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„Figyeljetek egek, hadd szóljak!
Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
Csepegjen tanításom, mint eső;
hulljon mint harmat a beszédem;
mint langyos zápor a gyenge fűre,
s mint permetezés a pázsitra!
Mert az Úr nevét hirdetem:
magasztaljátok Istenünket!” 1
(V. Móz. 32. 1-3)
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Bevezetés
Intézményünk fenntartója a Tiszántúli Református Egyházkerület, 1997-ben az óvoda
fennállásának 20. évfordulója alkalmából vette fel a "SZIVÁRVÁNY ÓVODA" nevet.
A "SZIVÁRVÁNY" elnevezés Istennek az emberrel való szövetségét jelenti számunkra.
Küldetésnek, szolgálatnak tekintjük a Biblia üzenetét közvetíteni a gyermekek számára.

"Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket..." 2
(Máté 28:19)
Programunk készítésénél építettünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, a
Református óvodai nevelés keretprogramjára és adaptáltuk a Lépésről-lépésre óvodai programot.
A Pedagógiai Program megírásában és a végleges ellenőrzésében nevelőtestületünk valamennyi
tagja részt vett. A dokumentum egyes részeinek áttekintéséért egy-egy óvodapedagógus vállalta
a feladatot, majd a végleges egyeztetések és javaslatok megtétele nevelőtestületi értekezlet
keretein belül történt.
Óvodánk Berettyóújfaluban, a Tardy út 8. szám alatt helyezkedik el a város egyik legszebb
területén, családi házak övezetében, a Területi Kórház közelében.
A kiserdő, a Csónakázó-tó közelsége gazdag lehetőséget kínál a gyermekek számára a természeti
környezet megismerésére, megszerettetésére.
Büszkeségünk az óvoda udvara, ahol ritkaságnak számító fák, bokrok találhatók.
Az egyedi és különleges, uniós szabványnak megfelelő játékok (óriás vár hozzáépített
csúszdával; babaház; függőhíd egyensúlyozó játék, kéttornyú kombinált vár mászófallal és
mászóhálóval; lovacskás mérleghinta; mókuskerekek; kisvonat, kisautós és dalmatás rugós
játékok) esztétikai hatást nyújtanak, tartalmas játék- és mozgáslehetőséget biztosítva a
gyermekek számára.
Óvodánk pedagógiai programjának készítésénél és felülvizsgálatánál az alábbi
jogszabályokat vettük figyelembe és alkalmaztunk:
•
•
•
•

Alapító okirat
2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
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•

•
•

326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

A jogszabályok alapján a Pedagógiai Programot kötelező nyilvánosságra hozni.
A Pedagógiai Program megtalálható:
•
•
•

az óvoda honlapján: www.szivarvanyrefovoda.hu
a Köznevelés Információs Rendszerében (KIR)
az intézményvezetői irodában.

A program tartalmáról a szülők is tájékoztatást kapnak minden nevelési év első szülői
értekezletén (szeptemberben), valamint betekintést nyerhetnek a dokumentumba a beiratkozás és
az óvodai bemutatkozás során az intézményi nyílt napon. Ezen kívül a szülők bármikor
tájékozódhatnak az ebben leírtakról honlapunkról, valamint az intézményvezetői irodában erre a
célra kihelyezett példányból.

A Pedagógiai Program a fenntartó jóváhagyásával 2021. szeptember 1-én lép hatályba.
Egyúttal hatályát veszti a 2019. szeptember 1-től érvényes Pedagógiai Program.
A Pedagógiai Program módosításának lehetőségéről a fenntartó jóváhagyásával a mellékletekben
nyílik lehetőség.
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A "SZIVÁRVÁNY" ÓVODA
FEJLESZTŐ PROGRAM MODELLJE
AZ ÓVODAI NEVELÉS FELTÉTELRENDSZERE

A PROGRAM
GYERMEK ÉS ÓVODAKÉPE
A PROGRAM KONCEPCIÓI,
SPECIFIKUMOK

INDIVIDUALIZÁLÁS
SZOCIALIZÁLÁS
DIFFERENCIÁLÁS
A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTOK
RENDSZERE

1.
Családi,
szituációs
szerepjáték
központ

2.
Építőjáték,
barkácsolás
konstruálás
központ

3.
Manipulációs
tevékenység
központ
(matematikai
tevékenységek színtere)

4.
Homokvíz asztali
tevékenység központ

5.
Természettudományos
tevékenység
központ

6.
Irodalmi,
ének-zenei
tevékenység
mozgásfejlesztés
központja

7.
Művészeti
tevékenysé
gek
központja
(rajzolás,
mintázás,
kézimunka

SZABAD JÁTÉK
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK

választható

kötelezően választható

kötelező
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TERVEZÉS
(az óvodai élet megszervezésének elvei, keretei, a nevelés tervezése)
A FEJLESZTÉS KERESZTYÉN SZELLEMŰ TARTALMA
(feladatrendszere)

1.
Az egészséges életmód
alakítása, mozgásfejlesztés

2.
Érzelmi, erkölcsi és az
értékorientált közösségi
nevelés biztosítása

3.
Az anyanyelvi, az érzelmi
fejlesztés és nevelés
megvalósítása

Társadalmi
tapasztalatok,
szocializáció
A CSALÁD BEVONÁSA AZ ÓVODAI ÉLETBE
CSALÁDGONDOZÁS, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEK
MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK
AZ ÓVODA KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS
MELLÉKLETEK
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I. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELTÉTELRENDSZERE
1. A családok nevelési felfogása és szocio-kulturális helyzete

A keresztyén családok hitükből fakadóan keresztyén szellemű nevelést igényelnek
gyermekeiknek az intézményes nevelésben is. A családok másik része pedig azért választja ezt a
nevelést, mert ők nem részesülhettek benne.

E felismerés eredményeként jelentős mértékben javult az óvoda társadalmi megítélése,
városi szinten való elismertsége. Az óvodánk iránt megnőtt igény szükségessé tette az
intézményi férőhelyek számának maximálisra való bővítését (85 fő).

A bennünket körülvevő állandó változások, a modern élet stresszhatásai egyre sürgetőbbé
teszik a gyermekek óvását, védését. Nekünk, óvodapedagógusoknak felelősségünk, hogy
megőrizzük a gyermekkor nyugalmát, derűjét, ezért az óvoda a „béke szigete” kell, hogy legyen.
Ebben segít az óvodai pedagógiai programunk, ahol kiemelt szerepet kap a családok gondozása,
segítése.

A családok szociális helyzete pozitív képet mutat. Jelenleg az óvodába járó gyermekek
nagy részének egzisztenciális háttere (életvitel, anyagi helyzet, lakáskörülmények, szülők
foglalkoztatottsága) jó.
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2. Személyi feltételek
Óvodánkban a személyi feltételek a törvény szerint biztosítottak. Hét óvodapedagógus, egy
gazdasági vezető, egy pedagógiai asszisztens, három szakképzett dajka, egy konyhai alkalmazott
és egy karbantartó-udvaros áll alkalmazásban. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a
gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára. Az óvodapedagógusokra jellemző az elfogadó, segítő,
támogató attitűd, ami modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Ugyanakkor jellemző továbbá
a nyitottság, kreativitás, a szakmai önképzés igénye.
Az óvodapedagógusok saját egyéniségüknek, érdeklődésüknek megfelelően különböző
területeken teszik színessé a gyermekek óvodai életét.
Külön hangsúlyt fektetünk a prevenciós és fejlesztő munkára, ezt segíti a pedagógusok
különböző továbbképzéseken és szakvizsgákon szerzett tanúsítványai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás a tehetséggondozásban;
Játékon belüli tanulás lehetőségei;
Hatékony módszerek és eszközök a minőség szolgálatában;
Oklevél fejlesztő-, differenciáló pedagógiai területen, pedagógiai szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szak;
Oklevél szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szak;
Lépésről - Lépésre óvodafejlesztő program;
Környezetvédelem az óvodában,
Báb- és dráma a hitoktatásban,
Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a
fejlesztés beépítése a pedagógiai programba;
Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban,
Kognitív készségek fejlesztése;
Fejlesztő pedagógia az óvodában,
Hatékony módszerek a keresztyén szemléletű óvodai nevelésben,
Drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban,
Komplex katechetikai-művészeti képzés;
Tevékenység és személyiségfejlődés;
Mérés-értékelés az oktatási intézményekben
ECDL START számítógépkezelői tanfolyam,
Kedvesház pedagógia- Hídépítés intézmény és család között,
Kedvesház pedagógia – a más-ság megismerése, roma kultúra,
Óvodáskorú gyermekek érzelmi-szociális képességeinek fejlesztése
Oktatás-informatikus
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Munkatársi közösségünk célja: nevelőtestületünk egységes pedagógiai-pszichológiai és
módszertani gondolkodásának elősegítése. A pedagógus és pedagógiai munkát segítő
alkalmazottak összehangolt munkájának célja az óvodai nevelés eredményessége.
A keresztyén munkatársak Isten elhívott szolgáinak tekintik magukat, akik tudatában
vannak, hogy csupán eszközök Isten kezében.

„Ezért nem azé aki akarja, és nem is azé aki fut, hanem a könyörülő Istené” 3
(Róm. 9,16.)
Bízunk a gyermekben, annak fejleszthetőségében, realisták és hálásak vagyunk minden
apró lépésben megtett útért. Minden gyermekben keressük az erősséget és a lehetőséget,
türelmesen kivárjuk az eredményt, bátorítunk, ösztönzünk az újrakezdésre, segítjük és szeretjük
a gyermekeinket.
Hitvallásunk:

„Gyermekeim, ne szóval szeressük, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és
valóságosan” 4 (1 Ján. 3.18)
Szem előtt tartjuk Pál szavait:

„Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a
növekedést adja.” 5 (1.Kor.3,7)

Az óvoda dolgozói

Jelenleg
(fő)

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógusok száma:

7

Pedagógiai asszisztens:

1

Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák száma:

3

Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma:

3

Az átlagostól eltérő nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek
közreműködését igényli. Ebben segítséget nyújtanak a Református EGYMI gyógypedagógusai.
A migráns gyermekek esetében az óvodánkban dolgozóknak feladatuk lehetőséget
teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
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3. Tárgyi feltételek
A pedagógiai program megvalósításához szükséges alapvető, valamint a kötelező
eszközfejlesztésben előírt követelmények szerinti tárgyi felszereltség (óvoda épülete,
berendezés, udvar) biztosított.
Tárgyi feltételeink javítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati
kiírásokat. A kapott összegekből folyamatosan bővítjük eszközkészletünket.
Szakmai eszközök beszerzését, az óvoda működését segíti még az óvoda alapítványa, a
szülők adománya, segítségnyújtása.
Minden csoportban van számítógép és internet elérhetőség. Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy környezetünk (belső, külső) esztétikus, tiszta legyen, a gyermekek szükségleteit kielégítse,
szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa
egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás és játékigényük kielégítését, és a
gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek
által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon, és a biztonságukra
figyelemmel kell elhelyezni.
Az óvodánk udvara biztonságos és környezetbarát. A játékok biztonságának ellenőrzése,
szükségszerű újítása folyamatos. A gyermekek folyadékpótlását ivókút biztosítja.
Az óvoda biztosítja az óvodai munkatársaknak a megfelelő munkakörnyezetet, fejlesztő és
logopédiai helyiségeinkben, vezetői irodában, lehetőség nyílik a szülők fogadására és
tájékoztatására.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében foglalt kötelező eszközökkel és
felszerelésekkel az óvoda rendelkezik.

Az óvoda épülete, udvara, berendezése biztosítja a gyermekek biztonságát, kényelmét
valamint mozgás és játékigényük kielégítését is lehetővé teszi.
Az intézményünk pedagógiai programjának céljaihoz szükséges eszközkészlete az 1. sz.
mellékletben, az óvoda működéséhez törvényileg meghatározott eszközkészlet pedig a 2. számú
mellékletben található.
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II. PROGRAMUNK KONCEPCIÓJA
Óvodánk közösségébe a kisgyermekeket mindig szívesen várjuk, ahol krisztusi szeretet és
békesség veszi körül őket. Örökké való dimenziója, maradandó értéke annak van ezen a világon,
amit az Úr Jézus Krisztus nevében teszünk. Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten hívott el
bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumokat hasznosítsuk a gyermekek épülésére.
Az irgalmasságnak és az igazságnak óvodai nevelésünk szerves részét kell képeznie, s nevelési
koncepciójában mindvégig hordoznia kell az evangéliumot. A világon minden változik, egyetlen
biztos pont, egyetlen mentsvára az embernek: Isten az Atya, a Fiú, és a Szentlélek.

1. Gyermekkép
Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember
mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelmében is egyedi személyiség és
szociális lény egyszerre.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos,
életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi, és lelki szükségleteik
vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet szerepe meghatározó. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva
minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk lehetőséget semmiféle előítélet
kibontakozásának.
Gyermekeink legyenek érzékenyek a lélek hangjaira, fogékonyak a jóra, és a szépre.
Bízzanak Istenben, önmagukban és másokban. Ismerjék meg értékeinket, érdeklődjenek a világ
dolgai iránt. Legyenek vidámak, kiegyensúlyozottak, kreatív és boldog egyéniségek.

2. Óvodakép
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési
rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek
harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi
környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb
feltételeit. Az óvodában miközben az teljesíti a funkciót (óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (az iskolás
korba) való átlépés belső, pszichikus feltételei.
Óvodaképünk szeretetteljes, okos szeretetet, segítőkészséget, toleráns és bátorító
magatartást, kreatív kezdeményezések támogatását várja el az óvoda dolgozóitól.
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Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges
szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését.
Meggyőződésünk, hogy gyermekeinket nem nevelhetjük világos és határozott normák és
alaptörvények nélkül.

"Világosabb és kipróbáltabb, emberszabásúbb alaptörvényeket pedig azóta se
adott senki, mint amilyeneket Mózes kapott az Istentől minden idők embere
számára." 6
/Gyökössi Endre/

3. Óvodai nevelésünk célja
Elősegíteni a gyermeki személyiség kibontakozását, a gyermekek sokoldalú, harmonikus
fejlődését, a hátrányok csökkentését, a tehetségek kibontakoztatását, az életkori és egyéni
sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermeke ellátását is).
A családdal együttműködve szeretetteljes légkörben, jó példával a hitre való nyitottságot
biztosítani a gyermekeknek.
A gyermekek a belső érés, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként
az óvodáskor végére, testileg, lelkileg és szociálisan érjék el az iskolai munkához, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

4. Óvodai nevelésünk alapelvei
Olyan a gyermek, mint a jó termőföld. Amit vetünk bele, azt fogjuk aratni. Hisszük és
valljuk, hogy egy jobb jövő lehetősége rejlik abban, hogy hogyan neveljük gyermekeinket, és
miként viszonyulunk egymáshoz. A lehetőség önmagunk kiteljesedéséhez, a feladatok,
problémák megoldásához, a jó együttműködéshez bennünk és kapcsolatainkban rejlik.
A jó kapcsolatok alapja az elfogadás. Az elfogadás pedig maga a szeretet.
A kisgyermek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakozását nem csupán
az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, valamint a spontán vagy tervszerűen
alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem az Úr Jézus Krisztus gondviselő
kegyelme, szeretete, és az általa vezetett hitben élő felnőttek ráhatásai.
Alapelveink tehát a következők:

•

A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi.

•

Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni
készségeik és képességeik kibontakoztatását.
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•

Az óvodai nevelésben
személyiségéhez igazítjuk.

•
•

Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat.

•

A gyermeki szabadság biztosítása olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös
élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok
megalapozását

•
•
•

A gyermek tevékenységére épülő tanulás

alkalmazott

pedagógiai

hatásokat

a

gyermekek

A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes
fejlesztése.

A családokkal való együttműködés és szükség szerint segítés, gondozás.
Kapcsolat keresése az idősebbek, a nagyszülők nemzedékével, identitástudat
erősítése, hagyományaink ápolása.

Óvodai nevelésünk során az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki
szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör
megteremtéséről, a testi szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.
A gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő
tevékenységekről, különös tekintettel a játékról, valamint az egyéni képességekhez igazodó
műveltségtartalmakról, és a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges
személyi és tárgyi környezetéről.
Szükség esetén a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai
nevelésünkben biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását.

4.1.Egészségnevelési és környezeti nevelési alapelvek
LÉLEK
Pozitív gondolkodás
- játék
- kreativitás
- humor
- zene

TEST
Mozgás
- torna
- tánc

EGÉSZSÉG
Táplálkozás
- vitaminok
- ásványi anyagok

Környezet
- jó levegő
- tiszta víz
Pihenés

Az egészség alapja a test és a lélek egysége. Lelki egészséghez hozzájárul az, ha valakinek
pozitív az énképe. A pozitív énkép a reális és az ideális énkép között található. Reális énképnek
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azt nevezzük, amilyen adott helyzetben az ember. Ideális énképről pedig akkor beszélhetünk,
amikor tudjuk, hogy az a valaki – akiről beszélünk – milyenné szeretne válni. A pozitív énképpel
rendelkező képes a szeretet átélésére, a szeretet közvetítésére és a szeretet elfogadására.
Vannak céljai és távlatai, amit el szeretne érni. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy a lelki egészség
egyik befolyásoló tényezője az értelem. Fontos szerepet játszik azonban a kreativitás, a
vizualizáció és a humor. A gyerekek egészséges énképe befolyásolja a testi egészség állapotát is.

„Békességet hagyok néktek,
az én békességemet adom néktek,
nem úgy adom én néktek,
amint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,
Se ne féljen.” 7
(Ján. 14.27)
A mindennapok során az egészség harmonikus fejlődését a gyermekek szükségleteinek
kielégítése befolyásolja.
Az egészséges fejlődésben fontos tényezők:
•
•
•
•

az egészséges táplálkozás
a pihenés
a test edzése
a rendszeres mozgásfejlesztés

Nevelőmunkánkban jelentős szerepe van a helyes étkezési szokások kialakításának.
Az egészséges óvodai étkezéssel a gyerekek észrevétlenül tanulják meg az egészséges
táplálkozás alapelveit, és ez garanciája lehet az egészséges felnőtt kornak.
Példamutatónak tartjuk a gyermekek számára, ha lehetőséget nyújtunk arra, hogy
megismerkedjenek különböző, számukra fontos, de ismeretlen ételek ízével, elkészítésének
módjával. Felhasználjuk a különböző gabona magokat, készítünk zöldség és gyümölcssalátákat,
recepteket gyűjtünk, melynek kipróbálásához és elkészítéséhez kérjük a szülők segítségét.
Szívesen játszunk érzékelő játékokat, ahol az íz, illat felismerés kap domináns szerepet akár
becsukott, bekötött szemmel is. Megkóstoljuk a zöldségeket, gyümölcsöket nyersen is.
Megfigyeljük a különböző magokat, állagukat. Megbeszéljük, melyiket hogyan célszerű
fogyasztani mindennapjainkban, s megváltozik-e az ízük a sütés, főzés során, és mi készíthető
belőlük. A felkínált táplálékok biológiailag értékes alkotóelemeket, rostokat, vitaminokat
tartalmaznak. Azt kérjük, fogyasszanak naponta nyers gyümölcsöt és zöldségeket.
A napi megfelelő folyadékbevitelt elősegítjük limonádék, gyümölcslevek készítésével, teák
főzésével. A táplálkozási szokások kialakításánál figyelünk a megfelelő higiéniai elvárásokra pl.
tiszta kézzel, arccal foglaljuk el helyünket az esztétikusan megterített asztal mellett, s ügyelünk a
csendes, nyugodt légkörre, a kulturált beszéd- és étkezési szokások kialakítására.
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A kisgyermekek számára különösen fontos - a kiegyensúlyozottság eléréséhez - a délutáni
pihenés. Az óvónő feladata a nyugodt, derűs légkör megteremtése, a gyermek alvásigényének
figyelembevételével, a pihenőidő biztosítása. Óvodánkban a meghitt, nyugodt percek eléréséhez
segítségül hívjuk a lefekvés előtti imát, melyet szívesen mondanak el a gyermekek.

„Én Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemem,
De a Tiéd nyitva, Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám.
Vigyázz az én szüleimre,
És az én kis testvéremre.
Mikor a Nap újra felkel,
Köszönthessük egymást reggel. Ámen.” 8
A mese meghallgatása, vagy az altatódal eléneklése után halk zene segíti őket abban, hogy
elaludjanak.
Tudjuk, hogy a 3-7 éves korosztály szívesen mozog. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat,
egyre több szabadban végzett tevékenységet szervezünk. Szívesen kirándulunk a közeli
Kiserdőbe, a Berettyó-partra, a Csónakázó-tóhoz, túrákat szervezünk városunk
nevezetességéhez, a Herpály Csonka-toronyhoz, így lehetőségünk nyílik az egyenetlen talajon
való járáshoz, futáshoz. A kirándulások fokozzák a gyermekek edzettségét, teherbíró képességét,
fizikai erőnlétét. Jól felszerelt játszóudvarunkban a változatos udvari játékok lehetőséget
nyújtanak a különböző ügyességi feladatok megvalósításához pl. magasra mászás kötélhágcsón,
a mászókán. Közkedvelt még a csúszda az erőnlét fejlesztésére, az egyensúly megtartására a
mókuskerék nyújt mozgásos játéklehetőséget.
A mozgás során is szükségünk van a pozitív élmények szerzésére. Jó lehetőséget nyújtanak
erre a csapatjátékok pl. focizás, tollaslabdázás, kosárlabdázás, a sor- és váltóversenyek és a nagy
teret igénylő közös labdagyűjtés, labda pattogtatás, gólyalábon járás. A szülők igénye alapján
testnevelő tanár vezetésével szervezünk uszodai foglalkozást. A vízben történő fejlesztésnek a
testre nézve vannak fizikai, pszichés és idegrendszerre gyakorolt hatásai, melyek fontosak.
A közegellenállás miatt az aktív mozgások során erősebb izommunkát kell végezni, ami hatással
lesz az erőre és az állóképesség javulására, ugyanakkor a keringési és a légzési rendszer
aktiválódik, mely az egészségre és a jó közérzetre van pozitív hatással. A rendszeres vízi
mozgásfejlesztés segítséget nyújt a logopédiai, valamint az egyensúlyi és mozgáskoordinációs
nehézségekkel küzdő problémák fejlesztésében.
Ezen foglalkozások célja az egyéni részképességek fejlesztése, ezen kívül a víz
megszerettetése, gátlások oldása, s a későbbi úszás tanulásának elkészítése. A vízhez szoktatáson
túl, nevelőmunkánk palettáján szerepel még a lúdtalp és tartási rendellenesség megelőzését
szolgáló speciális torna, mely gyógytornász pedagógus irányításával zajlik. A tartásjavító,
valamint lábboltozat és talpboltozat süllyedés ellen ható boltozat erősítő gyakorlatok végzését
segítik a különböző méretű labdák, pálcák, tornaszerek, babzsákok. A heti testnevelés
foglalkozásokon is figyelünk a gyermekek egyéni adottságaira, képességeire, valamint a
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mozgásfejlesztés során a fokozatosságra. Emellett nagy szerepe van a türelemnek, a
megértésnek, a bemutatásnak és a segítségnyújtásnak.
Az óvodások életkori sajátosságaiból adódik az óvodai környezeti nevelés
megvalósításának feltétele és lehetősége. Ez a kor az érzelmek időszaka, személyiségük
formálódását érzelmeik vezérlik és határozzák meg kapcsolatukat környezetükkel, az abban
élőkkel.
Célunk:
•
•
•

•

Tapasztalatszerzés
A gyermekek csodálkozzanak rá a teremtett világ szépségére, mi pedig igyekezzünk
felfedeztetni az összefüggéseket, az egymásrautaltságot.
Feladattudat felébresztése a teremtett világ iránt, becsüljük meg, ápoljuk azt, mivel
Isten az emberre feladatot bízott, őrizzük és gondozzuk a Földet és az élővilágot.
Így a környezet megismertetése, védelme, szeretete nemcsak érdekünk, feladatunk is.
Természetet szerető, a körülöttünk levő élő és élettelen környezet szépsége iránt
fogékony gyermekek nevelése.

Valljuk, hogy természetbarát gyermek csak környezettudatos környezetben nevelődhet.
Óvodánk épülete meghittséget, nyugalmat árasztó, stílusában illeszkedik a környék jellegzetes,
épületegyütteseihez.
A csoportszobákban megtalálhatóak a természetes anyagokból, vesszőből készült kosarak,
eszközök, kellemes tapintásuk, látványuk mellett nagyszerűen illeszkednek programunk
sajátosságaihoz.
A kisgyermek születésétől kezdve ismerkedik környezetével, kezdetben a családban, majd
ez szervezett keretek között folytatódik az óvodában. Viszonyát a természethez egyre gazdagodó
érzelmei, bővülő ismeretei és a körülötte zajló események iránti érdeklődése határozza meg.
Kérdéseire a választ tőlünk, a felnőttektől várja, s nem mindegy, milyen választ kap, hogyan
ismeri meg szűkebb és tágabb környezetét.
Fontosnak tartjuk, hogy óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket, s
azt is, hogy először a közvetlen, majd tágabb környezetükkel ismerkedjenek meg.
A környezeti nevelés az óvodában a szokásokon, a környezettel való kapcsolattartáson,
hétköznapi apró történéseken keresztül érvényesül.
Magába foglalja:
• a TERMÉSZET- és
• a TÁRSADALOM ismeretet
• a KÖRNYEZETVÉDŐ szemléletet és magatartást
A természeti környezet megismerésére a nevelés színterévé tesszük az utcát, az erdőt, a
parkot.
A program során feldolgozott projektek témája lehet maga a természet, annak sajátosságai,
élővilága, hatása, emberekre, állatokra, de minden téma összefüggésbe hozható a természeti és
társadalmi környezetünkkel.
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5. Óvodai nevelésünk fő feladatai
5.1. Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása a gyermek
testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A fejlesztéshez biztosítjuk
az egészséges és biztonságos környezetet. Fontosnak tartjuk az egészséges testi és lelki fejlődést,
az egészséges életmód szokásainak alakítását, a gyermekek gondozását, a szükségletek és a
mozgásigény kielégítését, az egészség óvását, védését, és az esetleges hátrányok korrekcióját, a
környezettudatos magatartás megalapozását.
Az egészséges életmód kialakításánál fontos kompetencia az egészséges táplálkozás biztosítása,
ezen belül a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése, a testápolás, a tisztálkodás, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.
A feladat megoldásánál hitvallásunk szerint abból indulunk ki, hogy Isten minden létezőnek
Istene, és mindenkor gondja van teremtményeire. Őrző szeretete biztosít arról, hogy minden ránk
bízott gyermek fejleszthető, erősíthető.
- A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen egészséges környezet és eszközrendszer
biztosításához a következőkre van szükség:
•
•
•
•
•

a gyermekek testmagasságához illő asztalok és székek;
könnyen tisztítható felületek;
allergén anyagok kiszűrése;
kuckók ahová a gyermek egyedül is elbújhat;
ivási lehetőség az udvaron is.

- A gyermek gondozása, testi szükségleteinek mozgásigényének kielégítésénél figyelembe
vesszük az eltérő egyéni szükségleteket.
- A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása.
- A harmonikus, összerendezett mozgás fejlesztése elsősorban szabad mozgás lehetőségével
biztosítható.
A kötetlen mozgás megvalósítása során lehetőség nyílik a differenciált fejlesztésre, így
lehetőséget tudunk nyújtani az átlagostól eltérő mozgású gyermekeknek is.
- Az általános testi képességek fejlesztésének a téri tájékozódás megalapozásának a testséma
megismerésének a koordinált mozgás kialakításának a percepció fejlesztésnek a szervezett
mozgásfejlesztés az eszköze óvodáskorban.
Olyan játékokat, tevékenységeket kezdeményezünk, amelyekkel fejlődik a finommotorika, a
különböző (szem – kéz, láb – kéz) koordináció.
- A megfelelő szakemberek bevonásával lehetővé tesszük a speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását.
Tartásjavító és egyéb prevenciós játékos gyakorlatokat építünk be a napi tevékenységekbe.
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AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK MEGVALÓSULÁSA,
FELADATOK

1. Egészséges táplálkozás
Tevékenység

idő

felelős

várható eredmény

Hetente vitaminnapok
biztosítása a szülők
segítségével ahol a gyermekek
friss gyümölcsöket és
zöldségeket fogyaszthatnak.

folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagógusok

a vitamindús táplálkozás szokássá
válik, a gyerekek korszerű
táplálkozási igénye kialakul;
a magas cukortartalmú ételek és
italok, a magas só- és telítetlen
zsír-tartalmú ételek fogyasztása
csökken
az egészséges táplálkozás, és
mozgásigény a gyermekek
szokásait alakítja;
a magas cukortartalmú ételek és
italok, a magas só- és telítetlen
zsír-tartalmú ételek fogyasztása
csökken, tudatosodik az egészség=
érték szemlélete

Évente egyszer egészséghét
ősz
szervezése ahol az egészséges
táplálkozásra, és a rendszeres
mozgás fontosságára hívjuk fel
a gyermekek és a szülők
figyelmét.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Évente egyszer gyógynövénynapot szervezünk ahol a
gyógynövények pozitív
hatásaira hívjuk fel a
gyermekek és a szülők
figyelmét.
A gyermekeket bevonjuk az
egészséges ételek készítésébe,
pl. gyümölcssaláta

tavasz

óvodavezető,
óvodapedagógusok

az egészséges életmód és
egészségmegőrző szemlélet
alakítása

folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagógusok
dajkák

a közösen elkészített étel, pl.
gyümölcs-, zöldség saláta az
étkezés, munkavégzés együttes
örömét közvetíti; alakul
egésztudatos szemléletmódjuk

2. Mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás
Tevékenység

idő

felelős

várható eredmény

Évente egyszer nyilvános
sportnap megszervezése, ahol
a rendszeres mozgás
fontosságára hívjuk fel a
gyermekek és a szülők
figyelmét.
Óvodai sportnap rendezése,
ahol sportválasztó és
kedvcsináló változatos
mozgásformák bemutatása
valósul meg. Versengések,

tavasz

óvodavezető,
óvodapedagógusok

tavasz

óvodavezető,
óvodapedagógusok

alapvető mozgáskészségek
fejlődnek, az önálló testedzés
igénye kezd kialakulni; a szülők
számára értékként jelenik meg a
mozgásos közös tevékenység; a
közösségi kapcsolatok alakulnak
a mozgásigény kielégítése játékos,
versengéses formában valósul meg
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játékok.
Óvodai foci- bajnokság a
szülők bevonásával.
Játékos verseny, ahol minden
gyermek nyer, és egészséges
versenyszellemet tanul.
(egyéb sport is lehet, pl.
akadályok leküzdése)

ősz

óvodavezető,
óvodapedagógusok

a mozgás, mint örömforrás - a
szervezet edzése megvalósul;

3. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
Tevékenység

idő

felelős

várható eredmény

A gyermekek önismeretének,
tél
erősítése játékos
szituációkban. Az érzelmi
intelligencia fejlesztése a
„nem”-et mondás
képességének alakításával.
Tablókészítés a gyerekekkel az
egészséges és az egészségre
káros termékekről, veszélyes
helyzetekről

óvodavezető,
óvodapedagógusok

a káros szenvedélyektől mentes
egészségvédő modell
megismerése;
az egészségkárosító szerek
egészségi kockázatának ismerete

Bábelőadás óvodai szinten a
televíziózás és számítógép,
tablet korosztályhoz illeszkedő
helyes használatáról.
A stresszhelyzetek
kiküszöbölése a stressz hatások és helyzetek
elkerülésével. Csoportban
történő játékos
konfliktuskezelési technikák,
légzőgyakorlatok,
jógaelemek….stb

tél

óvodavezető,
óvodapedagógusok

az IKT eszközök használatának jó
megválasztásával példaadás

havon
ta

óvodavezető,
óvodapedagógusok

idegrendszeri,- lelki
egészségvédelem a helyes életvitel
és harmonikus, derűs, elfogadó,
kiegyensúlyozott légkör
biztosításával

4. A bántalmazás megelőzése
Tevékenység

idő

felelős

várható eredmény

Felderítés és a tanácsadás
családlátogatással, egyéni
beszélgetéssel, a nevelési
tanácsadó, gyermekorvos
segítségével.

folya
matos

óvodavezető,
gyermekvédelmi
szakember,
óvodapedagógusok

családi nevelés erősítésében
mintaadás: a gyermekekkel való
bánásmód őszinte, barátságos,
szeretetteljes, határozott,
következetes, elfogadó, toleráns

5. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Tevékenység
Ovi -Zsaru Program minden

idő
folya

felelős
óvodavezető,

várható eredmény
gyermekek áldozattá válásának
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csoportban a nagycsoportosok
számára.

matos

óvodapedagógusok
rendőrség

megelőzése, biztonságérzetük
erősítése, és annak elősegítése,
hogy szükség esetén tudjanak és
merjenek segítséget kérni a
rendőrtől
életkornak megfelelő
balesetvédelmi ismeretek közlése

Minden csoportban
rendszeresen balesetvédelmi
oktatás tartása év elején.
Az óvodai udvari játékok
folyamatos ellenőrzése.

évsza
konként
folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagó
gusok
óvodavezető

Elsősegélynyújtás tárgyi és
személyi feltételeinek
biztosítása.

szepte
mber

óvodavezető

Tevékenység

idő

felelős

várható eredmény

Személyes higiéné
elsajátíttatása

folya
matos

óvodapedagógusok

Rendszeres egészségügyi
vizsgálatok, szűrések

szepte
mber

Csoportszoba, öltözők,
folyosók mellékhelyiségek,
udvar tisztasága

folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagógusok
óvodavezető,

helyes szokások kialakulnak: az
étkezések, az öltözködés, a
tisztálkodás, a testápolás és az
illemhely használatával
kapcsolatban
fogászati és általános
szűrővizsgálat megvalósul

udvari játékokkal kapcsolatban az
óvoda biztonságos működése
megvalósul
az óvoda biztonságos működése
megvalósul e területen

6.Személyi higiéné

az óvoda működtetése
egészségügyi előírásoknak
megfelel

7. Környezetvédelem
Tevékenység
Csoportok kialakítása:
gyermek-és természetbarát
jegyek - bútorok, tároló
kosarak, játékok, világítás.

idő
szept.,
folya
matos

felelős
óvodavezető,
óvodapedagógusok

várható eredmény
biztosított gyermekeink számára a
rendezett, tiszta környezet, ahol
szép és biztonságos környezetben
játszhatnak, tevékenykedhetnek

Minden csoportban
természetsarok kialakítása.

szept.
folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Az udvar tisztántartása,
gondozása, évszaknak
megfelelő feladatok ellátása.

szept.,
folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagó
gusok

kilakul gyermekeinkben a szűkebb
és tágabb környezetért felelős,
aktív, együttműködésre alapozott
magatartásforma, életvitel, a jövőre,
a fenntarthatóságra irányuló
személyes attitűd
felelős, elkötelezett,
környezettudatos és kulturált
magatartással közreműködnek
gyermekeink az óvoda esztétikus
környezetének kialakításában,
megőrzésében
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Takarítási világnap.
Óvoda szebbé tétele.
Csoportonkénti programok
szervezése. (babaszobatakarítás, babaruha mosása,
udvarrendezés..stb.)
Állatok Világnapja. Október 4.
Csoportonkénti
programszervezés.(pl.
állatkert, vadaspark..stb.)
Megfigyelések az évszakok
változásával kapcsolatban.
Az időjárás jellegzetességei.

szept.
3. hét

óvodavezető,
óvodapedagógusok

megalapozódik gyermekeinkben a
természet, és társadalmi környezetbenne az ember-harmóniájának
megőrzését szolgáló szokásrendszer

okt. 4.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

folya
matos

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Szüret. Csoportonkénti
programszervezés.

okt.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Óvodai nyílt rendezvény a
szülők bevonásával.
Foglalkozások.
Orvos gyógyító munkája.
Testünk, testrészek,
érzékszervek funkcióinak
megismertetése, játékok.
Egészségtudatosság.
Márton nap. November 11.

nov.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

megvalósul a tapasztalaton alapuló,
kreatív környezeti nevelés; pozitív
érzelmi viszonya kialakul a
természethez
megvalósul a rendszerszemléletre
nevelés; képessé válnak a
gyermekek arra, hogy a megszerzett
ismereteiket össze tudják kapcsolni
az életben tapasztalt valós
dolgokkal, meglátják a problémákat
és az azok közötti összefüggéseket,
választ, megoldást keresnek azokra
a tapasztalaton alapuló környezeti
nevelés megvalósul;
gyermekeink megismerik a
népszokások eredetét és jelképeit
óvodásaink testi- lelki fejlődése
megalapozódik a családdal szorosan
együttműködve; értékátadás

nov.
11.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Könyvtárlátogatás.

dec.

Lakóhelyünk.
Épített környezetünk: szobrok,
épületek, múzeumok.

dec.

óvodavezető,
óvodapedagógusok
óvodavezető,
óvodapedagógusok

Adventi készülődés a
szülőkkel közösen.

dec.

óvodavezető,
óvodapedagó
gusok

Minden csoport téli
élményszerző kirándulást
szervez a közeli

január

óvodavezető,
óvodapedagógusok

tudatosan alakul gyermekeinkben a
tevékenykedtetés során,
környezetünk és a hagyományok
megismerése
a szabadidő hasznos eltöltésének
igénye alakul
megalapozódik gyermekeinkben a
társadalmi környezet- benne az
ember-harmóniájának megőrzését
szolgáló szokások;
környezetkultúrájuk megalapozódik
óvodásaink fejlődése
megalapozódik a hagyományok
által a családdal szorosan
együttműködve; értékátadás
megvalósul a sokszínű
tevékenységek átélése közvetlen
környezetben, illetve
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szánkózódombhoz.
A természet megfigyelése, az
évszak jellemző jegyei. Az
időjárás jellegzetességeinek
követése. Téli élmények a
hóban.
Hazánk növény és állatvilága.
Az állatok élete télen.
Madáretetés.

a tevékenység és a mozgás pozitív
hatása az értelmi fejlődésre;
mozgásigényük kielégül

január

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Vizes Élőhelyek Világnapja.
Séta a helyi vizes területhez.
Megfigyelések.
Játékos vizes feladatok
megoldása csoportonként.

febr.
2.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Farsang. Csoportonkénti vagy
közös óvodai rendezvény a
szülők bevonásával.

febr.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Március 15.
Nemzeti jelképeink
megismerése, felkeresése.
A (városi) közlekedés
szabályainak megismerése,
közlekedési eszközök.
Gyalogos közlekedési
szabályok.
Séta, megfigyelések.
Víz világnapja.
Március 22.
Kísérletek a vízzel.
Természetvédelem
lakóhelyünkön.
Hulladékgyűjtés.
Természetbarát anyagok
használatának megismertetése.
Természeti környezetünk
védelme, óvása.
Energiatakarékosság (víz,
villany) fontosságának
hangsúlyozása.
A rossz minőségű levegő, a
szmog megismertetése, okai.
Séta, megfigyelések.

márc.
15.

óvodavezető,
óvodapedagógusok
óvodavezető,
óvodapedagógusok

márc.

márc.
22.
április

óvodavezető,
óvodapedagógusok
óvodavezető,
óvodapedagógusok

megvalósul a tapasztalaton alapuló,
kreatív környezeti nevelés és a
megfigyelések keretében történő
tanulási folyamat; pozitív érzelmi
viszonya kialakul a természethez
megvalósul a rendszerszemléletre
nevelés; képessé válnak a
gyermekek arra, hogy a megszerzett
ismereteiket össze tudják kapcsolni
az életben tapasztalt valós
dolgokkal, meglátják a problémákat
és az azok közötti összefüggéseket,
választ, megoldást keresnek azokra
gyermekeink megismerik a
népszokások eredetét és jelképeit;
fejlődésük megalapozódik a
hagyományok által a családdal
szorosan együttműködve;
értékátadás
beépül gyermekeink nevelésébe
azok az értékek, melyeket a
környezetünk megőrzött
a környezet felfedezése során a
gyermekek pozitív érzelmi viszonya
kialakul, ismerete gyarapodik; a
környezettudatos magatartás
megalapozódik
a szabadidő hasznos eltöltésének
igénye alakul; pozitív érzelmi
viszonya kialakul a természethez
gyermekeink a környezettudatos
életmód elemeit megismerik;
az egészséget befolyásoló
környezeti tényezőket felismerik;
a környezettudatos magatartás
megalapozódik; a környezet
védelméhez és megóvásához
kapcsolódó szokások alakulnak
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Minden csoportban
húsvéti készülődés a
szülőkkel.

április

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Föld Napja
Április 22.

április
22.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Madarak és Fák Napja
Május 10.

május
10.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Kirándulás.
Csoportonkénti
programszervezés.

május

óvodavezető,
óvodapedagógusok

Környezetvédelmi világnap.
Június 5.

június
5.

óvodavezető,
óvodapedagógusok

óvodásaink fejlődése
megalapozódik a hagyományok
által a családdal szorosan
együttműködve; értékátadás
környezettudatos és kulturált
magatartással közreműködnek
gyermekeink az óvoda esztétikus
környezetének kialakításában; a
tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet megismerése megvalósul
gyermekeinkben a valóság
felfedezése során pozitív érzelmi
viszony alakul ki a természethez;
megtanulják azok védelmét, az
értékek megőrzését
megvalósul a közösségi
érzelmeken, tapasztalaton alapuló,
kreatív élményekben gazdag
környezeti nevelés
gyermekeink környezettudatos és
kulturált magatartással
közreműködnek a lakóhely, az
óvoda esztétikus környezetének
kialakításában, megőrzésében;
kialakul a szűkebb és tágabb
környezetért felelős, aktív,
együttműködésre alapozott
magatartásforma, életvitel, a jövőre,
a fenntarthatóságra irányuló
személyes attitűd

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek megvalósításához szükséges programot az
óvoda az iskolaegészségügyi szolgálat védőnői segítségével dolgozta ki.

5.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Feladatunknak tekintjük egész nap folyamán, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság,
állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. A valláserkölcs
normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a szeretet, a bizalom, a türelem, az
igazságosság, a szelídség, a szolgálat megismertetését, befogadását és gyakorlását támogatja.
Mindezért szükséges, hogy a gyermekeket már óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.
Fontosnak tartjuk az alábbiakat:
•
•

az erkölcsi érzelmek megalapozása;
az alapvető udvariassági szokások, magatartásmódok fejlesztése,
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•

•
•
•
•
•

a társas kapcsolatok szabályaihoz való alkalmazkodás és az önérvényesítés erősítése,
az óvoda alkalmazottai és a gyermek, gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd,
érzelmi töltés jellemezze;
a szociális technikák megalapozása,
a tevékenységekben eredményekre törekvés, akadályok leküzdésére nevelés, az
akarat fejlesztése,
reális, saját értékeit felismerő énkép-éntudat alakítása, a szükségletek, beállítódás
formálása,
a személyes és a csoportélet hagyományainak ápolása,
az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.

A sajátos tevékenységközpont-rendszerrel és a gyermeki szabadság biztosításával
támogatjuk a szocializáció szempontjából fontos szokásokat, magatartás módokat:
•
•

•
•
•
•
•

a gyermekek játékszükségletének kielégítését, az önkifejezés és az együttműködés
kiteljesedését,
a társadalmi élet alapvető ismereteinek közvetítése közös élmények, tapasztalatok
útján, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség) és akaratának, szokás- és normarendszerének
megalapozását,
a kompromisszumok, konszenzusok és az önérvényesítés stratégiáit,
a kontaktuskeresést, a kommunikálás és a társalgás technikáinak elsajátítását,
a társas konfliktusokban kevés felnőtti segítséggel a megoldások keresését,
az önszabályozás, az önkontroll alakulását,
a közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő szervezési
teendők felvállalását.

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.

5.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
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Az anyanyelv fejlesztése külön jelenik meg a programban, egy nevelési területként, bár
elválaszthatatlan bármely tevékenységtől és nevelési feladattól. A kontaktusteremtés- és tartás
legfontosabb eszköze a nyelv, amely az óvodáskorban összefonódik a tevékenységekkel.
A tevékenységek, cselekvések, mozgás útján kerül a kisgyermek legelőször kapcsolatba
társaival és ennek kísérője a beszéd. A gyermekek életkora: a beszédfejlődés intenzitása az
óvodáskorban és a beszédkapcsolatok szűkülése a felgyorsult világban indokolja e feladatkör
kiemelését.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelő közösség egészében
jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására, és a válaszok igénylésére szükséges
figyelmet fordítani.
A gyermek azokban a helyzetekben tud felszabadultan kommunikálni, ahol közvetlen
személyes kapcsolat jön létre, ahol módja van az élmények, cselekvések nyelvi kifejezésére.
A beszédkapcsolatban az egyénre irányuló érdeklődés alapvető feltétel, ellenkező esetben nem
jön létre mélyebb kontaktus. A beszédkapcsolat elszürkülhet, elnagyolttá, sablonossá válhat.
Az óvodapedagógus a kommunikációt, mint eszközt, három funkciójának érvényesítésével
alkalmazza személyiségfejlesztő helyzetekben:
•
•
•

a közlés szándékával (információ továbbítás céljából) és a beszélgetőtárs
gondolatainak, érzelmeinek, tapasztalatainak megismerése
a gyermek érzelmeinek, gondolatainak befolyásolása érdekében,
és a természetes, napi kontaktusteremtés, tartás eszközeként, az élethelyzetekben.

A „beszélő magatartás” az óvodapedagógus és a gyermekek, magatartása, amely a
kommunikációs helyzetekben a személyesség síkjáig eljutó társalgást jelenti, s melynek feltétele
a nevelő oldaláról: a jó kapcsolat, a gyermekismeret, az empatikus magatartás, a másikra való
odafigyelés. A beszélő magatartást, a gyermek akkor sajátítja el, ha érzelmi biztonságban van,
derűs a légkör, a személye iránti érdeklődést tapasztalja és ha hagyjuk, türelmesen kivárjuk
gondolatainak, érzelmeinek kifejezését.
Feladatok:
•
•
•
•

a tapasztalatok, érzelmek, gondolatok szóbeli kifejező készségének fejlesztése;
a kontaktusteremtés, a kommunikációs képesség, önkifejezés eszközeinek fejlesztése
önmaguk, érzelmük kifejezése a metakommunikáció eszközeivel;
az írott nyelv iránti érdeklődés támogatása.

Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük. Az értelmi
fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, érdeklődésükre
építünk, biztosítva a cselekvés, a tevékenység, a beszéd és a gondolkodás egységét:
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•

segítjük az utánzásra épülő tanulással együtt a felfedezéseket, a próbálkozásokat az
élethelyzetekben, tevékenységekben történő felismeréseket, a pszichikus funkciók
intenzív fejlődését,
• a hagyományok ápolását,
• a természet, az élőlények szeretetét és védelmét, ezeken keresztül további
élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi
környezetről.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek, alkotóképesség fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő, ösztönző
környezet biztosítása.

6. Óvodai nevelésünk funkciói
Programunk a szülőkkel kialakítandó, új minőséget jelentő kapcsolatra, együttműködésre
építi az óvodai nevelést.
Abból az alaptételből indulunk ki, hogy a család értékeket közvetít a gyermekek felé, még akkor
is, ha funkciózavarai következtében nem működik mindig jól.
Elsősorban a családi nevelés kiegészítésére törekszünk, de a hátrányos helyzetű családok
esetében a gyermekek érdekében felvállaljuk a családi nevelést pótló tevékenységet is.
Mindent megteszünk az óvoda óvó- és védő funkciójának érdekében:
• a központi és önkormányzati támogatások,
• a pályázati lehetőségek kihasználása,
• rendszeres orvosi, védőnői felügyelet és a szakszolgálatok (logopédus, pszichológus)
megszervezése.
A prevenció biztosítása a gyermekek körében.
A szociális ellátó funkciót a gyermekek gondozásával, ellátásával alapozzuk meg:
• egészséges napirend,
• a helyes öltözködés szokásainak alakítása
• a gyermekek életkorához, igényeihez igazodó étkeztetés,
• megfelelő tárgyi környezet,
• a balesetmentes nevelés feltételrendszere,
• a téli időszakban vitamin kiegészítés, betegségmegelőzés.
Az óvoda mással nem pótolható funkciója: a nevelő, fejlesztő, teljes személyiséget formáló
feladatkör biztosítása.
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A személyiségfejlesztés egyszerre:

•
•

individualizáló
és szocializáló.

Nagy hangsúlyt kap az individualizálás, amely nem más, mint a gyermekek egyéni
eltéréseinek, különbségeinek felismerése, megértése és differenciált fejlesztése.
Pótolhatatlan a sajátos kortárskapcsolat szocializáló szerepe, melyet a legjobban működő család
sem tud biztosítani a gyermekek számára.
A személyiségfejlesztés alapos gyermekismeretre épül. A gyermekek eltérő képességűek,
és a gyermek-gyermek közti különbségek, egy-egy gyermek képességeinek eltérő ütemű
fejlődése, mind külön odafigyelést igényelnek.
Programunk a tevékenységekben a sajátos tevékenységrendszeren keresztül közvetíti az
életkornak, aktualitásoknak, környezetnek megfelelő műveltségtartalmakat.
A műveltségtartalom nem tagolódik a hagyományos foglalkozási ágakra, a feldolgozás
módja az INTEGRÁCIÓ-s vagy egyéb projekt módszer, mely egy vezérfonal mentén sokoldalú
megközelítéssel és sokirányú képességfejlesztéssel él.
A fejlesztendő képességek egymáshoz kapcsolódóan jelennek meg a különféle, változatos
eszközök és tevékenységformák, témák, valamint az óvodapedagógus által
irányított és a
gyermekek által kezdeményezett cselekvések feltételeinek biztosításával.

A műveltségtartalom nagyobb blokkjai:

•
•

a testi fejlődést elősegítő mozgásformák,

•

a természetismeret, környezetvédelem alapjai, a technika és környezetkultúra
megszerettetése,

•
•
•

a társadalmi és kulturális, a társas kapcsolatra vonatkozó értékek megismerése,

a beszélt nyelv fejlesztését szolgáló irodalom, nyelvi fejlesztés és az írott nyelv iránti
érdeklődés megalapozása,

matematikai és logikai műveletek végzésének megalapozása,
a művészetek köre.

A műveltségtartalom szervezésében érvényesülő elvek:
•

az integrálás,
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•
•

a felfedezést, a felismerést, a modellkövetést segítő eszközök biztosítása,
a differenciálás.

Az óvodapedagógus feladatai:
•
•
•
•

a feltételek biztosítása,
a felismerések, próbálkozások és a mintakövetés támogatása,
a tapasztalatok rendezése, kiegészítése,
az érdeklődés ébrentartása.

A fenti alapfunkciók mellett óvodánkban nagyobb
környezetvédelem, és az egészséges életmódra nevelésre.

hangsúlyt

fektetünk

a
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III. A PROGRAM SPECIFIKUMAI ÉS
TARTALMA

Az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint A keresztyén óvodai nevelés
keretprogramjával összhangban érvényesítjük a gyermek pszichológiai - pedagógiai elveket,
érvényesítve a „SZIVÁRVÁNY” óvoda programjának sajátosságait.

I. Individualizálva szocializál.

II.

Sajátos tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a

feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a szabad
játékot

és

az

óvodapedagógus

által

felajánlott

tevékenységek választási lehetőségeit.
A program
specifikumai
III. A családok bevonása az óvodai életbe. Aktivizálja a
szülőket

az

együttműködésben.

Erősíti

a

szülők

felelősségét, támogatja a családi nevelés problémáinak
megoldását. Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a
közös játékra, a gyermekekkel való törődésre, a nevelésre.

IV. A program figyelembe veszi az óvoda lehetőségeit, a
település igényeit, a családok helyzetét és a gyermekeket
érintő társadalmi háttérfolyamatokat, s ennek tükrében
felvállalja a családgondozást.
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1. Individualizálva szocializál

Az óvodai nevelésben az életkori és életkori szakaszonként jelentkező általános jellemzők
mellett a gyermek egyediségére, a közöttük lévő különbségekre irányul a figyelmünk.
A SZIVÁRVÁNY óvodai programban a család és az óvoda szocializáló szerepét
hangsúlyozva, az intenzív „én-fejlődés” szakaszában kiemelt jelentőséget kap az egyediség, az
egyéniség támogatása, megalapozása.
Így jut el a gyermek az óvodáskor végére az együttműködésig, a társak szükségleteinek,
igényeinek, szándékainak megértéséig.
Valljuk, hogy a gyermek Istentől kapott talentumokkal születik, melynek
kibontakoztatásához megfelelő környezeti hatásokra van szükség. A fejlődés tehát részben Isten
munkája, másrészt a nevelés, a fejlesztés eredménye. A sajátos lelki jelenségek kezdettől fogva
nem az önmagába zárt individumban játszódik, hanem a gyermek és a felnőttek, gyermek és
gyermek, Isten és a gyermekek között zajlanak, s utána válnak egy emberen belülivé.
A személyiségfejlődés, az individum döntően Isten munkája, miközben a gyermek másokkal
együtt létezik. Ezekben az együttlétekben, személyközi kapcsolatokban következik be a
szocializáció. A nevelés úgy is értelmezhető, mint tudatosan szocializáló tevékenység.
Az individualizáló nevelés érdekében az óvodapedagógus érzékenyen reagál a
különbségekre. Ez akkor valósítható meg, ha gyakori interakció jön létre a gyermek és az
óvodapedagógus között. Az egyéni eltéréseket toleráló felnőtt magatartása modell értékű a
gyermekek számára is. Az individualizáló nevelés egyszerre erősíti az egyediséget, és ösztönöz
az együttműködésre, támogatja a gyermek szocializációját. Ez utóbbit is az egyéni sajátosságok
ismeretében segíti, eltérő módszerekkel, egyénre szabott mértékben.
Az individualizálás áthatja az egész óvodai életet, annak minden tevékenységét.
Az azonos korú gyermekek között is jelentős fejlődésbeli különbségek vannak, mely
megnyilvánulhat:
• az adottságaikban
• a gyermekek eltérő biológiai szükségleteiben
• a tapasztalataikban
• a mozgásigényükben
• a szociabilitásban
• az érdeklődésben, az egyéni élményekben,
• az énképben, a tanulás stílusában,
• a kontaktusteremtésben.
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1.1. Az individualizálás elvei:
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermekek személyiségének megismerése az óvodába lépéstől kezdve;
az erősségek és az esetleges hátrányok számbavétele alapján az egyéni fejlesztés
elvének érvényesítése (képességek, részképességek elemzése);
a személyes kontaktus biztosítása a tevékenységekben (óvodapedagógus - gyermek
között);
a gyermekek eltérő egyéni testi-lelki szükségleteinek figyelembevétele;
az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek biztosítása (a terem berendezésével);
az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése (állandó
mozgástérrel);
a személyiség biztosítása a gyermekek munkáinak, személyes tárgyainak
tárolásában;
a gyermekre vonatkozó információk bizalmas kezelése.

A napirend helyes életritmust biztosító stabil pontjain túl, a rugalmasság és a
folyamatosság, az egyéni igényekhez való alkalmazkodást szolgálja.
Az eltérő szükségletek az alvás, az egyes tevékenységek időtartamában, a délelőtt jelentkező
mozgásigényben jelentkeznek elsősorban. A napi étkezések közül az ebéd időpontja kötött.
A tízórai és az uzsonna időpontja a gyermekek igényei szerint alakíthatók. Ezeket az
óvodán kívüli tényezők jelentősen befolyásolják. A családok helyzete, szokásai, a
lakáskörülmények, a reggeli óvodába érkezés ideje, a rugalmas szükséglet-kielégítést kívánja
meg.
Természetesen egy meghatározott időkereten belül biztosítható a folyamatosság a délelőtti
és a délutáni étkezéseknél. Ez a megkötés a gyermekek egészségének védelmében fontos.

1.2. Az individualizálás lehetőségei a játékban
Az óvodai élet kezdő szakaszában a gyermek valódi játszótársa gyakran a felnőtt, az
óvodapedagógus, vagy a beszoktatásban közreműködő szülő. Az óvodapedagógus a gyermek
egyéni igényei szerint segítheti az elakadó játékot. Ennek feltétele a felnőtt és a gyermekek
közötti személyes szeretet, kontaktus, amely megnyilvánulhat a kommunikációban, jelzésekben,
tevékenységekben. Ez a kapcsolat serkenti a gyermeket a felnőtt utánzására, a minta követésére a
társakkal való együttműködésre. A szabad játék személyiségfejlesztő hatását tekintve és
időtartamban a legfontosabb, domináns tevékenység. Ebben a tevékenységben adják a
gyermekek a legtöbb jelzést személyiségükről. Ugyanakkor, a család után ez a tevékenység az a
szocializáló tér, amelyben a kortárskapcsolatok alakulnak.
a., Az óvodapedagógus feladatai az egyéni eltérések tolerálása érdekében:
•
•
•
•

a gyermekek jelzéseinek, viselkedésének megfigyelése, az információ értékelése;
az egyéni érdeklődésnek megfelelő játékfeltételek megteremtése;
az egyéni szándékok, elképzelések támogatása;
konfliktushelyzetekben az egyén bevonása a megoldásba, a szabályalkotásba;
32

•
•
•
•

az egyének eltérő szociális szükségleteinek kielégítése;
a személyre irányuló kommunikáció;
a gyermekek érzelmi kötődéseinek erősítése, formálása;
a közvetett segítségadás a társtalan, nehezen beilleszkedő gyermekek esetében.

Az óvodai élet megszervezésében is tekintettel kell lenni az eltérő szükségletekre.
Ez vonatkozik az életkori eltérésekre és az azonos korosztály egyéni igényeire is.
b., Hogyan érvényesíti az óvodapedagógus a személyiségközpontú szemléletet a
csoportszobai feltételek megteremtésében
Az óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatainak alakulásához, az érzelmi kötődésekhez
időre van szükség. Ezért az óvodai élet kezdetén fontosak azok a tárgyak, amelyek a gyermeket
az otthonához kötik, arra emlékeztetik. A továbbiakban is meg kell őrizniük szuverenitásukat,
bár képesek lesznek az együttműködésre.
A személyiség tiszteletének jelei a következők:
•
•
•
•
•
•

az egyéni érdeklődés megjelenítése a tevékenységközpontokban;
a gyermekek jelei mellett a nevük kezdőbetűinek jelzése (nyomtatott nagybetűvel);
a gyermekek egyéni életének történései az albumokban;
a családok életét bemutató tablók- fotókkal;
a hétvégi családi élmények megbeszélése;
a tér tagolása a tevékenységközpontokban, 2-3 gyermek elmélyült együttes
tevékenységeihez.

c., A személyiségközpontú szemlélet érvényesülése az óvodapedagógus személyiségén és
tevékenységein keresztül.
Az óvodapedagógus személyisége és minden megnyilvánulása érzelmi biztonságot,
szeretetet, megértést és védelmet sugároz a gyermekek felé. Az egyént körbefonó szeretetteljes
légkör erősíti a gyermekekben a pozitív képet, nyitottabb lesz társai felé és könnyebben
beilleszkedik.
Programunk a gyermekek pozitív önértékelésének támogatásával, az aktív személyiség
önfejlesztő erőit alapozza meg.
Az óvodapedagógus - gyermek kapcsolat fontosabb elvei:
•
•
•
•

a gyermekek változó testi, lelki szükségleteinek megfelelő törődés,
személyre szóló pedagógiai hatások,
szeretetteljes elfogadás,
pedagógiai optimizmus a kommunikációban és ezt kifejező metakommunikáció,
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•
•
•
•
•
•

segítségadás a gyermekek egyéni problémáinak megoldásában,
a személyiség értékeinek hangsúlyozása és elfogadtatása a kortársakkal,
személyes élményeket, érzéseket, gondolatokat feltáró beszélgetés (alkalmanként,
egyénenként),
a gyermekek kommunikációjának, jelzéseinek megértése, megfejtése,
a tevékenységek feltételeinek és a kezdeményezett szabályjátékoknak az egyénekre
szabott befolyásolása,
a szülők bevonása a gyermekeket érintő nevelési kérdésekben.

A társas együttélés, a közös tevékenységek
személyiségtulajdonságok hangsúlyosabb megalapozását:
•
•
•
•

megkívánják

a

következő

másokat toleráló magatartás
együttérzés, segítőkészség
megértés, azonosulás
az egyéni szükségletek felismerése, és az önérvényesítést szolgáló megegyezések
stratégiájának elsajátítása.

A keresztyén csoportok felnőtt közösségének olyanná kell formálódnia - a Szentlélek
Isten segítségével -, ahol a gyermek megérez, megtapasztal valamit Jézus Krisztus szeretetéből.
A keresztyén csoport szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van, ezért küldetése
elmondani a jövő nemzedékének, de a szülőknek, nagyszülőknek is,

„hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala” 9 (1.Jn.4,l0)
1. 3. Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása
Az óvodáskorú gyermek alapvető sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt, ez
meghatározó szerepet tölt be a tevékenységeikben is. Érzelmeik átszövik a gyermekek életét és
sajátos motivációként alakítják viselkedésüket.
A keresztyén nevelés sajátossága az, hogy a cselekvés normáit kifejező törvény, mindig az
evangéliummal együtt jelenik meg. Így lesz Jézus Krisztus iránt és embertársaink iránt való
szeretetünk a „törvény betöltése”, így érvényesül a szeretet kettős parancsa. (Mt.22,37-39).
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a gyerekeket szeretetteljes, biztonságot adó légkör vegye
körül. Meghatározó a családban a szülők szerepe, az óvodában az óvodapedagógus mintája, aki
hangsúlyaival, gesztusaival, mimikájával is kifejezi érzelmeit.
A gyermek számos elvárással találkozik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a
közösségben való élés és tevékenykedés szempontjából. Meg kell ismerniük mi a helyes és mi a
helytelen, s ennek mércéje a Biblia.
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Minden szabály, elvárás célja, hogy a gyerek fokozatosan jusson el addig, hogy tudatosan
bánjon az önfegyelem eszközeivel:
• a nevelők és gyermek előtt legyen egyértelmű, hogy milyen magatartás elfogadott,
illetve nem kívánatos bizonyos élethelyzetekben, szituációkban
• ezek betartásában legyünk következetesek, minden gyerek felé kifejezett
szeretetteljes elfogadással és megértéssel, dicsérettel és pozitív megerősítéssel
motiválva. (Itt is példa a Biblia. Amikor Isten szólt, először bátorító szót hallunk,
csak azután következnek a parancsok.)
• a követelmények növekedésével egyidejűleg be kell vonni a gyermekeket a
szabályok kialakításába, önmaguk fejlesztésébe, az érzelmeket kifejező gyermeki
megnyilvánulás támogatásával és a szükséges kontroll erősítésével.
Az érzelmi biztonság és a pozitív érzelmek fejlődésében a fent felsoroltokon kívül jelentős
szerepe van a Bibliai történetek által közvetített érzelmek átélésének, valamint a művészetek
eszközeinek.
Az óvodai életben a gyermek a szocializáció újabb minőségét éli át. A családi
védettségből naponta kilépve számára kitágul a szociális tér, egyre nő a személyiségére hatást
gyakorló személyek száma. A szülő-gyermek-testvér kapcsolat újabb szokásokkal,
magatartásformákkal gazdagodik.
A kortársak és az óvoda dolgozói jelzéseikkel, értékeléseikkel alakítják a gyermek
önmagáról kialakított képét. Megtanulja megismerni önmagát, az együttélés szabályait, a társas
életben elvárt viselkedésmódokat. A fejlődésben meghatározó szerepet tölt be az
óvodapedagógus, aki elsősorban az anyát pótolja napközben. A gyermek és a nevelő között
létrejövő érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja szociális érzékenységét, közérzetét. A jó
közérzet növeli a biztonságérzetet, nyitottabbá teszi a gyermeket társai felé, és a szeretett felnőtt
mintájának követésére ösztönzi. Óvodáskorban a modellválasztás legfőbb indítéka a szeretet,
majd a kortársak szociális vonzereje késztet mintakövetésre.
A szocializáció összetett folyamat, amelyben a gyermekek sokféle tapasztalatot szereznek.
A fejlődést támogató óvodapedagógus átgondolt, a gyermekekre figyelő nevelő munkájával
befolyásolja a folyamatot.
A gyermekek között jelentős eltérések vannak a szociabilitást, az együttműködés szokásait,
az alapvető magatartásmódokat tekintve. Ezek a különbségek részben az egyéni jellemzők,
másrészt a családi nevelés hatására alakulnak ki.
A tevékenységközpontok rendszere biztosítja a gyermekek kis létszámú
mikroközösségeinek létrejöttét, amelyek ideális teret jelentenek a jó közérzet, a személyes
kapcsolatok és az elmélyült tevékenységek kialakulásához.
Az óvodáskorú gyermek szociális viszonyai kezdetben helyzeti eredetűek. A hely, a téri
összetartozás meghatározó a „mi” tudatban. A szocializáció feltételei: a kontaktus másokkal a
társakkal, a személyes kommunikálás lehetőségei.
A tagolt tér kisebb csoportosulásokra ösztönöz, tartalmasabb interakciókra ad esélyt.
A gyermekek érzelmi kötődései nem ugyanolyan erősek minden gyermek irányába.
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A szeparációs lehetőségek erősítik a baráti kapcsolatokat. Ugyanakkor a gyermekek
teljes szabadságot kapnak, szociális szükségleteiktől függően a terek formálásában. A mobil
berendezés jól szolgálja a gyermekek változó elkülönülési, vagy együttműködési igényeit.
A szocializáció szempontjából a szabad játéktevékenységnek van a legnagyobb
jelentősége. Ez a tevékenységközpont a játéktér, amelyben a feltételeket a gyermekek és az
óvodapedagógus közösen alakítják. A játék szabadsága és a gyermekek önkiteljesedése a
közösségi élet szabályai között ésszerű korlátokkal valósul meg. A közösségi szabályok
megalkotásában és közvetítésében indirekt módon vezérlő szerepet tölt be az óvodapedagógus,
biztosítva a folyamatban a gyermekek aktív közreműködését.
Az óvodapedagógus feladatai a szocializáció támogatásában:
• a hazához, tájhoz, kultúrához kötődés erősítése, az értékek megbecsülésére nevelés;
• a gyermekélet tájjellegű hagyományainak ápolása a családok, idősebb generációk
bevonásával;
• a gyermekek személyes vonatkozású ünnepeinek közös szervezése az óvodában
(csoporttársak, a család és az óvodapedagógus);
• a gyermekeket érintő pozitív családi események alkalmankénti számbavétele;
• a jeles napok, keresztyén ünnepeink, a nemzeti ünnep hagyományainak ápolása az
óvodai életben;
• a keresztyén erkölcsi normák megéreztetése a nevelés folyamatában
• a tevékenységekben a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése: az
együttérzés, az önzetlenség formálása, a tolerancia, a mások érdekeinek
figyelembevételére nevelés;
• a gyermekek társas kapcsolatainak megfigyelése és alakítása (a magányos
gyermekek felé a páros kapcsolat erősítése);
• a közös élmények forrásainak gazdagítása, a társadalmi tapasztalatok körének
bővítésével;
• a gyermekek elképzelései és döntései alapján a szülők bevonásával a csoportélet
hagyományainak kialakítása és ápolása;
• a viselkedés-kultúra megalapozása;
• a közösségi élet szokásainak és az együttműködés szabályainak alakításában a
gyermekek aktivizálása egyezkedésekkel, kompromisszumokkal;
• a mikrocsoportos tevékenységek körének bővítése a felajánlott, szervezett
keretekben;
• a társas, szabályjátékok rendszeres biztosítása a gyermekek közreműködésével;
• a konfliktusok megbeszélésének és megoldásának, bemutatása indirekt formában,
demokratikus légkörben;
• a megkezdett tevékenységek befejezésére ösztönzés;
• a gyermekek által vállalt feladatokban az akadályok leküzdésére motiválás;
• az elképzeléseket, a közös terveket összehangoló stratégiában a játszótársként,
alkalmanként bekapcsolódó óvodapedagógus személyes mintaadása;
• a gyermekek pozitív értékelése, az egyéni igényekhez, szükséglethez és fejlettséghez
igazodó hangsúlyokkal és gyakorisággal.
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A spontán beszélgetés, illetve a heti rendszerességgel szervezett un. „beszélgetőkör” a
társalgás szintjén, a gyermeki élmények, az aktuális események, hangulatok, érzések és
gondolatok egymással való megosztását, az összetartozás érzését és tudatát szolgálja.
Alkalom arra is, hogy azokra a gyermekekre is felfigyeljenek, akiket a napi tevékenységben
elkerültek, akikkel alig kommunikáltak.

2. A tevékenységközpontok rendszere.
A szabad játék és a felajánlott tevékenységek kerete.
A SZIVÁRVÁNY óvodai program tevékenységközpontú szemléletének legfőbb
megnyilvánulása az a rendszer, amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében
meghatározó tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munkát. A tevékenység, az aktív
személyiség megnyilvánulása, az óvodáskorú gyermek alapszükséglete, összekötő szál a belső
világ és a külső környezet között.
A tevékenységben, annak minőségében tükröződik a gyermek fejlődése, miközben az
eredményes cselekvések, műveletek visszahatnak a belső feltételek alakulására. Az önkifejezés,
a kontaktusteremtés, kapcsolattartás fontos eszközei a tevékenységek, amelyek az óvodáskorban
a cselekvésre, manipulációra, a közvetlen szenzomotoros tapasztalásra épülő értelmi aktivitást is
magukba foglalják. E szemlélet alapján a gyermekek természetes életterében zajló és
szervezendő tevékenységek, cselekedtető helyzetek szolgálják a fejlődést és a fejlesztést.
A gyermekek képességeinek kibontakoztatásában óvodáskorban meghatározó szerepe van tehát a
tevékenységeknek.
A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a
gyermekek szükségleteinek megfelelően.
Szempontok a tér berendezéséhez, a központok kialakításához:
a., megfelelő hely biztosítása:
• a szabad játékhoz;
• a játékfajtákhoz;
• az egyéb tevékenységekhez;
• a spontán, szabad mozgáshoz;
• az étkezésekhez
• a mozgásos szabályjátékokhoz, énekes játékokhoz;
b., a gyermekek önállóságának és kreativitásának kibontakozása érdekében:
• a berendezés mobilitása, a terem igények szerinti alakíthatósága;
c., a gyermekcsoportban a változó szükségletek kielégítése:
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•
•

a csoport életkori összetételétől, a gyermekek egyéni szükségleteitől, érdeklődésétől,
fejlettségétől, az aktuális élményektől,
a lányok és a fiúk arányától függően,

d., a csoportszoba berendezésének és felszerelésének alakítása:
• az évszak, az időjárás, a téma projektek figyelembevételével.
A tevékenységközpontok helye viszonylag állandó. Számuk, a körül határolt terek
nagysága, felszerelése, berendezése változik. A gyermekek a játékban átrendezik a tereket.
Kivételt képez az ábrázolás eszköztára és a homok-víz asztal.

2.1. A hét tevékenységközpont:
1. A családi és egyéb szimbolikus szerep-szituációs drámajáték központja, valamint a
gyermekek saját szükségleteire szervezett munkajellegű tevékenységek színtere (sütés,
salátakészítés, ...);
2. Építőjátékok, barkácsolás, szerepjátékok központja (mozgásfejlesztő játékok
kezdeményezésére is alkalmas);
3. Manipulációs- asztali- társas- szabályjátékok központja;
4. Homok-víz asztali tevékenységek, modellezések, terepasztali játékok központja;
5. Természettudományos központ a teremben - az udvar, a külső környezet.
6. Irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikrocsoportos mozgásfejlesztő játékok
kezdeményezésének központja;
7. Művészeti tevékenységek központja (ábrázolás, mintázás, kézi munka, kézműves,
konstruáló tevékenységek);
A tevékenységközpontok választásokra, elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet
jelentenek. A gyermekek szabadon rendelkeznek az eszközökkel, és a nyersanyagok
felhasználásával. Szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Kevesebb kész
eszköz, több kreativitásra serkentő anyag áll a gyermekek rendelkezésére.
A gyermekek önállóan rakják el az eszközöket, ha már nem használják.
A csoportszobában több napon át folytatódó játékban a terem nagyságától függően,
megőrzik a kialakított tereket, építményeket. Az eszközök elrakása elsősorban a művészeti
tevékenységeknél szükséges (festékek, ... stb.).
Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógus által felajánlott, választható
tevékenységek színtere, a gyermekek természetes élettere.
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2.2. Tevékenységközpontok rendszere
2.2.1. Családi, szituációs szerepjáték központ
A szituációs drámajáték mindig spontán, önirányításos tevékenység, amelyen keresztül a
gyermekek kipróbálják, felfedezik és újra élik a környező világot. Olyan helyzeteket,
eseményeket és személyeket idéznek fel, amelyek számukra ismerősek, utánozzák a
családtagjaik, ismerőseik, a felnőttek és gyermektársaik viselkedését, megnyilvánulásait.
A szituációs játék szinte minden gyermeket vonz és ezért is van nagy szerepe a
szocializációban. Sokszor a helyzetek együtt hordozzák a gyermekek együttműködésének,
kooperációinak lehetőségeit, miközben megélhetik a többiekkel együtt a közös munka
eredményeit és örömét. A szituációs játék a teljes személyiség fejlődéséhez járul hozzá.
Fejleszti a gyermekek szociális kapcsolatait, viselkedésformáit, bővíti a világról szerzett
ismereteiket, tapasztalataikat, hozzájárul érzelmi fejlődésükhöz, mert újra átélik, érzik a
helyzeteket akkor is ha azok kellemesek vagy netán kellemetlenek. Megélhetik saját erősségeiket
és gyengeségeiket, átvehetik mások beállítódásait, attitűdjeit.
Cselekvéseikben alakul mozgásuk összerendezettsége, szárnyalhat fantáziájuk, képzeletük.
Kreativitásuk kibontakozásának ezekben a helyzetekben alig van határa. Eszközöket
helyettesítenek be, helyzeteket oldanak meg „mintha” alapon. Ez a tevékenység központ ad
helyet az élményekhez kapcsolódó sokféle szituációs játéknak. Ezért a felszerelés mobilitása
fontos követelmény. A hely sugározzon meghittséget, a csoportszoba bármely pontjáról jól
látható legyen, s adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek változtathassák játékuk témáit.
A családi tevékenységközpont fontos része a konyha, babaszoba
A gyermekeknek sok otthonról hozott konyhai élményük van és ezért különösen érdekesek és
izgalmasak számukra a konyhai műveletek.
A konyhában használatos eszközök ne legyenek miniatűr változatai az eredetinek ugyanis ebben
a korban (3-7 éves kor között) a gyermekek a normál méretű eszközöket nagyobb biztonsággal
használják, mert a kisméretűek nagyon finom és összerendezett mozgást, fogást igényelnek.
A gyermekek fejlődése szempontjából is fontosabb, hogy a saját szükségleteik kielégítésére
használt eszközöket tudják kezelni, ezek pedig normál méretűek
Az óvodapedagógus szerepe a tevékenységközpontban:
•

Az óvodapedagógus a szituációs játék mennyiségi és minőségi kereteit határozza
meg. Megteremti a játék feltételeit: élmény, eszközök (a gyermekekkel közösen is
készítve) hely, idő, teret engedve a gyermeki egyéni élményeknek és a képzeletnek.
Csak ott avatkozhat be - ösztönözve a passzívabb, félénkebb és fékezve a túlélénk,
mozgékony gyermekeket - ahol erre feltétlenül szükség van.

•

Az óvodapedagógusnak jó megfigyelőként következtetéseket kell levonniuk a
gyermekek által választott és megélt szerepekből. Ezek a játékok híven tükrözik azt,
hogyan fogják fel a gyermekek a felnőttvilágot és hogyan reagálnak rá.
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•

Az óvodapedagógus személyes „játékattitűdje” jelentős mértékben befolyásolja a
gyermekek szituációs játékra való késztetéseit. A gyermekek szabadon választják ki
játékuk témaját és önként vállalják azokat a szerepeket, amelyeket szívesen
eljátszanak. Az óvodapedagógusnak többnyire kívül kell maradniuk a tényleges
játéktéren, de úgy, hogy a játék minden mozzanatát figyelemmel kísérhessék, s
egyúttal tanulmányozzák a gyermekek reakcióit.

•

Közvetlenül sose avatkozzon a pedagógus a játékba, kivéve azt az esetet, ha a
gyerekek érzelmi és testi épsége érdekében erre szükség van. Mi a teendő, ha a
gyerekek ötletszegények és napról-napra ugyanazt a szerepjátékok adják elő?
Azt kell megállapítani, hogy az ismétlődő játék konstruktív-e, vagy sem. Az
ismétlődés arra utal, hogy „valami leállt”, nincs ami új ötleteket gerjeszthetne.
Utalhat továbbá arra is, hogy a gyerekeknél a háttérben, a családi életben
átmenetileg, vagy tartós jelleggel gondok jelentkeznek, s ez a gyerekekben traumát
okoz, amit orvosolni kell, melyet szakember végezhet.

Tevékenységek és témák
A szerepjáték igen sokféle lehet - lényegében a felnőttek és gyerekek életének minden
területéről meríthetők ötletek, azonban a spontaneitás mellett jelenjen meg a témaválasztásban a
tervszerűség, amely a gyerekek sokoldalú fejlődését, tapasztalatszerzését segíti elő.
Témajavaslatok
Az együtt dolgozó óvodapedagógusok a gyerekek érdeklődéséből kiindulva javasolják a
témákat, ezeket megvitatják a szülőkkel, akik ezáltal beavatottabbnak érezhetik magukat, hiszen
így a játszósarok legmegfelelőbb kialakításában vesznek aktívan részt, anyagokat, tárgyakat,
ötleteket adnak, stb.
A gyerekek fantáziája élénk és gazdag, egyszerű tárgyakat képesek a játék tartalma szerint a
legkülönfélébb tulajdonságokkal felruházni
A szerepjáték ötleteinek gazdagítása
•

Érdekes, színes könyvek segítségével; egy-egy lebilincselő könyv sok mindenre
alkalmas, a gyermek képzeletének gazdagításától kezdve a feszült, szorongásos
helyzetek feloldásáig, a helyes információk megszerzéséig.

•

Különböző létesítmények, intézmények meglátogatása, élményszerző séták a
gyakorlati ismeretek körének bővítése céljából (pl. áruház, pékség, tűzoltószertár,
orvosi rendelő, stb.)

•

Érdekes emberek meghívása a csoporthoz azzal a céllal, hogy a gyerekekkel
beszélgessen, kérdések útján ismertessék meg egy-egy szakma, foglalkozás lényegét,
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meséljenek a saját munkájukról, tapasztalataikról. Ilyenek lehetnek pl.: orvos,
ügyvéd, rendőr, pék, asztalos, stb.
•

Megfelelő méretű képeket, posztereket helyezzünk el a csoportszoba falain, ezek
ismerős közelségbe hoznak számos helyzetet, foglalkozást, a tematikus projektre
hangolják a gyermekeket.

A fent említettek megbeszélése a gyerekekkel roppant hasznos
•
•

az élmény befogadására való felkészítés valamint
a szerzett tapasztalatok elemzése, illetve az információs hézagok kitöltése és az
ismeretek rendezése céljából.

A gyerekeket biztassuk és szoktassuk rá a kérdésfeltevésre, a kérdések helyes
megfogalmazására. Mindezek a szituációs szerepjáték tartalmi minőségi és mennyiségi
színvonalát emelik, hasznosságát fokozzák.
A csoportszoba berendezése a tevékenységhez:
•
•
•
•
•

az otthonihoz hasonló, családias színteret hozzunk létre,
díszítéshez a gyermekek munkáit használjuk fel,
legyen sok akasztó, a kellékek elhelyezésére (térelválasztónak, dekorációnak)
az öltöző polca alkalmas hely az apróbb tárgyak, munkák tárolására,
természetes kosarakban tarthatunk kiegészítőket, eszközöket (szalvéták, tálcák)

Az eszközválasztékot a gyermekekkel együtt bővíthetjük és cserélhetjük. A családi játék
központjában szerveződnek azok a munkafolyamatok, amelyek a gyermekek valós szükségleteit
elégítik ki. Ezek a tevékenységek (főzés, sütés) megfelelő feltételeket kívánnak meg.
A nyersanyagok kezelésére igen nagy gondot kell fordítani a gyermekek egészségének védelme
érdekében, Kerüljük el a nyerstojás és egyéb a szalmonellafertőzés veszélyét hordozó anyag
felhasználását. Elsősorban olyan süteményeket készítsünk, amelyek egyszerűek, a gyermekek
közreműködhetnek benne anélkül, hogy elrontanák a végeredményt. (darált keksz, kókuszkocka,
saláták, stb.)
Itt helyezzük el azokat a jelmezeket, amelyek a szerepekhez szükségesek. Ezeket úgy
válogassuk össze, hogy a sokféle felnőtt szerepet utánozni tudják a gyermekek. (anya, apa,
rendőr, postás, szakács, orvos, eladó, mennyasszony, vőlegény, nagymama, nagyapa, iskolás.)
A babaszobai rész elsősorban a szeretetteljes anya-gyermek kapcsolat újraélését szolgálja,
ezért ez legyen puha anyagokkal felszerelt. A kisebb gyermekek jobban szeretik a jól tisztítható,
textilbabákat Ezeket a gyermekekkel együtt varrhatjuk különböző méretben és más-más
arckarakterrel, hajszínnel és formával.
Ebben a tevékenységközpontban helyezhetjük el az ünnepi terítés kellékeit, amelyeket az
évszaknak, az ünnep jellegének színeinek megfelelően készíthetnek el a gyermekek.
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A sarok legfontosabb berendezési tárgyai azok a könnyen mozdítható, mobil polcok,
amelyek bármikor átalakíthatók bolttá, postává, akármilyen megélt helyszínné. Nagyobb méretű,
kényelmes szófa biztosíthatja a kellemes üldögélés, társalgás lehetőségeit. A babák mellett itt
helyezzük el azokat a felszereléseket, amelyek az anya-gyermek szerephez, a szerepekhez
kapcsolódó életszerű tevékenységekhez szükségesek. (kisméretű fürdőkád, pelenkázó
lehetőség... stb.)

2.2.2. Építőjáték, barkácsolás, konstruálás központ
Az építőelemek természetüknél fogva vonzók a kisgyermek számára. A faelemekkel
játszva a gyermekek felfedezhetik:
• a faelemek fizikai tulajdonságait (tapintással)
• a fa hangát, a sima felületű elemek csúszását, mozgatás közben.
Az elemek alkalmasak arra, hogy a gyermekek megvalósíthassák ötleteiket,
elképzeléseiket, kreatívak lehessenek. Az egyéni és a közös élmények alapján megalkothatják a
látott építmények modelljeit, képeken látható épületeket konkrét formába önthetnek. Közben a
blokkok, amelyek szabályos matematikai egységek és üregesek, a velük való cselekvés során
számtalan matematikai tapasztalathoz juttatják a gyermekeket. Az elemek rakosgatásával
fejlődnek a motoros képességek, a társakkal együttműködő gyermek szocializálódik, miközben
kifejezi gondolatait, elképzeléseit, megfogalmazza akaratát, szókincse gazdagodik.
Az építőelemek számára fenntartott hely, tér az építőelemek minősége, variálhatósága,
mennyisége, tárolhatósága, elrendezése mind üzenetet közvetítenek a gyermekek számára.
Hogy mennyire népszerű az építőjáték az nagymértékben függ az erre elkülönített tér
nagyságától és elhelyezkedésétől.
Az építőjátékhoz szükséges tér feltételei:
• jól körül határolt tér (elegendő szőnyegfelület)
• legyen lehetőség a saját terület elhatárolására
• biztosítani kell mindenki számára az üres terület a polcokon, mely könnyen elérhető
legyen
• legyen körül határolt a tér, így védve a gyermekek építményeit.
Egy 20-25 fős csoport számára kb. 450 darabos építő kollekció szükséges, amelynek
formája és mérete függ a gyermekek életkorától. A kiscsoportos gyermekeknek a kocka,
téglatest, kúp formákat ajánljuk, később bővíthető a választék.
Szükség van üreges nagy blokkokra is, amelyek fából készülnek és jóval nagyobbak a
hagyományos építőelemeknél. Ezekkel az elemekkel rézsútos felületek is kialakíthatók, amelyek
a mozgásfejlesztéshez is jól felhasználhatók. (egyensúlyérzéket, kéz-láb, kéz-szem-láb
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koordinációt fejlesztenek) A nagyméretű
dramatizálásokhoz, dramatikus játékokhoz.

elemekből

színpadkép

is

felépíthető

a

Az építőelemek elhelyezése legyen praktikus, méret és forma szerint külön polcon
helyezkedjenek el.
Az építőelemek felhasználásának fejlődése:
•
•
•
•

Funkcionális játék: szállítás, az eszközök rakosgatása, a tér bekerítése, az elemek
mozgatása
Áthidalások létrehozása: legalább 3 elem felhasználásával áthidalások kialakítása, a
tér bekerítése és lefedése;
Modellek: látott és elképzelt építmények alkotása emeletek, tornyok építése
leképezése;
Bonyolult építmények: célirányos építkezés, szerepjátékok feltételeinek létrehozása
(bolt, orvosi rendelő, rendőrség, stb.)

Az építőelemek iránti érdeklődés erősebb a fiúknál, de a lányok is szívesen építenek
állatkertet, vidámparkot, stb., így ők is spontán matematikai tapasztalatok szerezhetnek játék
közben.

2.2.3. Manipulációs tevékenységközpont
Ez a tevékenységkör jól körülzárt teret kíván, ahol körben rakodó felületek vannak, az
eszközök elhelyezésére. Célszerű 4-5 gyermek kényelmes elhelyezkedéséhez biztosítani a
feltételeket. Nagyobb létszámú mikrocsoportban több konfliktust élnek meg a gyermekek,
nehezebb az együttműködés.
Ez a központ biztosítja a:
• társasjátékok
• az értelemfejlesztő szabályjátékok helyét.
Itt helyezhetjük el azokat a feladatlapokat, amelyekkel megállapíthatjuk a matematikai,
környezetismereti, gondolkodási szintet, elemezhetjük a megismerő-tevékenység pszichikus,
funkcióinak működését. A játékok sokféle képességkör fejlesztésére alkalmasak. A páros játékba
társként az óvodapedagógus is bekapcsolódhat, segítve valamely részképesség fejlődését.
A célirányos egyéni fejlesztés egyik hatékony eszköz a szabályjáték. A fejlesztésre olyan
térbeli eszközöket használjunk, amelyek a cselekvést biztosítják. A síkbeli feladatlapok közül
elsősorban azokat tudjuk hatékonyan alkalmazni, amelyek nem egyszeri felhasználásra valók,
ahol a rendezés elveit lehet változtatni, az eszközöket csoportosítani úgy, hogy a feladat újra
kezdhető, megismételhető. A környezetismereti és matematikai nevelés hagyományos eszközei
is felhasználhatók (korongok, kártyák)
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Készíthetünk ügyességet, finommotorikát fejlesztő játékokat a szem-kéz koordináció
fejlesztésére.
Az egyéni és mikrocsoportos tevékenységek a szabadjáték során önkéntesek, ezért ez a helyzet
csak akkor válhat a célirányos fejlesztés színhelyévé, ha a gyermek is érdeklődik.
A részképességek tudatos alakítására ez a központ a legalkalmasabb, mert az egyénhez egy
gyermekhez lehet igazítani a játékot. A matematikai logikai készség fejlesztésére a kész játékok
is alkalmasak. Érdekesebbek azonban azok, amelyek kialakításában a gyermekek is résztvesznek
és az adott projekt témájához kapcsolódnak. (pl. érzékelést fejlesztő eszközök a durvatapintástól
- a finomig)
A tevékenység központ részei:
• a kirakós, puzzle játékok,
• a dominó játék számtalan variációja.
Ezek a játékok a különböző színű, méretű, formájú, anyagú, funkciójú eszközök
alkalmasak a készségek fejlesztésére. A játékok, eszközök köre feltételként,
változtatható, alakítható, aktualizálható. Kirakós puzzle játékok minden témakörhöz,
a projektek zárásaként is készíthetők.
• projekthez gyűjtött társasjátékok,
• a gyerekekkel közösen készített társasjátékok,
• memória kártyák,
• mátrix játékok
A gyerekek a saját készítésű játékokkal szívesebben játszanak és jobban is vigyáznak rá,
mint az óvodai játékokra.

2.2.4. Homok-víz asztali tevékenységközpont
A homok-víz asztal egyszerűen kialakítható egy zuhanyzótálcából. Ezt úgy helyezzük el, hogy
minden oldalához hozzáférjenek a gyermekek, lehetőleg 6-8 fő. A létszámot be is lehet
szabályozni jelzéssel, így a gyermekek kisebb csoportban, egymást váltva, nyugodt körülmények
között tevékenykedhetnek. Az asztal köré helyezzünk nyitott polcokat az eszközök tárolására.
A homok - víz asztal funkciója:
• örömforrás nyújt az anyagokkal való ismerkedés és a játék,
• terepasztal, amelyen reprodukálhatók a közös és egyéni természeti élmények
(hegyek, vulkán, erdő, folyó, vízesés, tengerpart, állatkert, a település makettje, stb.),
• a homok alkalmas különféle fizikai tapasztalatszerzésre (a száraz homokkal
előidézhető jelenségek, a homok mérése, a homok vízáteresztő képessége...)
• a homok kiegészíthető eszközökkel, növényekkel, termésekkel, makettekkel,
közlekedési eszközökkel, állat és emberfigurákkal, stb.
• a homokot helyettesíthetjük más anyaggal, amelyek más tapasztalatokat
eredményeznek pl.: kaviccsal, hungarocell-golyókkal, sóval.
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Ha vizet teszünk az asztalba:
• lehet terepasztal (tenger, folyó, vízesés, jégtábla)
• lehet fizikai kémiai jelenségek megtapasztalásának színtere (vízfestés, a festett hideg
és melegvíz keveredése, a levegő és víz jelenségek űrtartalommérések, számlálással
kombinálva.)
megfigyelhetjük:
•
a vízkörforgást, a halmaz-állapotváltozásokat,
•
a víz és a szappan jelenségeket (habképzés, a hab tulajdonságai)
•
képezhetünk iszapot, sarat.
A tevékenységközpont sokféle tapasztalatszerzésre és képességfejlesztésére alkalmas.
Képlékenysége, alakíthatósága érdekes a gyermekek számára, ezért igen vonzó központ.
Rendszeres tisztántartásába a gyermekek is közreműködhetnek. (lapát, seprű, vízhatlan kötény.)
A kiegészítő eszköz az óvodapedagógus által átgondolt tapasztalati körnek megfelelően
állandóan bővül, változik. Itt bonyolíthatók le a babaruha mosások, a kellékek tisztítása vagy
akár a babafürdetés is, ezzel is bemutatva a helyes tisztálkodási szokások módját.
Az óvodapedagógus szerepe a tevékenységekben:
•

•
•
•
•
•
•

a tapasztalatszerzés befolyásolása az eszközök biztosításával (pl.: piros kispohár, kék
nagyobb pohár és egy kancsó a méréshez majd ceruza és egy lap az eredmény
rögzítéséhez)
a gyermekek tapasztalatait kiegészítő érdekes jelenségek létrehozása (víz és olajfolt)
a közös élményeket reprodukáló terepasztal kellékeinek kiegészítését szolgáló
tevékenységek szervezése,
a jelenségek mögötti összefüggések magyarázata,
az integrált témafeldolgozást segítő tevékenységek indukálása (élmények
felelevenítése beszélgetéssel, a tevékenységközpontok összekapcsolására ösztönzés)
a gyermekek kezdeményezéseit szolgáló feltételteremtés (milyen eszközök
szükségesek, hogyan szerezhetők be, készíthetők el.)
a tapasztalatok megfogalmazásának támogatása, a szókincs bővítése.

A homok és vízasztali tevékenységek a szabadjáték idején a gyermekek elképzelései
szerint alakulnak, természetesen az anyagtól függően. Ugyanez a terep lehet a színtere az
óvodapedagógus által felajánlott és a választható, kötelezően választható, tevékenységeknek.
Az itt folyó tevékenységek a teljes személyiség fejlesztését szolgálják. A feltételeket változtatva
a fejlesztés célirányossá válik, pl.: a szocializálódást segítő tevékenységgé válhat, ha a
gyermekek létszámát korlátozzuk, ha a váltás szabályait a gyermekek kidolgozzák, ha az
eszközhasználatot megszervezik, ha a jelenségeket közösen idézik elő. Együtt jelenik meg a
megtapasztalás, kommunikálás, a gondolkodás, a finommotorika fejlődése, a választás, döntés
lehetősége, a megkezdett tevékenység végig vitelének felelőssége, az együttműködés és az
önérvényesítés.
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2.2.5. Természettudományos tevékenységközpont
A tevékenységközpont jelentősége egyre nagyobb, mert sajnos a mai gyermekek, családok
többségének életvitelébe nem tartozik bele, a természeti környezettel való ismerkedés, a
kirándulás, a túra, a sátorozás. A lakótelepeken élők elszakadnak a természettől, ritka kivételnek
tekinthető, ha egy gyermek a hétvégét kertes házban töltheti. A vidéki gyermekek életéből pedig
a szülők elfoglaltsága miatt marad ki a módszeres rendszeres természetismeret.
Nevelőmunkánk során arra kell törekednünk, hogy gyermekeink fedezzék fel és tiszteljék a
természet harmóniáját, egységét és legyenek maguk is aktív védői e csodás világnak.
A tömegkommunikációs eszközök közvetítésével biztonsággal tájékozódnak a tágabb
környezetben is (Afrika, Amerika, sivatag, tenger, stb.) Az érdeklődésük ismeretének hiányából
következik, hogy gyakran evidenciákkal terheljük őket, holott ők a mögöttes, lényegre
kíváncsiak. (Miért dörög az ég, hogyan terjed a levegőben a hang?)
A mai környezetismereti nevelés témái, azok feldolgozása, gyakran unalmas, nem elégíti ki
a gyermekek kíváncsiságát, ezért olyan ismeretekkel kell bővíteni a 3-6 éves korosztály tudását,
amelyek életkoruknak megfelelnek és figyelmüket felkeltik.
A természettudományos központ minden óvodai csoportban fellelhető, mely egy-egy
évszakban jelzi a változásokat
Alapelv:
Amit a természetes környezetben lehet megfigyelni azt ott figyeltessük meg a
gyermekekkel. A hetirendet úgy kell kialakítani, hogy egy teljes délelőtt álljon rendelkezésünkre
az élményszerzésekre, a természettel való találkozásokra. Ezt szolgálja a heti egy élményszerző
séta, melynek időpontja változó, a projekthez és a hetirendhez igazodva.
A gyermekeket időnként elvihetjük távolabbi tájakra, (pl.: derecskei almáskert, Csonka
torony) de a gyermeknek a jól szervezett, közeli tapasztalatszerzés jelent akkora élményt, mint a
nagy kirándulás. Nagyon sok, érdekes felfedezni való van a mikrokörnyezetünkben is pl.: egy fa
is szolgálhat sok-sok tanulmányozni való jelenséggel.
Mindig a gyermekek és nem a felnőtt szemszögéből kell megítélni „mi az érdekes a
világból” ehhez nagyon jól kell ismerni a gyermekek tapasztalatait, egyéni élményeit, a szülők
érdeklődési körét.
A családot is bevonhatjuk a témák feldolgozásába, mert egy-egy szülő foglalkozásából,
hobbijából adódóan többet tanulhatnak a gyerekek egy területről.
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A tevékenységközpont működésének feltételei:
A tároló felületek a gyermekek magasságához igazodjanak.
A sokféle gyűjteményt rendszerben tároljuk. Az üvegek bármikor elérhetők legyenek a
gyermekek számára. Ezért kisméretű, vastagabb üvegcséket használjunk. Az élő növényeket is
célszerű ide csoportosítani, ebben a sajátos mikroklímában jobban fejlődnek, egyszerűbb a
gondozásuk. A tevékenységközpont legyen alkalmas könyvek, kísérletek, gyűjtemények,
metszetek, táblák elhelyezésére. A folyamatos megfigyelések eredményeinek regisztrálására
(időjárás, napszak, hőmérséklet, növekedés, fejlődés, egyéb változások) használhatók a táblák,
amelyek akkor szolgálják a tapasztalatszerzést, ha azok működnek.
A táblákat a gyermekek működtetik, az óvodapedagógus közreműködésével.
A gyerekek által készíthető gyűjtemények lehetnek:

•
•

levél, termés, növény, kavics, talaj, gally, fakéreg, stb. gyűjtemények
albumok:

-

egy-egy növény fejlődéséről tavasztól - a termésig (eredeti gyűjtés és a gyermekek
rajzai)

-

a tópart, a folyópart, a kert vadvirágai,

-

talajminták gyűjtése (agyag, erdei talaj, homok)

egy-egy hasznos növény fejlődése és felhasználása (a fenyő hasznosítása: a magját
eszik a madarak, a fából bútor, játék készül... stb.) a fejlődést és a felhasználást a
gyermekek rögzíthetik rajzaikkal az élmények alapján,
a családok és lakóhelyük,
„tematikus albumok” - a tenger növényei és állatvilága,
a levegő mint barát és ellenség,
a tűz mint barát és ellenség.
Az albumok anyagát használt tankönyvekből, színes képeslapokból készíthetik el a
gyermekek

•

kísérletek:

•
•

a talaj áteresztő képességének megfigyelése (talajminták + festett víz)
a növények fejlődése,
a termések érésének folyamat stb.

a csoport állatai: akvárium, csiga, tengerimalac stb.
tablók:
- amelyeken naponta regisztrálhatók a változások
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•

könyvek, lexikonok:
- a feldolgozandó témakörnek megfelelően változnak (a gyermekek saját könyveiket is
kölcsönözhetik)
- folyóiratokból is kirakhatunk aktuális számokat (pl.: tornádóról szóló cikk, kép)

A természettudományos sarokban kapnak helyet a: - nagyítók
- földgömb,
- térkép,
- makettek, modellek
A sarkot díszíthetik azok a gyermekmunkák, amelyeket a természeti élmények inspirálnak,
folytatása az óvoda udvara, a kert, a szűkebb és a tágabb környezet. A feldolgozandó témákat,
projekteket a gyerekekkel együtt választák ki a pedagógusok, érdeklődésüknek megfelelően.

2.2.6. Irodalmi, ének-zenei tevékenységközpont
Ez a központ nyugalmas sarokban helyezhető el, ahol elegendő tér van ahhoz, hogy ha
szükséges, akkor 20-25 gyermek kényelmesen elférjen, akár körben ülve is. A puha szőnyeg, a
textilek melegsége bensőséges légkört teremt. A mozgástérre az énekes körjátékokhoz is szükség
van. Ideális elhelyezésű, ha a családi játékhoz közel kerül.
A polcokon az alábbi tárgyak, eszközök tárolhatók:

•
•

meséskönyvek (nyomtatott és a gyermekek által készített könyvek)

•
•
•

a gyermekek által készített ritmushangszerek, népi hangszerek,

•
•

a mesehallgatás intimitásához szükséges ülőpárnák,

•

a dramatizálás színházi kereteihez szükséges kellékek (csengő, mikrofon, drapériák,
selymek, stb.)

bábok, és a bábozáshoz szükséges dramatikus játékok kellékei, eszközök, paraván,
díszletek, jelmezek, (a mesékhez) zene kellékei (CD-lemezek, hangfelvételek,
lejátszók, hangfal, stb.)
a nyelvi fejlesztő játékok eszközei (léggömbök, pingpong labda)
a dalos játékhoz a népi hagyományok tárgyi kellékei (szalagok, zsebkendő, komatál,
legénykalap, stb.)
a zenei neveléshez szükséges képeskönyvek, illusztráció, (pl.: hangszerek képei,
amennyiben az eredetit nem tudjuk bemutatni) képeskönyvek a népi
hagyományokról, díszítésekről, tárgyakról.
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Az irodalmi és ének-zenei tevékenységek jelentős szerepet töltenek be a nemzeti és más
népek kultúrájának közvetítésében. A legfontosabb a tevékenységek érzelmekre ható, a közös
éneklés és mesehallgatás élményét, örömét adó hangulata.
Mindkét tevékenység az óvodapedagógus-gyermek személyes kapcsolatára épül. A felnőtt
mintaadó szerepe itt hatványozottan fontos. Különösen a hátrányos helyzetű gyermekek
nélkülözik a családban az ilyen jellegű felnőtt mintát (a mesemondást, éneklést, verselést.)
Ez a tér alkalmas a mozgásos szabályjátékok kezdeményezésére is, amennyiben nem
tartózkodnak itt a gyermekek a szabadjáték alatt. A preventív testtartásjavító, téri észlelést,
érzékelést fejlesztő játékok kéziszereként jól használhatók a zenei tevékenység kiegészítői is.
(pl.: ritmusbot, kendők)
Mozgásfejlesztő eszközök:
• a színes kötél,
• a színes kendő,
• a kisméretű labda, bot,
• építőelem,
• a szalagok, papírcsíkok,
• a padlóra ragasztott ábrák, útvonalak,
• szőnyegpadló darabok
• babzsák
Programunk fontos eleme és filozófiai törekvése az írásbeliség iránti érdeklődés felkeltése,
ébrentartása. A gyermekek monogramjának nyomtatott, rövidített, formája több helyen
megjelenik a csoportszobában, mosdóban és az öltözőben, ugyanis óvodánkban nincsenek jelek.
A gyerekek saját személyes dolgait a nevük kezdőbetűi jelölik, melyet nagyon hamar
megtanulnak, személyiségük kibontakozását segítve ezzel.
Az „én meséskönyvem” a nyomtatott, írott kommunikáció iránti érdeklődés erősítését
szolgálja a gyűjtőmunka során a gyermekek által behozott könyvek kiállítása, mely mindenki
számára elérhető helyen van kialakítva.
A könyveket külön polcra, a könyvtári elhelyezéshez hasonlóan rakjuk ki, így a gyermekek a
fedőlapról azonnal felismerhetik a könyveket, amely értékes, tanulásra serkentő ingerré válik.
A vegyes csoportok miatt a gyermekek fejlődésbeli eltéréseit a mesekönyvek kiválasztásánál
figyelembe kell venni, valamint, a fiúk és a lányok érdeklődésének különbségei is
megjelenhetnek.
Ebben a tevékenységközpontban helyezzük el a csoport „macijának” hétvégi családokban
tett kirándulásainak történéseit tartalmazó füzetet. Minden bejegyzést felolvasunk a
gyermekeknek a hétfőni beszélgetőkör alkalmával.
Ezzel a gyermekeket is informáljuk egymás családjáról, a szülőket pedig ösztönözzük a
gyermekükkel való foglalkozásra, a közös hétvégi élmények szervezésére.
A nagyobb tér alkalmas az időnkénti beszélgetésekre, az un. "beszélgetőkör” helyének
biztosítására.
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2.2.7. Művészeti tevékenységközpont
Ez a központ igen gazdag eszközkészlet tárolására szolgál, ezért a hely megválasztása is
lényeges. Ne essen a közlekedés útjába, legyen távol a mozgásos, hangosabb tevékenységektől
(építőjáték) könnyen elérhető legyen a mosdó, a vízcsap. Ebben a központban zajlik az ábrázoló
tevékenység, a sokféle technikát alkalmazó kézművesség. Itt helyezhetők el elérhető
magasságban a gyermekek munkái és azok a művészeti albumok, amelyeket a gyermekek
használhatnak, néhány szép és ismert technikával készült felnőtt-művész alkotás (egy
agyagszobor, egy csuhébaba, kosár, batikolt terítő, kézimunka, stb.)
A vonzó, önkifejezésre, alkotásra ösztönző eszközök a nap minden szakában legyenek
elérhetők. Az asztalok elhelyezése kisebb csoportok kialakulását segítse, lehetőleg 4-6 gyermek
ülhessen le egy-egy asztal köré, akik így nyugodt körülmények között alkothatnak.
A tevékenységközponthoz hozzátartozik a festőállvány, az érintő érzékelés fejlesztéséhez
elengedhetetlen a festékkel, anyagokkal való közvetlen érintkezés, tapasztalatszerzés. Bármely
eszköz, anyag felhasználható festéknyomat készítéséhez. Az ujjal, lábbal festés, különböző
halmazállapotú anyagok megtapasztalása, használata segíti a közvetlen érzékelést. A természetes
anyagok, termések folyamatosan gyűjthetők. A kiegészítő eszközök (dugó, műanyag kupakok,
szivacsdarabok, falevél, stb.) alkalmasak pl.: nyomatok készítésére.
A gyermekek munkáiból a munkafalra kiállítást készítenek a pedagógusok a gyermekek
segítségével, amelyeket a szülők is megtekinthetnek. A tevékenységközpontban mappás
tárlókban gyűjthetik a gyermekek munkáikat, melyeket óvodai ballagásuk után összegyűjtve
vihetnek haza.
Az önkéntes tevékenységek alkalmasak arra, hogy a gyermekek alkotókészsége
kibontakozzék, kreativitásuk fejlődjön, ebben a műhelyben ismerhetik meg, a nonverbális
önkifejezés technikáit, az önkifejezés sokféleségének, az egyéni különbségek toleranciáját.
Ugyanaz a közös élmény a személyiség sokszínűségéből, az élmények szubjektivitásából
következően eltérően jeleníthető meg, fejezhető ki. A cselekvő önkifejezést alkalmanként
kapcsoljuk össze a verbális kommunikációval. Az alkotás befejezését követően a gyermek
elmondhatja, hogy mit akart megjeleníteni. A gyermek gondolatait, érzelmeit a pedagógus
rögzítheti az alkotás mellett.
A művészeti tevékenységek lehetnek:
•
•
•
•
•
•

a gyermekek spontán alkotó tevékenységei,
különböző technikák bemutatása (gipszöntés, batikolás...)
kézműves tevékenységek (szövés, fonás, korongozás, nemezelés...)
makettek, kiegészítő játékok készítése különféle technikával,
szabály-, társasjátékok készítése, bábkészítés, álarcok, jelmezek kasírozása,
a gyermekek számára felajánlott, választható, kötelezően választható, kötelező
ábrázoló tevékenységek.
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Az óvodapedagógus átgondoltan készítse elő a tevékenységekhez szüksége eszközöket,
azok már önmagukban is differenciálnak. Választási lehetőséget jelent a gyermek számára a
különböző minőségű eszköz, az eltérő nehézségű technika.

2.3. A játék
Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán, szabadon választott
tevékenysége, örömforrása a játék. Integráló tevékenység, a spontán tanulás színtere.
Egyes játékfajtákban külső cél nélkül, a gyermek reprodukálja a felnőttek munkáját, majd a
barkácsolásban, konstruálásban megjelenik a „valaminek a létrehozására" törekvés.
A gyermekek játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak.
A játékszükségletből fakadó eszközkészítés során a felnőtt segítségével technikai megoldásokat
tanulnak meg. A gyermek a játékban számtalan információt ad önmagáról, belső világáról,
kellemes és kellemetlen élményeiről.
A játékban integrálja a külső és a belső világot, „híd” a képzelete és a valóság között. Itt
alakulnak társas kapcsolatai, gazdagodnak szociális érzelmei és a világról szerzett tapasztalatai,
ismeretei. A tevékenység és a kommunikáció az összekötő fonal a gyermek, a társai és az
óvodapedagógus között. A tevékenységközpontok egységes rendszerbe integrálják azokat a
tevékenységeket, amelyeket az óvodapedagógus tudatosan és átgondoltan, választási
lehetőségként a gyermekek számára biztosít.
A programban a szabad játék fogalmának használata jelzi azt, hogy a gyermekek önként
vállalt tevékenységei időtartamban is dominánsak a nap folyamán. Ugyanakkor a szabad játék
mellett, ugyanabban a tevékenységrendszerben, a gyermekek választásai, kezdeményezései,
és az óvodapedagógus felajánlásai a játékban tanulás sajátos formáit eredményezik.
Ezekre a helyzetekre szolgál „az óvodapedagógus által felajánlott tevékenység” elnevezés.
Ezeket a gyermekek ugyanúgy örömforrásként élik meg, mint a szabad játékot. A felajánlott
tevékenységekben az óvodapedagógus szempontjából vannak megkötések, a gyermekek a
folyamatot önállóságuktól és kreativitásuktól függően szabadon alakítják. Ezek a tevékenységek
a műveltségtartalmat tervszerűbben közvetítő, kezdeményezett, vagy irányított játéknak is
minősíthetők (például: egy szabályjáték blokk kezdeményezése, vagy tapasztalatok szerzésére
inspiráló helyzet előkészítése a homok-vízasztalnál; a gyermekek által elképzelt, a szabad
játékhoz szükséges eszközök készítését segítő technikák bemutatása; ének-zenei tevékenység
kezdeményezése stb.).
A gyermek a játékban megéli a döntés szabadságát, mivel ő választja ki, milyen eszközzel,
milyen műveletet végez, ill. milyen szerepet vállal, kikkel és milyen szabályok szerint.
A szabadságnak az együttélés szabályai, a humanisztikus viselkedés szokásai adják meg az
ésszerű korlátait.
Játékában így a keresztyén erkölcs jellemzőit gyakorolja, a szeretetet, megértést,
igazságot, alkalmazkodást, rendet stb.
A játék szervezett és ugyanakkor önérvényesítő tevékenység. Az utóbbi a gyermekek egyéni
elképzelésében, a szervezettség pedig az együttműködésben érvényesül. E közben gyakorolják és
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elsajátítják a játékeszközök megosztását, és megtanulják milyen nehéz megválni attól, s valóban
köszönet jár annak, aki megteszi. Mindez a hálaadás alapjává válhat.
A játék szabadsága nem jelenti a gyermekek magukra hagyását. Az óvodapedagógus
fejlesztő, feltételteremtő, folyamatokat befolyásoló szerepe tudatos tevékenységet jelent.
A gyermekek közös élményeinek gazdagítása, az élmények forrásainak tervezése, a szocializáció
segítése, az érzelmek, a szokások, a magatartásmódok formálása, a kultúra közvetítése, a
kevésbé önálló, nem kreatív, élményszegény gyermekek játékának fejlesztése, az óvodai nevelés
felvállalt funkcióinak érvényesítését jelentik. A mintaadó óvodapedagógus a játékbeli
magatartásra is hat, elsősorban azzal, ha maga is bekapcsolódik - a gyermekek igényeitől
függően - a játékba. Az óvodapedagógus jelenlétével, együtt játszásával serkentő, ösztönző
magatartásával, nem direkt reakcióival biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását. A gyermekek egyéni, közös, közvetlen és közvetett tapasztalatai, élményei
sokféle forrásból származnak.
A gyermekek érdeklődési köre kitágult a játéktémák többsége megtapasztalt élmény, ami
lehet nagyon pozitív, de negatív is. Érthető módon gyakrabban élik újra játékukban a félelmeket
keltő, kellemetlen élményeket.
Az óvodapedagógus segít a gyermekek közötti megoldatlan konfliktusok rendezésében, a
lehetséges megoldások demokratikus megvitatásában. A nagyobb gyermekek gyakran napokon
keresztül folytatják érdekes témájú játékukat, amelyben maguk is kezdeményezik a felnőtt
bekapcsolódását, még szerepet is osztanak az óvodapedagógusra.
A játékszükségletből, ötletekből fakadó eszközigény kielégítése, a feltételek bővítése a
gyermekekkel kooperálva előre megtervezhető, a szükséges anyagok folyamatos gyűjtésével, a
családban nélkülözhető, érdekes eszközök felhasználásával.
Az eszköztár az igények változását követi, aminek gyarapításába a szülők is
bekapcsolódnak. Az óvodai életbe bevont szülők egy-egy játékban, tevékenységben (társasjáték,
kézművesség, barkácsolás) maguk is mintát adhatnak.
A nyugodt játék feltételei az óvodapedagógus feladatai:
a., Megfelelő hely biztosítása
A csoportszobában a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek elkülönítése,
megfelelő elhelyezése fontos szempont. A teremben a mozgás biztosítására a legalkalmasabb: az
építőjáték és az irodalmi-, ének-zenei tevékenységközpont, ahol mozgásfejlesztő szabályjátékok
kezdeményezhetők. A mozgásigény folyamatos kielégítésére alkalmas az eszközökkel felszerelt
öltöző, a kihasználatlan előtér is. A mobil bútorokkal a terek igény szerint alakíthatók.
A sok tárolófelület alkalmas a gyermekek által készített kiegészítő-eszközök elhelyezésére.
A játékformák iránti igények alakulását követi a terek nagysága. A térelválasztó mobilrendszer
segítségével a gyermekek a tereket formálhatják.
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b., A játékidő biztosítása
A szabad játék védelmét a napirendben megfelelő időtartam biztosítja. A várakozási idő
kiküszöbölésével, a testápolásra, öltözködésre, étkezésekre, alvásra és pihenésre szánt idő
kivételével az egész nap a szabad játék rendelkezésére áll.
Az óvodapedagógus által kezdeményezett, választható és kötelező tevékenységek
időtartama a nagyok esetében sem haladja meg a 20-25 percet.
c., Az élmények biztosítása
A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet. A gyermekek a
kellemes és a kellemetlen élményeiket újra élik a játékban. Nem minden átélt helyzet jelent
élményt, és nem minden élmény indukál játékot.
Az óvodapedagógus a gyermekek játékából és a kommunikációból tud következtetni az
egyéni élményekre. Ezek az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbségeiből
adódóan. Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek egészséges személyiségfejlődése
érdekében különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás biztosítása. Ezek a közös
élmények intenzitásukkal játékra inspirálnak.
Fontos megbeszélni a gyermekekkel közösen, hogy hová mennének szívesen
„élményszerzésre”. A gyermekek tájékozottsága, érdeklődése, korábbi tapasztalatai,
befolyásolják azoknak a témáknak a számbavételét, amelyekkel kapcsolatban közös élmény
szervezhető. A téma, a tartalom, és a szerepek a játék fontos elemei.
A SZIVÁRVÁNY óvodai pedagógiai programban a projekt-rendszerű műveltségtartalom
feldolgozása a felajánlott tevékenységekben a játékot is befolyásolja, indukáló szerepet tölthet
be. A sok közös élmény, a gyűjtőmunka, a gyermekek által készített játékeszközök, a témák
többszempontú megközelítése, a tevékenységekhez kapcsolása gazdagítja a játékfajtákat.
d., A szabályjátékok helye a tevékenységekben
A gyermekek személyiségének ismeretében a kezdeményezett szabály és társasjátékokkal
tudatosan fejlesztjük az egyének képességeit, részképességeit. A mozgást, a kommunikációt, a
pszichikus funkciókat fejlesztő játékok alkalmasak a gyermekek személyiségének formálására.
A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítva van a gyermekek szabadsága, építünk
érdeklődésükre. A gyermekek egyéni döntés alapján kapcsolódnak be a játékba.
A kezdeményezést követően indirekt formában segítjük a tevékenységet, amennyiben társként
részt veszünk a folyamatban. A gyermekekkel együtt a projektekhez társasjátékokat készítünk.
Kezdeményezéseink során tekintettel vagyunk a más tevékenységet folytató gyermekekre.
e., Az óvodapedagógus feladatai
A SZIVÁRVÁNY program, a sajátos tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a játék
feltételeit. A feltételek alakításába bekapcsolódnak a nagyobb gyermekek (a tér berendezésébe és
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az eszközök gyarapításába ...) és bevonhatók a szülők is. Az óvodapedagógus felelőssége,
fejlesztő tevékenysége meghatározó jelentőségű.
Legfontosabb feladatok:
• a gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük megismerése
érdekében;
• a közös élményeket nyújtó látogatások szervezése;
• a gyermekek elképzeléseinek támogatása;
• a játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás
formáinak alakítása;
• a csoportélethez kötődő hagyományok ápolása;
• a gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a játékfolyamat
segítése;
• a személyes kontaktus naponkénti kialakítása, a gyermek személyes problémáinak,
egyéni élményeinek meghallgatása;
• a társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatása;
• az egyezkedések, választások, döntések segítése;

•

a játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása.

2.4. A munka jellegű tevékenységek
A munka ebben az életkorban szervesen összefonódik a játékkal, és a cselekvő
tapasztalással, annak indítékai is megegyeznek: ilyen az érdeklődés, a kíváncsiság, a
tevékenység lehetősége, az eszköz, a műveletek vonzereje motiválja a gyermekeket.
Törekedjünk arra, hogy a gyermekeknek ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív
élményeken keresztül értse meg, hogy Istentől, mint szeretett lénytől kapjuk feladatainkat.

„És fogta az Úristen az embert és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt
művelje és őrizze.” 10 (1 Móz 2,15)
Az óvodában a munkatevékenységek végzésével célunk, az életkornak és egyéni
képességeknek megfelelő feladatokat adva segíteni a gyermekeket abban, hogy a másokért tett
tevékenységben örömet találjanak.
A munka a tapasztalatszerzésnek, az együttműködési készségnek, céltudatosságnak,
önállóságnak és az önfegyelemnek alakítója. Az újrakezdés, a hibajavító próbálkozás pedig edzi
az akaratot, az eredményre törekvést.
Mindez csak akkor alakul és fejlődik, ha az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi
munkatársa a lehető legnagyobb önállóságot biztosítva ösztönzi a gyermeket arra, hogy
felfedezzék a munka szükségességét és örömmel el is végezzék azt. El kell fogadnunk, hogy a
gyermek esetleg nem ismeri a munka részterületeit, s így a végeredmény sem tökéletes.
Akaratunkat időnként értékeljük, érvényesítve a differenciált elvárást.
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A munka jellegű tevékenységekben segítőtársunk lehet a szülő is. Bemutatjuk
munkahelyüket: műhelyük, kertjük, üzletük megismertetésével. A családok hobbijának
bemutatásán túl, bevonhatjuk a barkácsoló szülőt az eszközök javításába, készítésébe.
A nagyszülők régi mesterségekkel ismertethetnek meg bennünket: állattartás, varrás,
kenyérsütés, lekvár és befőtt készítés stb. Az állatok gondozása, kertünk ápolása sok-sok
élménnyel gazdagíthatja gyermekeink életét éppen úgy, mint a családok kertjében végzett
munkálatok megszervezése (vetés, betakarítás, locsolás). Mindez segít feladattudatuk
felébresztésében, kitartásuk megalapozásában, mivel a teremtett dolgoknak rendszeres
gondoskodásra van szükségük a fennmaradáshoz.
Így válik az óvodai munka az iskolai tanulás előfutárává, ahol a teljesítménynek már
meghatározó szerepe lesz.
A leggyakoribb munkafajták:
•
•
•
•
•
•
•

az óvodai életet végigkísérő önkiszolgáló munka, amely a gyermekek önállóságát,
önfegyelmét, kitartását, feladattudatát fejleszti;
a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, a
gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei (tízórai, saláta-készítés, sütés...);
a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések:
takarítás, díszítés, a terem átrendezése, meglepetések-ajándékok készítése...);
az élő környezet rendszeres ápolása (növények, állatok gondozása);
az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások
(a tevékenység központok rendjéért vállalt feladatok);
a játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás);
együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában.

Az óvodapedagógus feladatai
A legfontosabb azoknak a gyermekméretű eszközöknek és állandó helyüknek biztosítása,
amelyekkel a gyermekek testi épségét nem veszélyeztető munkák önállóan végezhetők.
Fontos továbbá:
• a munkavégzés ösztönzése, értékelése,
• a vegyes életkorú csoportokban a nagyok érdekében a feladatok differenciálása
(vállaljon kötelezettséget, törekedjen az eredményes elvégzésére, küzdje le az
akadályokat);
• az emberi munka jelentőségének, az alkotás szépségeinek bemutatása;
• a szülők munkájának megismertetése;
• a gyermekek önálló, szükségletből fakadó munkavégzésének támogatása, a
gyermekek próbálkozásainak segítése, a túlvédés és aktivitásuk fékezésének
elkerülésével,
• a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az
önállóság, a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége, kialakítása,
fejlesztése.
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2.5. Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek rendszere
Az óvodában a tanulás folyamatos, mert minden helyzetben utánoz, tapasztal,
tevékenykedik a gyermek. A tanulás életethosszig tartó folyamat, amely az óvodáskorban az
alaptevékenységben: a játékban a leghatékonyabb. A tanulás az életkori jellemzőktől
befolyásolva, az óvodáskorban az óvodapedagógus által felajánlott „kezdeményezett
foglalkozásokban” is megvalósulhat.
A SZIVÁRVÁNY óvodai programban a játéktevékenységek és a felajánlott
tevékenységek ugyanabban a tevékenységközpont-rendszerben folynak. Kivételt képez a
rendszeres, fokozatosan kötelezővé váló nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés
(testnevelés).
A felajánlott tevékenységek: rendszeres, módszeres műveltségtartalmat közvetítő szerepet
töltenek be, közvetlen tapasztalást biztosítanak tevékenységekbe ágyazva (nem a hagyományos
didaktikai folyamatban).
A felajánlott tevékenységek variációi:
a., kötelező, nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés. Vegyes életkorú óvodai
csoportban a nagyok részére kötelező, alkalmanként más csoportbeli saját korosztályukkal
közösen. Hasonlóan szervezhető a nagyoknak alkalmanként kötelező ének-zenei tevékenység.
b., kötelezően választható tevékenységek.
Az óvodapedagógus több tevékenységközpontban ajánl fel lehetőségeket a nagyoknak,
amelyekből választhatnak. A döntés kötelező, a választás szabad. A választást követően a
gyermekek a tevékenységet szabadon alakítják, majd egy megkezdett tevékenység befejezését
követően érdeklődésüknek megfelelően váltanak.
c., választható tevékenységek
A szabad játék keretein belül, annak zavarását elkerülve, spontán helyzetekből, gyermeki
kezdeményezésekből, vagy felajánlással, indirekt módon történik a tevékenységek célirányos
továbbfejlesztése (pl.: egy ének-zenei tevékenység kezdeményezése, egy kialakult helyzet
továbbfejlesztése). Az óvodapedagógus ezt a tevékenységformát dominánsan alkalmazza.
A kisebb gyermekek számára minden felajánlott tevékenység VÁLASZTHATÓ. Alkalmanként
az óvodapedagógus megfelelő előkészületekkel például egy kötelező mozgásfejlesztést
követően, amikor az egész csoport együtt van felajánlhatja a közös beszélgetés, a közös
mesehallgatás lehetőségét (pl.: a „beszélgetőkörben”). A kisebbek ezekből a tevékenységekből
bármikor szabadon átmehetnek más tevékenységbe, szabad játékot kezdeményezhetnek.
A felajánlott tevékenységek általános jellemzői.
A gyermekek szempontjából:
• a választás, a döntés lehetőségét biztosítva feladattartásra nevel;
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•
•

•

a tevékenységbe ágyazott műveltségtartalom integráltan vagy un. „projekt” keretében
kerül sokoldalú megközelítésre;
a gyermekek a cselekvés, a tapasztalás szintjén ismerkednek meg a problémákkal, és
a személyes kontaktus, beszélgetések során tapasztalataikat elemi, fogalmi szinten is
kifejezhetik;
a gyermekek a felnőtt, a kortársak mintájának utánzásával, valamint felfedezéssel,
kísérletezéssel, próbálkozásokkal, a szándékos figyelem és bevésés aktivizálásával
játékosan tanulnak.

Az óvodapedagógus szempontjából:
• a tervszerű, átgondolt, de a gyermekek által formálódó, változó, kreativitásukkal,
önállóságukkal gazdagodó tevékenységekben érvényesül a nevelés kultúraközvetítő
szerepe;
• a tevékenységközpontokban kezdeményezett, felajánlott lehetőségek fejlesztő hatása
komplex (pl.: az ábrázoló tevékenység matematikai, környezetismereti
felfedezésekre is alkalmat ad);
• a tevékenységközpontok között a kötelezően választható helyzetekben is szabad
átjárás van, ha a gyermekek elképzelései, ötletei, szükségletei ezt kívánják meg;
• az óvodapedagógus személyes mintaadó szerepe kiegészíti a gyermekek önálló
tevékenységeit, közreműködése minden helyzetben a gyermekek fejlettségétől és
igényeitől függ;
• a felajánlott, választható tevékenységek kezdeményezésére alkalmas helyzetek, a
szabad játék intenzitásától függnek (már többen nem játszanak elmélyülten, elakadt a
játékfolyamat...).
A kötelezően választható, felajánlott tevékenységek szervezésének feltételei:
•
•
•

•

a nagyokat ne vonja ki a tartalmas játékból, ne zavarja a szabad játékot;
általában egy szervezettebb helyzetet követ ez a forma (a „beszélgetőkör”
befejezését, egy mese meghallgatását, egy kötött időpontban szervezett tízóraizást).
a csoport játékkultúrája, az önállóságuk foka, az együttműködés szokásainak,
magatartásformáinak fejlettsége, a megfelelő csoportlégkör feltétele a nyugodt
tevékenységeknek;
a felajánlott tevékenységek differenciálása.

A program szellemiségétől távol áll a direkt kényszerítő megoldás. A kötelezően
választható tevékenységeket októbertől május végéig célszerű szervezni, az iskolába készülő
nagyok számára.
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2.6. A differenciált nevelés, fejlesztés megvalósulása

Mottó: „…mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető
legjobbat formáld belőlük, és általuk.” 11
(Weöres Sándor: A teljesség felé)

2.6.1. Differenciálás:
A gyermekek közötti különbségekhez fejlődésbeli eltérésekhez való alkalmazkodás a
differenciálás.
• egy pedagógiai szemlélet
• egy pedagógiai gyakorlat, amely a különbségekhez való illeszkedést próbálja
megvalósítani.
A differenciált fejlesztés nélkül nem valósítható meg az individualizálás. Hiánya nivelláló
hatást vált ki, aminek következtében a lassabban haladó gyermekek akiknek többszöri
gyakorlásra van szükségük sok kudarcot élnek meg, és negatív élményeik csökkentik vagy
kioltják a tanulás örömét. Azok viszont akik gyorsabban haladnak, az alulterhelés következtében
megszokják a kis erőfeszítéseket, a könnyű sikereket és ez unottá teheti őket.
A nagy szociokulturális hátrányokkal induló kisgyermekek csak akkor kapnak esélyt, ha saját
hiányaikhoz szükségleteikhez igazodik fejlesztésük.
A differenciálásról alkotott szemléletünk:
• elfogadjuk és toleráljuk az egyéni eltéréseket
• nem mondunk le a fejleszthetőségről.
A differenciálás nem életkorhoz igazodást jelent elsősorban, hanem az adott
gyermekcsoportban fellelhető fejlődési szintekhez, eltérésekhez való alkalmazkodást. Nagyon
alapos gyermekismeret szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani egy-egy területen a
gyermekek terhelhetőségét.
Feladatunk:
•
•
•
•
•

a gyermek megfigyelése
a követelmények gyermekhez igazítása – a gyenge pont nem hiba, hanem a lassabb
fejlődés jelzése,
esélyteremtés a továbblépésre – ösztönzés, motiválás,
tévedéseket természetes jelenségnek tekintjük és segítünk a helyes megoldás
felfedezésében,
aktivizálunk, és nem lezárt megoldásokat közlünk.

Az óvodapedagógus miden helyzetben több fokozatban, minőségben tervez és a
gyermekek megkapják a választás lehetőségét. Ha a gyermek az általa választott szinten teljesít,
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a sikerélménye továbblépésre ösztönzi, újabb, bonyolultabb feladatokat vállal. Ha bízunk a
gyermekben és ő eredményes lesz, önmagát kezdi továbbfejleszteni segítségünkkel.
Az óvodába érkező gyermekek nem egyforma előélettel érkeznek, nagy különbség van a
tapasztalatok, az érzelmi élet, a tevékenységhez való viszony, a szocializáció területén, és eltérő
különbségek vannak a motiváció és a szükségletek területén is.
Sajátos nevelési igényű gyermekeket a fejlesztéshez szükséges feltételek hiánya miatt nem
tudjuk ellátni.
A differenciált nevelés kiinduló szempontjai:
• a gyermekek tevékenységrendszere,
• a gyermekek közötti kapcsolat,
• az óvodapedagógus gyermekekhez alkalmazkodó differenciált módszervariációi
A fejlesztés történhet:
• indirekt módon, a tevékenységrendszerre való hatás útján,
• erre épül és ezt egészíti ki direkt hatásokkal.
A gyermek oldaláról közelítve differenciáltan kezeljük
• a problémaérzékenységüket,
• érdeklődésüket,
• döntés helyzetbeli magatartásukat,
• a megvalósításhoz szükséges viszonyukat,
• a tevékenység további életét, egyfelől a mellettük való kitartást vagy éppen a
változás igényének erősítését.
A tevékenység oldaláról figyelembe vesszük
• a szabadon választott önálló és a társakkal folytatott játékokat,
• a nevelővel folyó közös játékokat,
• a képességfejlesztő (szabály) játékokat,
• a játékok és a tanulás-tanítás kapcsolatát,
• játék-foglalkozás-munka kapcsolatát,
• a szabadon választott és a kötelező tevékenységek közötti kapcsolatot.
Fontos nevelői feladatnak tekintjük a kedvelt tevékenységek feltételeinek megteremtését
minden gyermek számára.
Differenciálás lehetőségei:
• Időtartammal:
Az egyes gyerekekre fordított idő mennyisége és minősége dönti el a gyermekkel együtt töltött
idő szükségességét, valamint figyelembe vesszük a munkavégzés ütemét, tempóját, a gyermekek
feladatvégzésének sebességét.
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• Eszközökkel:
Az eszközök széles tárházát felhasználjuk az információk megszerzésében, közvetítésében, a
gyermekek igényeihez és érdeklődéséhez igazodva. Használunk auditív, vizuális, audio-vizuális,
kinesztetikus, komplex, interaktív, tárgyi, síkbeli, makett, manipulatív kísérleti, természetes,
mesterséges, szimbolikus eszközöket.
• Technikákkal:
A változatos és egyre bonyolultabb technikák segítenek a különböző képességekkel rendelkező
gyermekeknek ugyanazon téma befogadásában és megerősítésében.
• Tartalommal:
A gyermekek igényeire támaszkodunk a tartalommal való differenciálás során, amely megjelenik
a tartalom minőségében, mennyiségében, egymásra építettségében, valamint a témát kiegészítő
tartalmi területeken.
• Követelményekkel:
A tevékenységek szervezése során rendelkezünk olyan gyermekismerettel, amelyre tudatosan
építjük tervező munkánkat, így az eltérő gyermeki képességekből kiindulva különböző szinteken
folyik az ismeretanyag nyújtás.
• Szervezeti keretekkel:
A választhatóság és a kötelezően választhatóság megtervezésével is differenciálunk a gyermekek
igényeinek figyelembevételével.
• Munkaformákkal:
Vannak olyan gyermekek, akik szívesen tevékenykednek egyénileg vagy párosan
(óvodapedagógussal vagy a barátjával), homogén vagy heterogén csoportban, vagy szimpátia
alapján létrejött csoportban együttműködéssel, munkamegosztással vagy frontális körülmények
között. A szervezés módja a gyermekek igényeihez igazodva történhet kötött vagy kötetlen
formában, mikrocsoportban kooperatívan.
A differenciálás mint alapelv minden munkaformában érvényesítendő. Az egyéni
különbségeket tolerálni, és figyelembe venni természetesen egyszerűbb ha a munkaforma:
egyéni munka, egyéni tevékenység. Ez a kötelezettségünk azonban meg van a mikrocsoportban
és az egész csoportot érintő együttes tevékenységekben is.
Egyéni munkaforma:
Ez a tevékenységforma áthatja a munkaformákat, mindegyikben jelen van a differenciált
fejlesztés alapjaként. Ha azonban az egyén fejlődésének oldaláról közelítünk, akkor mégis van
különbség az önálló munkaforma és a mikrocsoporton belüli egyéni munka, tevékenység között.
Az egyéni tevékenységben az óvodapedagógus páros kapcsolatba kerül a gyermekkel, ahol
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személyiség ismerete alapján célirányosan, a részképességek hiányára tekintettel tud hatni.
Az egész csoport, illetve mikrocsoport fejlettségi szintjei jelentik az alapot, ahol már egy-egy
szint több gyerekre érvényes.
Mikrocsoportos munkaforma:
A klasszikus felosztás szerint sok variánsa létezik. Mindegyikben jelen van az egyén a
saját tevékenységével és fejlettségével, ugyanakkor ez nem azonos az egyének matematikai
összességével. Ez a forma minőségében más, a gyermekek között állandó, szoros és személyes
kapcsolat, interakció jön létre, ami ösztönző, vonzóvá teszi az együttműködést.
A másik gyermek ötletei mintát jelentenek, tapasztalatai kiegészítik az egyes gyermek
felismeréseit. A kialakítható munkamegosztás választási lehetőséget jelenthet. A részfeladat
megoldását motiválhatják a társak is. Az együttesség élménye fokozza a biztonságérzetet.
Egy-egy problémát többféle aspektusból szemlélhetnek, együtt nézhetnek szembe a váratlan
helyzetekkel, nehézségekkel. A felfedezésekkel járó örömet hatványozottabban élik meg.
Ahogy a tevékenységek elkezdődnek a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelően
individualizálhatjuk a támogató, segítő megnyilvánulásainkat.
Hogyan alakítható ki a mikrocsoport?
• a gyermekek érdeklődése alapján, spontán módon,
• a gyermekek választásai, baráti kötődései, valamint
• az óvodapedagógus javaslata alapján, aki befolyásolhatja a csoportok összetételét.
(társat keres a magányos gyermeknek)
A mikrocsoportok ideális létszáma: maximum 5-6 fő. Több mikrocsoport esetében a
felnőttek figyelem- és munkamegosztással dolgozhatnak. A gyermekek tevékenységeit figyelve
az óvodapedagógus dönti el, hogy hol van szükség a mintaadásra, hol tértek el a gyermekek az
értelmes tevékenységtől.
A módszerek megválasztásánál mindig a gyermekek igényeihez igazodunk (beszélgetés,
megbeszélés, elbeszélés, bemutatás, szemléltetés, magyarázat, értékelés formáinak helyes
megválasztásával).

2.6.2. Integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben
Az integrált ismeretfeldolgozás hagyományai az óvodai nevelésben, elsősorban a
művészeti tevékenységekben alakultak ki (mese- dramatizálás- énekes betétek- színpadi kellékek
készítése). Ez a szemlélet közel áll az óvodáskorú gyermek világlátásához. Az integrálás
mozaikszerű foglalkozási ágakra parcellázott ismeretek helyett, a tevékenységekben komplexen
jelenlévő problémák különböző aspektusból való közelítését és megoldását jelenti. A projektrendszer adja az integráció lehetőségeit.
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Milyen integráló szálak, projektek szolgálják a tevékenységekben a személyiségfejlődést?
•

•
•

a legismertebb a témaprojekt, amely közös élményre, előkészületekre épül, és egy
téma köré szerveződnek a felajánlott tevékenységek (állatkerti élmény: - a
manipulációs tevékenységközpontban, a homokasztali tevékenységben, vagy a
barkácsoló, ábrázoló tevékenységben);
a gyermekek által készített eszközök indukálhatnak sokféle tevékenységet a
központokban;
Az ünnepi készülődések, munkajellegű tevékenységei integrálják a matematikai,
környezetismereti, művészeti tevékenységeket, felajánlott helyzeteket (mérés,
egyensúlyérzék-fejlesztés, ritmusok a környezetben, a matematikai tapasztalatokban,
zenében, a testben ...)

Az óvodapedagógus a felajánlott tevékenységekben a differenciálás elvét érvényesíti.
A gyermekeknek további választási lehetőségei vannak (eszközt, technikát, feladatot,
együttműködési formát, vagy önálló tevékenységet választhat).
Az óvodapedagógus a felajánlott tevékenységekben is tekintettel van az egyéni
szükségletekre, a fejlődési ütemre, és az eltérő érdeklődésre.

2.7. A szervezett tanulás tartalma a tevékenységekben
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a környezetéből
és az óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése. Az óvodapedagógus a
tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira,
ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
•
•
•
•
•
•

az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
alakítása),
a spontán játékos tapasztalatszerzés,
a cselekvéses tanulás,
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
a gyakorlati problémamegoldás.

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel
segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. A SZIVÁRVÁNY óvodai program a
gyermekek „koherens világképének” kialakítása érdekében integrálja a műveltségtartalmat.
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Az integrálás, vagy nevezhető „projekt-rendszer”-nek is, azért hatékony az óvodai nevelésben,
mert a tevékenység, a tapasztalás szintjén kerül sor a probléma összefüggéseink feltárására.
A komplex témaköröket a gyermekek eltérő megfigyeléseikből, felismeréseikből következően
több oldalról közelítik meg a feldolgozás hosszú folyamatában, alakítva, gazdagítva azokat.
A tevékenységeket a gyermekek érdeklődése, tapasztalatai, szükségletei befolyásolják.
A projektek hatással vannak a szabad játék témáira is. A felajánlott tevékenységek
gyakran gazdagítják a szabad játékot. Ötlettel szolgálnak, inspirálnak, közös élményforrást
jelentenek a további, gyermekek által kezdeményezett tevékenységekhez. A tartalom hordozói
azok a tevékenységek, amelyeket a gyermekek vagy az óvodapedagógus kezdeményeznek.
Ezeknek a színterei a kötelező mozgásfejlesztés kivételével az óvodai csoportszoba
tevékenységközpontjai és a külső világ. Alkalmanként egy-egy érdekesebb projekt
feldolgozásába a szülők is bekapcsolódhatnak. A tevékenységekben a teljes személyiségre kell
hatni, az egyoldalú intellektuális fejlesztés elkerülése érdekében.

A keresztyén szellemiség érvényesülése
Bibliai történetek
Fontos a történet kiválasztása, amelyet befolyásol a gyermekek fejlettségi szintje, a
csoport aktuális érzelmi állapota.
Alapvető kritériumok:
• az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el.
• előadása gyermekszerű legyen.
• a történet legyen igeszerű és érthető.
Az érthetőség megkívánja, hogy a gyermekek számára ismeretlen szavakat ismertekkel
cseréljük fel, vagy beleszőjük a rövid magyarázatot, de a történet lendületét ezzel nem törhetjük
meg. Az óvónő emlékezetből, arca, hangja és metakommunikációs játékával keltse életre a
történetet. A szemléltetést csak szükség esetén alkalmazzuk és ezeket is korhű környezetben.
A gyermekbibliák közül csak az fogadható el, amelynek szövege hű a Szentíráshoz, s
illusztrációja művészi színvonalú.
Adjunk lehetőséget, arra, hogy a jól ismert történeteket dramatizálhassák, rajzaikban,
vizuális tevékenységükben élményeiket újra átélhessék a gyermekek.
Áhitatok:
A hitben élő ember számára az imádság a lélek lélegzetvétele, nélküle elerőtlenedik az
ember. Az imádság beszélgetés Istennel, amelyben kitárulkozunk előtte, és személyes
kapcsolatba kerülünk vele. Gyermekeink többsége az óvónőtől, tőlünk hallja első imádságát,
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kezdetben először csak kezeink összekulcsolását lesik el, később ajkainkról a szavakat.
Így könnyen megtanulják az első kötött imádságainkat, melyek az étkezéshez és a lefekvéshez
kapcsolódnak. Rövid időn belül pedig megkezdjük a napi áhitatot.
Imádságunk rövid, gyerekek számára érthető, őszinte szívből jövő. Majd áhitatunkban
egyszerű dallamú és szövegű énekekkel dicsérjük az Istent, amely róla vagy hozzá szól.
Az áhitat ideje alatt olyan barátságos csend és meghitt nyugalom uralkodik, amelyben a
gyerekek megérzik, hogy őszintén kitárhatják ők is szívüket Isten előtt.
Nagycsoportos korukra belső igényükké válik az, hogy állandó kapcsolatban legyenek
Istennel, és örömeiket, kudarcaikat, félelmeiket az áhitatokon az Úr elé vigyék, hogy nála
megnyugvást, vigaszt találjanak. Természetesen az Úrral való közösség sem köthető az
életkorhoz, annak szakaszaihoz, így az egyéni fejlődést itt is figyelembe vesszük.
Gyermekeink az ilyen légkörben megérzik Isten mindenhatóságát, és ennek gyümölcse
későbbi életükben pótolhatatlan. Ha eltitkolnánk a gyermekek előtt az imádság erejét, hasonlók
lennénk a farizeusokhoz.

„De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek
országát bezárjátok az emberek előtt, mivelhogy ti nem mentek be, akik be
akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” 12 (Máté 23,13)
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

-

Tapasztalás útján érezzék meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, és így bizalommal,
szeretettel és alázattal fordulhatunk bármikor a mi Atyánkhoz.
Legyenek fogékonyak az akkori idők, és az ott élő emberek korhű életéről. /életstílusuk,
lakásuk, közlekedésük, szokásaik, hagyományaik stb./
Ismerjenek néhány aranymondást, amely a számukra ismert Bibliai történethez
kapcsolódik.
Ismerjenek fel néhány gyülekezeti éneket, zsoltárt – dicséretet, szívesen énekeljenek ők
maguk is Istent dicsérő-magasztaló énekeket.
A jól ismert történeteket jelenítsék meg dramatizálás, bábozás stb. eszközeivel,
rajzaikban, vizuális tevékenységükben tükröződjenek Isten csodás tettei, tökéletes
alkotásai.
Ismerjék saját gyülekezetüket, a városban lévő ősegyházak nevét, legyen róla ismeretük,
hogy mi a bennük lévő közös és a látható különbség.

Mozgás
1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-,
helyzetváltoztató-,
és
finommotoros
mozgáskészségek
tanulásának,
valamint
a
mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli,
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érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Mindezek
nagymértékben hozzájárulnak a tanulási képességek, kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez.
2. A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, a játékba, azon belül a szabad
játékba ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen
beépített testmozgást kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a
gyermek személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás).
3. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük
van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a
gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
4. A spontán, a játékba, azon belül a szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeknek, az
egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és
képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni
kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a
szabad levegő kihasználására.
A SZIVÁRVÁNY óvodai programban a mozgásfejlesztés az alábbi formában valósul meg:
•

A gyermek mozgásigényének kielégítése, fejlesztése érdekében szükséges a napi
mozgás biztosítása.
Az eltérő szükségletű gyermekek mozgásigényének folyamatos kielégítése a
csoportszobában, a szabad tevékenységközpontokban, valamint az erre a célra kialakított előtérben. Szabad mozgás, az egész évben rendelkezésre álló, tematikusan
felszerelt udvaron, ahol a nagy mozgástér és az egyéb tevékenységek elkülönítése
biztosítja a zavartalan mozgást, a fából készült egyszerű felszerelésekkel és egyéb
eszközökkel. A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket
kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások
beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a
gyermek személyiségének fejlődésére.

•

A gyermekek igényeinek megfelelően, az óvodapedagógus döntése alapján naponta
szervezett, kezdeményezett mozgásfejlesztés. A mozgásfejlesztő szabályjátékokhoz
sok kéziszer használható, ami lehet: kész vagy saját kivitelezésű, a szülők
közreműködésével készült eszköz is.

A mozgás célja, hogy a testnevelés foglalkozásokon, a mindennapok során szervezett
mozgásos tevékenységei a tehetségműhelyekben, vagy az óvodán kívüli szervezett városi
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programokon a gyermekek a lehető legtöbb pozitív mozgástapasztalat begyűjtésével egész életre
elkötelezzék magukat a fizikailag aktív életmód mellett. A testnevelés foglalkozás a kötelező
mozgásfejlesztés szervezeti kerete. A foglalkozás a mozgásos játékblokkok anatómiai-élettani
szempontokat érvényesítő rendszerére épül. Tartalma: a természetes mozgások, mozgásos
játékok, játékos mozgások, prevenciós gyakorlatok szerekkel, kéziszerekkel és az udvari
felszerelések, terepviszonyok kihasználásával.
A gyermekek mozgásigénye és készsége eltérő, ezért differenciálni kell az időtartamban, a
mozgástempóban, mennyiségben és a minőségben.
A Református EGYMI szakemberei által biztosított prevenciós és fejlesztő foglalkozások
színterei a felzárkóztatást, tartásjavítást segítik elő.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mozgásfejlődésük során sajátítsák el a természetes mozgások elemeit /fejemelés,
kúszás, mászás, ülés, állás, járás, futás, ugrás, támaszt, függés, egyensúlyozás,
dobás/.
Legyenek képesek a természetes mozgások elemeinek végzésére.
Mozgásuk legyen harmonikus, összerendezett, ügyes, megfelelő ritmusú.
Ismerjék a vezényszavakat, tudjanak a hallottak szerint cselekedni. Igényeljék a
mozgást, mozgásban legyenek kitartóak.
Szívesen és örömmel játsszanak egyéni – csoportos, sor- és váltó versenyeket, az
óvónő segítségével, a szabályok pontos betartásával.
Mozgás közben tudjanak térben tájékozódni, irányt változtatni, jobbra, balra, hátra
fordulatot tenni, az irányok megnevezésével.
Legyenek képesek sor és kör alakítására.
Állórajtból 20-30 métert fussanak.
Egyensúlyozzanak egy lábon, valamint különböző szereken, emelt magasságban 1030 cm-t két lábon.
Tudjanak egy és páros lábon szökdelni.
Ugorjanak át kisebb akadályokat, végezzenek mélyugrást, felugrást.
Tudjanak labdát fogni, vezetni, dobni, gurítani, vele célozni.
Tudjanak hossztengely körüli gurulást, és gurulóátfordulást végezni, változatos
módon.
Tudjanak távol és magasugrást végezni, néhány lépés nekifutással.
Tornázzanak, végezzenek játékos mozgásokat teremben, és szabadlevegőn, különféle
eszközökkel, szervezett és spontán formában is.
Rendelkezzenek azokkal a testi képességekkel (erő, ügyesség, gyorsaság,
állóképesség, társra figyelés) melyek az iskolai élet megkezdéséhez szükségesek.
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Ének, zene, énekes játékok, tánc – Irodalmi, ének-zenei tevékenység
Az ének-zenei tevékenység a gyermekek és az óvodapedagógus kezdeményezésére az
egész napot áthatja.
A mozgás- a ritmus, a zene egymástól elválaszthatatlan egységben jelent zenei élményt
az óvodáskorú gyermek számára. A globális zenei tevékenységekben, amelyekben elsősorban a
közös mozgás, éneklés jelenti a legnagyobb élményt, nem az analizáló zenei nevelés dominál.
A program Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett hagyományokra építi a zenei
nevelést. A gyermekek az anyanyelvhez hasonlóan élik meg a zenét, mint a hangulatok,
érzelmek, a jó közérzet fontos kifejezőjét. A projekt-rendszerben elválaszthatatlan a
tevékenységtől a gyermekek asszociáció által kezdeményezett ének, énekes játék, és az
óvodapedagógus által felajánlott lehetőség. Ez utóbbi kötelező (nagyoknak alkalmanként más),
illetve választható formában is felajánlható.
Az ének-zenei nevelés feladatai:
A készségek fejlesztése a mozgás - hang- szöveg összekapcsolásával, ölbéli
gyermekjátékok, népi gyermekdalok, énekes játékok játszásával sok zenei élmény nyújtása és az
éneklés ösztönzése.
A zenei élménynyújtásba bekapcsolódhatnak a zenéhez értő, zenét művelő szülők,
nagyobb testvérek is az óvodában szervezett bemutatkozásokkal. Fontos a zenei kreativitás
fejlesztése, amely az improvizációk támogatásával történhet. A zenei hallás, ritmus és
formaérzék - fejlesztés, a beszédhanggal való játékok, a környezet hangjainak megismerése és
felismerése, a játékos képességfejlesztés, a mondóka, gyermekjátékok, táncok, dalok és népdalok
tanulása, az óvodapedagógus mintaadásán túl a tervszerűséget is feltételezi.
A zene egy nép kultúrájának sajátos része, amellyel a kötődések, a nemzeti identitástudat
megalapozható. Ugyanakkor elválaszthatatlan a multikultúrától, más népek zenéjétől. A sokat
éneklő, játszó óvodapedagógus mellett a gyermekek az anyanyelvhez hasonlóan sajátítják el a
zenei anyanyelvet. A zenei élmények nyújtásában, a település zenei hagyományainak
ápolásában, az idősebb generáció szerepe is fontos. A gyermeki kreativitás kibontakozhat a
sokféle ütő, ritmushangszer elkészítésében és használatában, az énekes népi játékok és az
igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei
képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának
alakításában.
Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta
spontán utánzásával.
Az éneklés, a hangszer hangja Istentől kapott ajándék. A keresztyén ember számára az
egyházi ének egyúttal olyan imádság, amely Istent magasztalja. Énekelni mindig lehet, amikor
arra belső indíttatást érzünk. A keresztyén énekeink tanítását nem ajánlott népi gyermekdalokkal
együtt megoldani, erre külön alkalmat kell keresni.
A tehetségműhelyekben fokozottan hangsúlyt kapnak az egyéni képességek, lehetőség
nyílik a bonyolultabb táncoselemek megelevenítésére is.
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudatosodjon a gyermekekben, hogy az éneklés és a hangszer hangja Istentől kapott
ajándék.
Hallgassák szívesen a magyar és az idegen népek dalait, énekes és hangszeres zenei
darabokat.
A mondókákat az egyenletes lüktetést kiemelve, a magyar beszéd ritmusa szerint
mondják.
Tudjanak a természetes járásnak megfelelő tempóban járni, segítség nélkül tempót
tartani.
Énekeljenek hat hang terjedelmű dalokat, dúdolják az ismert dallamokat és
törekedjenek a tiszta éneklésre.
Ünnepkörökhöz kapcsolódva énekeljenek alkalmi dalokat.
Tudjanak felelgetős játékokat énekelni két csoportban segítség nélkül is.
Különböztessék meg az egyenletes lüktetést a ritmustól.
Különböztessék meg és reprodukálják a halk – hangos, magas-mély, gyors-lassú
fogalompárokat dallamban, ritmusban.
Ismerjenek fel néhány természeti környezetbeli hangot (zenei és zörejhangot)
valamint hangszerek hangját (orgona, furulya, ritmushangszerek).
Tudjanak egyszerű táncos mozgásokat végezni, különböző térformát kialakítani
esztétikus, helyes testtartással.
Találjanak ki dallamokhoz mozgást, játékos mozdulatokat.
Mondókákra, rövid versekre próbáljanak dallamot, ritmust rögtönözni.
Szívesen és örömmel énekeljenek önálló kezdeményezéssel is.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézművesség – Művészeti tevékenység
A rajzolás, mintázás, kézi munka, kézművesség sokszínű tevékenység, amelyet állandóan
biztosítani kell a gyermek számára. Az anyaggal való játék örömét, az alkotás élményét megélő
gyermek számára kezdetben nem az eredmény, hanem a tevékenység a fontos.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.
A tevékenységnek van ugyan kézzel fogható, látható eredménye, de ennek értékelése
csak a megerősítés, ösztönzés szándékával történik. Az óvodapedagógus szerepét ezek a
tevékenységek sem nélkülözhetik.
A vizuális látásmód befolyásolása, az önkifejezés technikáinak bemutatása, a műalkotások
megismerésének szervezése, az óvodapedagógus feladata. A szülők bekapcsolódására és
közreműködésére sok lehetőség van a környezetalakításban, a kézművességet folytató felnőttek
munkájának, alkotásainak bemutatásában.
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A gyermekek munkáinak megbecsülését szolgálják a kiállítások és felhasználásuk a
környezet szépítésében. Fontos, hogy az elkészült gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken
való bemutatása a tehetségek bátorítását segítsék.
Az óvodapedagógus ízlése, mint modell, követendő példaként, hat a gyermekekre.
Ezért a csoportszoba színvilága, a tárgyak és dekorációk legyenek mértéktartók, ízlésesek.
A csoportszoba külső megjelenésében is tükrözze az évszakot, a gyermekek speciális
érdeklődését, a játéktevékenység témáinak alakulását. Az előtereket a gyermekek és az
óvodapedagógus közösen dekorálják, az aktualitásoknak megfelelően.
Isten az embert válaszadó lénynek teremtette, dolgos, szépérzékű válaszaiban valósítja
meg önmagát. Gyermekkorban az érzéki megismerésé a főszerep. Főként képekben fogja fel a
világot. Ezért minél több alkalmat adjunk az élményszerzésre: kirándulás, Bibliai történet, mese,
alkalmával figyelmüket irányítsuk rá a jelenségekre. Tevékenységükben a folyamatra,
ötletességre, eredetiségre és az önállóságra helyezzük a hangsúlyt.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
• Szívesen és örömmel végezzék az ábrázoló tevékenységeket.
• A gyermekek egyéni fejlettségükhöz és képességükhöz igazodva legyenek képesek képiplasztikai kifejezésre.
• Alkossanak képet élményük, emlékezetük, fantáziájuk, ismereteik, gondolatai, érzelmeik
alapján.
• Biztonsággal és megfelelően használják az ábrázolás eszközeit, rendelkezzenek helyes
ceruzafogással, tartsák tisztán az eszközöket.
• Ábrázolásuk legyen változatos, hangsúlyozzák alkotásaikban a jellemző jegyeket,
formákat.
• Közvetlen megfigyelés alapján emeljenek ki megkülönböztető jegyeket, szín- és
formabeli tulajdonságokat.
• Emberábrázolásukban jelenjenek meg a részformák, esetleg egyszerű mozgások.
• Tudják alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat.
• Nevezzék meg a színeket, azok sötét és világos árnyalatait.
• Vegyenek részt a tér rendezésében, figyelembe véve az alapvető térviszonyokat.
• Megfigyelés után tudjanak formát mintázni.
• Készítsenek önállóan vagy társaikkal közösen modellt, makettet.
• Díszítsenek tárgyakat, formákat, saját elképzelésük alapján.
• Legyen véleményük saját és társaik „műveiről”, műalkotásokról.
• Önállóan javítsák – megbeszélt módon – hibáikat, az elkezdett munkát fejezzék be.
• Rendelkezzenek koordinált szem- és kézmozgással.
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Mese, vers – Irodalmi, ének-zenei tevékenység
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét
formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág
és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás sokféle tevékenységhez spontán
kapcsolódik, a gyermekek kezdeményezéseire, vagy az óvodapedagógus ösztönzésére. Ez utóbbi
kezdeményezett helyzet, amely lehet választható, vagy a gyermekek fejlettségétől függően, a
családi háttér hiányait ismerve, alkalmanként az egész csoport számára felajánlott tevékenység
(mesehallgatás).
A mesét, verset, mondókát a családban a televízión keresztül megismerő gyermeknek
(akinek nincs a mesélővel személyes kontaktusa és a képi megjelenítéshez szokott), szüksége
van a mesélő óvodapedagógussal kialakított személyes kapcsolatra, és a szavak útján keletkező
belső képre. A mondóka, a vers mozgásra ösztönzi a gyermeket, hozzájárul a gyermek érzelmi
biztonságához, anyanyelvi neveléséhez.
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.
A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál.
A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú okokozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a
mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
A nagyobb gyermekeknél megjelenik a személyes történetek, elbeszélések iránti
érdeklődés és a saját mese létrehozásának igénye.
Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi –
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét
feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt
helye van.
Ezért a programban fontos szerepet töltenek be a gyermekek által alkotott mesék,
elbeszélések, egyéni és közös mesekönyvek, amelyek akár a gyermekek illusztrációival
gazdagíthatók. Ezek természetesen nem helyettesíthetik a klasszikus és a kortárs magyar
gyermekköltészet, népmesék, népi mondókák világát.
Alkalmanként, megfelelő előkészítéssel egy-egy szülőt is felkérhetünk a gyermekkori
élmények elbeszélésére. Ez a nagyobb gyermekek számára lehet érdekes (hogyan éltek régen a
gyermekek).
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven,
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belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
A mesék dramatizálása komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat.
Nagyszerű lehetőség a közös élményszerzésre, az együttműködés készségeinek alakítására.
A gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
A mese a gyermek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
A szeretet, jóság, a gyűlölet, nagyravágyás, szegénység, összefogás, részvét stb. elvont fogalmait
az emberi érzések viszonylatait konkrét belső képi formában ismeri meg a gyermek.
Azonosul a szereplővel, s éppen ebben rejlik a mese érzelemnevelő, jellemformáló hatása.
Amennyiben a népi, vagy irodalmi művek válogatásánál gondolunk a heti Bibliai történet
üzenetére, mondanivalójuk erősítheti egymást.
Természetesen sohasem keverhetjük össze a kettőt. Olyan mesét kell tehát választanunk,
amelynek tanulsága, hangulata nem zavarja meg keresztyén szellemű nevelésünket.
Az evangélium üzenetét tolmácsoló verseket különösen keresztyén ünnepi alkalmakra tervezzük,
tanulásukat nem ajánlatos más versekkel összekeverni.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerjék és szívesen mondogassák a magyar népköltészet alkotásait, hazai, külföldi
vagy kortárs költők verseit, műveit.
Ismerjenek meg meséket, elbeszéléseket és legyenek képesek azokat figyelmesen
követni és cselekményüket értelemszerűen visszaadni.
A mesék hatására fogalmazódjanak meg a gyerekekben az alapvető erkölcsi értékek,
az emberi érzések konkrét belső képi formában jelenjenek meg.
Komplex tevékenységük során, irodalmi élményeik alapján, spontán módon is
bábozzanak, dramatizáljanak.
Egyéni képességükhöz mérten tudják folytatni a megkezdett mesét, önmaguk is
alkossanak meséket, ez lehet az önkifejezés egyik módja.
Beszéljenek természetes hanghordozással, tiszta kiejtéssel, tükröződjenek a
nyelvhelyességi szabályok, megfelelő beszédritmus, légzés.
Szeressék és vigyázzanak a könyvre, éljen bennük az a felismerés, hogy a könyvek
érdekes és hasznos olvasmányok forrásai.
Ne keverjék össze az irodalmi művek és a Bibliai történetek üzenetét,
mondanivalóját.
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A külső világ tevékeny megismerése – Természettudományos tevékenység
A környezeti nevelésnek alkotó elemként kell megjelennie az óvodai nevelésben.
A Biblia tanítását alapul véve a Föld és a világ Isten teremtménye.
A teremtéstörténet refrénje és zárómondata:

„...és látta Isten, hogy amit alkotott, igen jó” 13 (1 Móz. 1,31)
tömören megfogalmazza és megadja a legfontosabb célunkat és feladatunkat az óvodában.
Az óvodáskorú gyermek az őt körülvevő világra rácsodálkozik, minden érdekli, aktív módon
kapcsolatot keres minden dologgal. A gyermek természetében rejlik ez a nyitottság, mely
fogékonnyá teszi őt a teremtés csodái iránt. Ez az alap, amire építhetünk.
Célunk:
•
•
•
•

•

tapasztalatszerzés
A gyermekek csodálkozzanak rá a teremtett világ szépségére, igyekezzünk felfedeztetni az
összefüggéseket, az egymásrautaltságot.
Láttassuk meg a gyermekekkel, hogy amit Isten teremtett az jó, mert ha ez sikerül,
boldogabbak lehetünk.
Feladattudat felébresztése a teremtett világ felé, becsüljük meg, ápoljuk azt, mivel Isten az
emberre feladatot bízott, őrizzük és gondozzuk a Földet és az élővilágot. Így a környezet
megismertetése, védelme, szeretete nem csak érdekünk, feladatunk is.
A felelősségérzet kialakítása, érzelmi vonzódása a teremtett világ iránt hamarabb kialakul, ha
már kisgyermek korban tudatosul a gyermekben, hogy az embernek Istentől kapott feladata
van.

A környezeti nevelés az óvodában a szokásokon, a környezettel való kapcsolattartáson,
hétköznapi apró történéseken keresztül érvényesül.
Kiegészítik a természetről szóló mesék, séták, a csoportszoba élősarka, a csoportban tartott
növények, állatok.
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
A természeti környezet megismerésére nevelés színterévé kell tennünk az utcát, az
erdőt, a patakot stb. Ennek érdekében fel kell mérnünk óvodánk környékét és bátran kell élnünk
ezekkel a lehetőségekkel.
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A szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet megismeréséből,
megfigyeléséből, személyes tapasztalataiból tud a gyermek legtöbbet meríteni. Pl. ahogyan
játszunk, reggelizünk, amilyen anyagokból vannak játékaink, bútoraink, ahogyan vigyázunk a
vízre (elzárjuk a csöpögő csapot), energiára (lekapcsoljuk a feleslegesen világító lámpákat).
Séta, kirándulás közben amit látunk, - a természet szépségének megláttatásán túl - az eldobott
szemétkupacot, pusztuló fákat, mások vandalizmusa által okozott károkat. Amint átalakítjuk
emberi kapcsolatainkat figyelmességgel, segítséggel: mind példa a gyermek előtt.
Feladataink megvalósításánál ez sokkal hatékonyabb, mint a didaktikus feldolgozás.
Cselekedtetéssel is gyarapodhatnak ismereteik, mert - bármilyen kicsi is a gyermek megtalálhatja azt a kört, amit gondozhat, rendben tarthat. Közben tudatosodik benne, hogy ő is
tud vigyázni a bogarakra, állatokra, növényekre.
A természethez fűződő pozitív kapcsolat kialakításához is elengedhetetlen, hogy lehető
legtöbbet legyünk a természetben és minél több természetet vigyünk nevelési környezetünkbe.
Ügyeljünk arra, hogy a gyermekek előtt mi se rongáljuk a természetet, élő fáról ágat ne
törjünk, bogarat ne pusztítsunk el. A természet más kincseit, üres csigaházakat, köveket,
lehullott falevelet, terméseket, színes madártollakat, szép formájú kavicsokat gyűjtsük.
E közben gyermekeink tapasztalatokat szereznek a természeti környezet formai-, mennyiségi-,
téri viszonyairól is.
A teremtett dolgoknak sokféle segítségre van szükségük a fennmaradásukhoz.
A növények, állatok életének megismerésekor ismereteket szerezhetnek, melyik fajnak, milyen
segítséget kell nyújtanunk a fennmaradáshoz.
Tevékenykedés közben tapasztalatokat szereznek a gyermekek:
• a teremtett világ szépségéről, amin keresztül a természet szeretetét felébreszthetjük,
• a teremtett dolgoknak sokféle és rendszeres gondoskodásra van szüksége.
Ezt a feladatot Isten bízta ránk.
Munka közben észrevesznek összefüggéseket, pl. munkánk eredménye Isten áldásán is
múlik. Elvetjük a magokat, gondozzuk, ha Isten megáldja munkánkat, annak gyümölcse is lesz,
örömet találunk benne. A kerti munka segíti a természet törvényszerűségeinek megértését, pl. az
évszakok váltakozását.
A természetben végzett munkának a testi nevelésben is szerepe van. Fejleszti az izom- és
csontrendszert, fokozza a betegségekkel szembeni ellenállást. Egyenletes terhelést kell
biztosítanunk, mert a gyermekek hamar kifáradnak, ezt változatos munkákkal csökkenthetjük.
A kerti munka összefonódik a külső környezet megismerésére neveléssel, melynek legfőbb
nevelő szerepe a keresztyén világnézet formálásában mutatkozik meg.
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Feladatunk, hogy a gyermeket segítsük ráébreszteni arra, hogy érzékszerveink (szemünk,
fülünk, kezünk, orrunk stb.), testünk mind Isten ajándéka, segítségükkel megismerhetjük és
élvezhetjük ezerféle csodáját.
Isten szeretetből alkotott minket, mindenünk az Ő ajándéka, szabad akaratunk
irányításával ezeket jóra kell fordítanunk. Példának Jézus élete áll előttünk. Fedezzük fel a
gyermekekkel együtt azt, hogy Jézus miként használta kezét, lábát, szavait, az emberek
érdekében: tanított, velünk együtt ünnepelt, szolgált, megölelte őket, vígasztalt, gyógyított.
Kezeinkkel mi is tudunk kérni, valakinek biztonságot adni, utat mutatni, imádkozni,
másnak szolgálni, úgy mint Jézus.
Társadalmi környezetünknek a gyermekekhez legközelebb álló egysége a család.
Hangsúlyoznunk kell, mivel Isten szeret minket, születésünk után nem kell egyedül élnünk,
magányosnak lennünk, szülőket adott nekünk, akik gondoskodnak rólunk, szeretettel irányítják
növekedésünket.
Feladatunk, hogy a gyermek figyelmét ráirányítsuk arra, hogy a családban mindenkinek
megvan a maga feladata, szerepe, aktívan részt kell vennie a családi életben. Rá kell vezetnünk
őket a családtagok elfogadására, a szülők tiszteletére, és arra, hogy tudjanak hálát adni értük.
Ezt bővíthetjük szűkebb és tágabb társadalmi környezetük értékeinek felfedeztetésével.
Kiegészül Isten családjának, egyházunknak, gyülekezetünknek megismertetésével,
elfogadtatásával, s a pozitív érzelmi kapcsolat kialakításával (templomlátogatás, alkalmakon való
részvétel stb.).
A természeti- társadalmi élet összefüggéseit az ünnepek megtartásával tudjuk a legjobban
érzékeltetni (pl. új kenyér ünnepe, Hálaadó nap, stb.).
A programban a külső világ tevékeny megismerését szolgálja a természettudományos
tevékenységközpont, az aprólékos megfigyelések kísérletezések színtere, ahol helye van:
•
•
•

az állandó gyűjteményeknek,
projektekhez kapcsolódó aktuális gyűjtőmunka tárgyainak
az eszközöknek a megfigyelésekhez (nagyító, mikroszkóp, térkép, stb.)

Az óvodapedagógus feladata:
•
•

•

Tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését.
Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására.
Segítse elő a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését,
a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés
érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartás alapozására,
alakítására.
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•

•

•

Jó lehetőséget teremtsen arra, hogy a gyermekek érdekes anyagokat lássanak és
foghassanak, (köveket, tollakat, faleveleket, magokat, kagylókat, fakérget, textileket,
és más tárgyakat) melyeket saját maguk gyűjtenek.
Lehetőséget teremtsen megfigyelni, összehasonlítani, felbecsülni a tárgyakat,
kommunikálni róluk. Fontos tapasztalati forrás: a homokkal, vízzel és különböző
anyagokkal ellátott tevékenységközpont, ahol a tudatosan biztosított eszközökkel a
gyermekek kísérletezhetnek, próbálkoznak.
Segítse a gyermeket a környezet megismerése során matematikai tartalmú
tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jutni és azokat a tevékenységeiben
alkalmazza. Segítse felismerni a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat,
ez által alakul a gyermek ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.

Bármely jelenség, történés, folyamat sokféle információt hordoz, amelyet a felfedező,
kereső, problémaérzékeny gyermekek több oldalról megtapasztalhatnak.
A természeti, társadalmi, matematikai tapasztalatok, ismeretek változó körülményekben
történő játékos alkalmazását segítik a szabály-, és társasjátékok.
A mozaik szerű megfigyelések rendezését szolgálják a gyermekek által készített tablók, képes
könyvek, „tematikus albumok”.
Környezetvédelem, természetvédelem
A környezetismeret szerves része a környezetvédelem, amely szemlélet, alapelv, módszer
és műveltségtartalom.
A környezetvédelem feladatköre:
• a környezet tisztántartására szoktatás, a károsító hatásokkal való megismertetés
(víz, föld, levegő)
• az élővilág védelmére nevelés (növények, állatok)
• az ökológia alapszabályainak gyermeki szinten való közvetítése,
A természetvédelem - környezetvédelem hitünkből adódó feladat.
„Globálisan gondolkodni - lokálisan cselekedni” - alapelv érvényesüljön munkánkban, ahol a
saját környezetünk iránt kell pozitív érzelmeket kiváltani. Magatartásunkban a környezetre
figyelésnek mindennapossá kell válnia. Ennek a szokásnak a kialakítását már kicsi korban el
lehet kezdeni.
Az élet tisztelete, védelme alapvető értékként jelentkezzen munkánkban Az óvodás
gyermek már képes felfogni, hogy a természetben minden élőlénynek megvan a maga helye és
szerepe.
A külső világ, a környezet megismerésére nevelésének tervezésekor mindig a feladatokból
indulunk ki, ehhez ismernünk és figyelembe kell vennünk a
•
•

helyi sajátosságokat;
csoport összetételét,
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•
•
•
•
•
•
•
•

gondolkodásuk fejlettségét,
aktualitásukat, (jeles napok, ünnepek stb.),
komplexitást,
játékosságot,
gyermekközpontúságot;
természetszerűséget,
életszerűséget;
hagyományokat.

Elsősorban olyan feladatokat szervezzünk, amelyekhez a gyermekek aktív
együttműködésére van szükség, ezzel elősegítve a gyermek önálló véleményalkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•

•
•
•
•
•
•
•

A gyermekek legyenek nyitottak, fogékonyak a teremtés csodái iránt, tudatosodjon
bennük, hogy a Föld és a világ Isten teremtménye, az embernek Istentől kapott
feladata, hogy őrizze és gondozza a Földet és az élővilágot.
Tapasztalataik birtokában jussanak el a környezetükben való biztos tájékozódáshoz,
ismerjék hazájukat, szülőföldjüket, az ott élő embereket, családjukat.
Tudják személyi adataikat (név, életkor, szülők neve, foglalkozása, testvérek neve,
lakcím).
Tudják, hogy testünk Isten ajándéka, felelősséggel tartozunk védelméért, nevezzék
meg testrészeiket, érzékszerveiket, azok funkcióit.
Ismerjék az évszakok nevét, jellemzőit, a napok nevét, sorrendjét, a napszakokat, a
színeket és árnyalataikat.
Rendelkezzenek széleskörű ismeretekkel az élőlényekről, jellemezzék és
csoportosítsák azokat.
Biztonsággal alkalmazzák a gyalogos közlekedés szabályait, ismerjék és
csoportosítsák a közlekedés eszközeit.
Rendelkezzenek a munkavégzéshez szükséges képességekkel, készségekkel,
tulajdonságokkal: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság.

Matematikai nevelés – Manipulációs tevékenységközpont
A matematikai tapasztalatok akár a nyelv, áthatják az ember egész életét. Az óvodában
minden szituációban, tevékenységben adottak a lehetőségek a matematikai tapasztalatok
szerzésére.
A tevékenységközpontokban elhelyezett eszközök, tárgyak, berendezések alkalmasak az
azonosságok, különbségek felismertetésére, a sorbarendezésre, matematikai műveletek
végzésére. A matematikai tapasztalatokat bármely tevékenységben bővíteni lehet: a
szabályjátékokban, társasjátékokban, a térben, élethelyzetekben.
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A manipulációs tevékenységközpontban álljanak rendelkezésére a gyermekeknek azok az
eszközök, amelyekkel egyénileg is tevékenykedhetnek, illetve az óvodapedagógus
közreműködésével részképességeik fejlődnek. A homok-víz asztali tevékenységek alkalmasak az
anyagokkal való ismerkedésre, mérésre. Az építőtevékenység központjában elhelyezett
építőelemek a spontán tapasztalatokat bővíthetjük és alkalmanként jól használhatjuk a térbeli
matematikai játékokhoz.
A tevékenységközpontok bármelyikében van mód a spontán és felajánlott tevékenységben
matematikai tapasztalatokra.
A kezdeményezett helyzetek konkrét tevékenységek, amelyekben a gyermekek az
óvodapedagógus
támogatásával
és
segítségével
felfedezhetnek,
próbálkozhatnak,
kísérletezhetnek (pl.: tárgyak tömegének összehasonlításával ...).
A gyermekek egyéni fejlettségétől függően van szükség a matematikai műveletek indirekt
módon történő modellezésére.
A matematikai nevelés tartalma:
tájékozódás a térben, téri irányok ismerete, személyek, tárgyak összehasonlítása, válogatása,
osztályozása, összemérése és számlálása a tevékenységekben, spontán helyzetekben (a játék
szabadságát biztosítva, direkt beavatkozások kerülésével).
A sorbarendezés műveletét a gyermekek naponta gyakorolják játékeszközök, kártyák
alapján történő elhelyezésével. A mérésekre, becslésekre, a mérőeszközök használatára bármely
tevékenység alkalmas a nap folyamán. A műveltségtartalom integrált megközelítéséből
következően a zenei, az ábrázoló tevékenységnek éppúgy lehet matematikai, környezetismereti
tartalma, mint a matematikai játékoknak.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•

•
•
•
•
•
•

Hasonlítsanak össze mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb,
rövidebb, ugyanolyan hosszú, magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb,
könnyebb, nehezebb).
Nevezzék meg a térbeli irányokat, tudjanak tájékozódni ezek szerint (jobb, bal, előtt,
mögött, alatt, mellett, között).
Legyenek képesek szétválogatni alakzatokat, tárgyakat, élőlényeket különböző
szempontok alapján.
Ismerjék a síkbeli alakzatokat, tulajdonságaik szerint (kör, négyzet, háromszög,
téglalap) térbeli alakzatok közül a kockát.
Másoljanak át alakzatokat síkban és térben.
Tudjanak létrehozni különféle elemekből halmazokat, végezni velük egyszerű
műveleteket 6-os számkörben (számlálás, bontás, sorbarendezés, kiegészítés)
Mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről tudjanak megfelelő szöveget alkotni,
értsék és használják jól a megismert matematikai kifejezéseket.
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2.8. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek
abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik.
A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett,
teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását,
viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai
tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van
a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciálás, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre
nagyobb szerepet kap a felidézés,
- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető
formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt
használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és
mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja
hallgatni és megérti mások beszédét,
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos
közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket,
állatokat, azok 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.
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c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a
fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival,
amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.
A szociálisan érett gyermek
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának,
önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
3. A 3 éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

2.9. Az óvodai élet megszervezése, a tevékenységek szervezeti keretei.
Tervezés
a., Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek szervezeti keretei
A felajánlott tevékenységek három féle szervezeti keretben folynak:
•
•
•

választható tevékenységek (egyidőben többféle tevékenységből);
kötelezően választható tevékenységek (időtartamuk a tevékenységek eredményes
befejezéséig terjed, maximum 20-25 perc);
és a kötött foglalkozás (a testnevelés minden korosztályban és a nagyoknak az énekzenei tevékenység havonta egy alkalommal a vegyes csoportban).

A tevékenységek időtartamát a választható tevékenység esetében nem lehet meghatározni,
mert a gyermekek a játékszíntér tevékenység központjában választanak számukra érdekes
lehetőségeket. Ezeket váltják, vagy tovább fejlesztik szabad játékká.
b., A felajánlott tevékenységek formái
A gyermekek a tevékenységeket, az óvodapedagógus átgondolt felajánlásai alapján saját
döntésüknek megfelelően egyénileg vagy mikrocsoportban végzik. A mikrocsoportos
együttműködés lehetőségei a gyermekek szocializációjának minőségétől is függnek.
Az életkori jellemzők, az egyéni fejlettség, a tevékenységek jellege befolyásolják a
formákat. A kötelező foglalkozás differenciáltan szervezhető.
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, amelyek a megfelelő időtartalmú, párhuzamosan
is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartalmú (5-35 perces) foglalkozások tervezésével,
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szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a
gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint a helyi szokásokhoz.
c., A tevékenységek időkeretei:
• hetirend
• napirend
A hosszabb távú tervezés alatt az adott csoport nevelési tervének elkészítése értendő,
amely a helyi pedagógiai programnak egy szintje. A hosszabb távú terv komplex, amelynek
része például az irodalmi, ének-zenei anyag gyűjtése, a projektek lebontása többféle
tevékenységre. A tervezés nem szűkül le az értelmi fejlesztésre.
A rövidebb távra szóló tervezést a hetiterv és a napiterv jelenti. A jó napirendre jellemző
a folyamatosság és a rugalmasság. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok
kialakítása, szem előtt tartva a játék fontosságát. A napi és heti rend alakítását az
óvodapedagógusok végzik.

A HETIREND
A hetirendben a napirendhez hasonlóan vannak visszatérő stabil, a rendszerességet, a
szokásokat alapozó tevékenységek és ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése
alapján a rugalmasságra.
A gyermekek életkorától, a település, az óvoda, a családok sajátosságaitól, az évszak
befolyásoló szerepétől, a személyi feltételektől és a gyermekek fejlődési ütemétől függően a
hetirendben a szabad játék időtartamának biztosításával, a tevékenységek sokszínű, sokféle
variációja lehetséges.

A hetirend összeállításának elvei:
1.

A hetirendben életkortól függően naponta biztosítjuk a rendszeres mozgásfejlesztést.
A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett, vagy kötött formában. Heti
két alkalommal minden korosztály számara kötelező a testnevelés foglalkozás.
A 3-4 évesek számára novembertől fokozatosan vezetjük be a gyermekek eltérő
fejlettségét tolerálva a kötelezettséget. Más napokon felajánljuk a mozgásfejlesztő
szabályjátékokat a résztvevők részképességeinek fejlesztésére törekedve.

2.

A vegyes összetételű csoportokban havonta egy alkalommal a nagyoknak saját
korosztályával (más csoportbeliekkel) közös kötelező ének-zenei tevékenységet
szervezünk.

3.

A felajánlott, választható műveltségtartalmat integráló tevékenységet úgy alakítjuk, hogy
naponta folyamatosan legyen lehetőség, a művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad
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játék keretein belül szervezhetők a korábban már jelzett elvek alapján. A kis, középső
csoportokban a felajánlott tevékenységek választhatók. A vegyes összetételű
csoportokban, a nagyok kötelezően választható, differenciált tevékenységei a kisebbek
számára önként választható lehetőséget jelenthetnek. Ugyanakkor az óvodapedagógus
döntésétől függően az őszi hónapokban, vagy egész évben a tevékenységek jellegétől
függően (pl.: művészeti tevékenységek) a nagyok számára a választható, felajánlott
tevékenység is lehet domináns keret.
A hetirend, a felajánlott tevékenységek rendszere
A választható és / vagy kötelezően választható tevékenységek egy-egy napon a személyi
feltételektől függően 2-3 féle tevékenységközpontban (integrált feldolgozással)
kezdeményezzük. A tevékenységek közül a gyermekek választásai és a résztvevők fejlettsége
alapján, valamint a tevékenység jellegétől függően döntjük el, hol van a közvetlen részvételre,
mintára és segítő közreműködésre szükség. (pl. technikák bemutatása, és ezzel egyidőben a
homok asztalnál terepasztal készítése miközben a technikákkal készült eszközöket is
felhasználva a másik óvodapedagógus kezdeményezhet ének-zenei tevékenységet). A gyermekek
a kezdeményezett helyzeteket szabadon továbbfejlesztik, és összekapcsolhatják más
tevékenységközpontban folyó játékkal.
A heti és napirendnek megfelelő rendszerben kerül sor a hetiterv és a napiterv
elkészítésére. A terveket a csoportban dolgozó óvodapedagógusok közösen megbeszélve készítik
el, egymás munkájára építve. A napiterv készítése a nevelőtestület döntésétől függ. Amennyiben
nem készül napiterv, egy részletesebb, átgondoltabb hetitervet kell készíteni, melyben kapjon
nagyobb hangsúlyt az egyéni fejlesztés is. A projektek a tervezésben vezérfonalat képeznek.
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A NAPIREND
A napirendet a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet, az
azonos időpontban visszatérő tevékenységek jelentik (étkezések időpontja, a szabad levegőn
tartózkodás, a játéktevékenység időtartama, ...).
A rugalmasság vonatkozik a tízóraizás, uzsonnázás módjára (pl.: egyes csoportos
tevékenységek után egyszerre, más napokon folyamatosan történhet) az eltérő egyéni alvásigény
figyelembevételére, a gyermek alapvető biológiai szükségleteinek rugalmas kielégítésére.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
Az évszakhoz igazodó napirendben az időkeretek rugalmasan alakíthatók (pl. a szabad
levegőn tartózkodás).
A játékidő biztosítása, különösen a téli hónapokban, amikor a gyermekek több időt
töltenek a csoportszobában, és kisebb a mozgástér, nagyon fontos.
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NAPIREND az életkori összetételtől függően:

TEVÉKENYSÉGEK
Időkeretek
6.45 órától

11.30 óráig

11.30 órától

16.45 óráig

3-4 évesek

4-5 évesek

5-6 évesek

3-7 évesek

SZABAD JÁTÉK
Mozgásfejlesztés
(kötelező vagy
kezdeményezett)
Felajánlott,
választható
tevékenységek
Folyamatos vagy
kötött tízóraizás
JÁTÉK A
SZABADBAN

SZABAD JÁTÉK
Mozgásfejlesztés
(kötelező vagy
kezdeményezett)
Felajánlott,
választható
tevékenységek
Folyamatos vagy
kötött tízóraizás
JÁTÉK A
SZABADBAN

SZABAD JÁTÉK
Mozgásfejlesztés
(kötelező vagy
kezdeményezett)
Választható,
vagy kötelezően
választható
felajánlott
tevékenységek
Folyamatos vagy
kötött tízóraizás
JÁTÉK A
SZABADBAN

SZABAD JÁTÉK
Mozgásfejlesztés
(kötelező vagy
kezdeményezett)
Választható,
vagy kötelezően
választható
felajánlott
tevékenységek
Folyamatos vagy
kötött tízóraizás
JÁTÉK A
SZABADBAN

Ebéd (kötött
formában,
előtte testápolás)

Ebéd (kötött
formában,
előtte testápolás)

Ebéd (kötött
formában,
előtte testápolás)

Ebéd (kötött
formában,
előtte testápolás)

PIHENÉS
Folyamatos
ébredés és
uzsonnázás

PIHENÉS
Folyamatos
ébredés és
uzsonnázás

PIHENÉS
és(vagy)felajánlott
tevékenység
Folyamatos
ébredés és
uzsonnázás

PIHENÉS
és(vagy)felajánlott
tevékenység
Folyamatos
ébredés és
uzsonnázás

SZABAD JÁTÉK SZABAD JÁTÉK SZABAD JÁTÉK SZABAD JÁTÉK
(Felajánlott
VÁLASZTHATÓ
tevékenységek)
felajánlott
JÁTÉK A
JÁTÉK A
tevékenységek
SZABADBAN
SZABADBAN
JÁTÉK A
JÁTÉK A
SZABADBAN
SZABADBAN

Az időkeretek az életkortól és egyéb tényezőtől függően rugalmasan változnak.
A tízóraizás a napi tevékenységektől függően folyamatos vagy kötött.
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3. A család bevonása az óvodai életbe
Programunk harmadik alappillére a családok bevonása az óvodai életbe. A család mással
nem pótolható, elsődleges szocializációs szerepét a legtöbb esetben igyekszik betölteni.
Az óvodai nevelés elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. A társadalmi
folyamatok nem kívánatos hatására és egyéb okok miatt a család funkciói sérülhetnek.
Előfordul, hogy át kell vállalnunk a család által meg nem oldott feladatokat is, a
gyermekek érdekében. Ilyen esetben az óvoda jelenti a gyermekek számára a biztonságot, a
családi fészek melegét.
Ezekben a családokban is keresnünk kell az együttműködés lehetőségeit. Felvállaljuk a
kapcsolatkeresésben a kezdeményező szerepet. Gondoskodunk arról, hogy a szülők és a testület
viszonyát a kölcsönös tisztelet és elismerés jellemezze. A jól működő családok szokásainak,
értékrendjének megismerése ugyanolyan fontos, mint a krízishelyzetben lévő családoké.
A gyermekek személyiségének alaposabb megismerése érdekében a következő tényezők
feltárására van szükség:
•
•
•
•
•
•
•

a család értékrendje, életvitele, nyitottsága;
a család szerkezete, generációk, szülők kapcsolata;
a gyermek helye a testvérkapcsolatban;
a szülők ambíciói, szokásai, hobbyja;
a szülők gyermekismerete, nevelési kérdésekben való jártasságuk, elképzeléseik;
a család anyagi helyzete (lakásmegoldás, munkanélküliség stb.);
az óvodai neveléssel szembeni elvárásaik.

A kapott információkat bizalmasan kezeljük.
A gyermekek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, s az együttműködésnek a célja éppen a
gyermek optimális fejlesztése. Kellő tapintattal és körültekintéssel segítjük, hogy a családokban
a szülők feladataikat minél eredményesebben teljesíthessék. Ezt kívánja meg a gyermekek
érdeke, a nevelőmunka sikeressége.
A szülők óvodai életbe való bevonásának pedagógiai hatásai:
A szülők felelősségérzete megnő azáltal, hogy közvetlenül is megélik az óvodai életben
az óvodapedagógusok felkészültségét és a gyermekük fejlesztésére tett erőfeszítéseit. Bővül
pedagógiai, pszichológiai tájékozottságuk.
Mintát láthatnak a nevelési helyzetek megoldására. Az óvodában gyermekével együtt
játszó szülő megtanulhatja, hogyan lehet otthon is érdekes tevékenységeket szervezni. A szülő
alkalmanként besegíthet a szervezési és gondozási feladatokba. Az együttműködés, együttes
tevékenység során a szülők sok információt szereznek gyermekükről. A szülők érdekes
gyűjteményeikkel gazdagíthatják a csoport tapasztalatait.
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A problémáikkal magukra maradó szülők, társakra találhatnak, bátorítást és segítséget
kaphatnak az óvodai ismeretségek kapcsán, a hasonló sorsúaktól. Az óvoda feltételrendszerének
javításában aktívabban részt vállalnak azok a családok, amelyek jobban kötődnek
intézményünkhöz.
A családokhoz közeledés jellemzői
Erősítjük a szülő kötelességérzetét azzal, hogy hangsúlyozzuk a család
pótolhatatlanságát. Feltételezzük, hogy minden család közvetít értékeket valamilyen mértékben.
A szülő, partner a nevelésben, akinek igényei és szükségletei vannak. A szülővel szemben
nincsenek előítéleteink. A gyermekek fejlődéséről rendszeres információkat adunk a személyes
beszélgetésekben. A szülőknek jogaik vannak, s azokat a gyermekek érdekében érvényesíthetik.
A családok bevonásának alapszabályai:
A szülőre vonatkozó szabályok: bizalmas információkat nem adhat ki illetéktelen
személyeknek. Nem nyilváníthat véleményt mások gyermekeiről. Csak egészséges szülő
vállalhat aktív részvételt a csoportban (a kötelező szűrés igazolása, stb. ...).
A családok bevonásának formái:
A passzív részvételt vállaló szülő jelenléte a csoportban, elsősorban a saját gyermekének
megfigyelését szolgálja. A gyermekek óvodai magatartásának közös elemzése különösen fontos
nagyobb lemaradások, vagy problémák esetében. A szülő mentális támogatást kap, ha érzi, hogy
szükség van rá, hogy fontos személy.
A passzív-segítő szülő közreműködik a gyermek beszoktatásában, elsősorban a
benntartózkodásra vállalkozik és részt vesz a saját gyermeke gondozásában. Jelentős segítőtárs
lehet például az enyhén sérült gyermekek integrált nevelésében.
Az aktív-segítő szülők azok, akik alkalmanként, vagy előre tervezve közreműködnek a
gondozásban, a közös élmények biztosításában, egyes tevékenységekben (kézimunka,
kézművesség, hagyományápolás, sütés, főzés...).
Előre jelezzük azokat a napokat és tevékenységeket, ahol a szülők közreműködésére
számítunk. A feladatok megjelölésével segítjük a szülők döntését.
A családok, szülők, kisebb testvérek fogadására alkalmas helyek: a logopédiai-fejlesztő
szoba. A nyugodt körülmények kialakítása, a bizalmas beszélgetések érdekében fontos. Ezek a
helyiségek több funkciót is betölthetnek. Megfelelő órabeosztással a szülők rendelkezésére
állnak, a közbeeső időben a szobákat a nevelőtestület használja (tehetség műhelyek).
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A szülők bevonása az óvodai nevelés programjába
A családok sokféleségéből következően szokásaik, szükségleteik és a kapcsolatfelvétel is
eltérő lehet. Változó a szülők szabadideje is. A kapcsolattartás stratégiájának vannak informális
és formális változatai.

• Informális lehetőségek az együttműködésben: Az érkezést követően információcserére
akkor van lehetőség, ha a szülő időt szán arra, hogy együtt játsszon a gyermekével egy
kis ideig. A délutáni beszélgetések, a fali táblák, az írásos köszönetnyilvánítások, az
alkalmanként szükséges "üzenőfüzet", amely a szülővel való kapcsolatteremtés eszköze
lehet a család és az óvoda között
• Formális lehetőségek a kapcsolattartásban: Elsősorban a szülői értekezlet,
családlátogatás, a család óvodalátogatása, közös rendezvények (szüret, családi nap,
játszódélutánok), kérdőív, szórólap, beszámoló, a szülők érdekképviseletének
működtetése tartozik a formális kapcsolatok körébe. Szülők közösségének működése.
A család óvodai életben való részvételének sokféle egyéb lehetősége van. A közös
szabadidőprogramok során érzelmileg gazdagodhatnak a gyermekek, a családok, és az óvoda
dolgozói.
Az óvodapedagógusok felkészülése a családok fogadására
A családból az óvodába való átmenet könnyítése érdekében feloldjuk a szülők, a
gyermekek félelmeit, szorongásait. Ezt a többségnél az első elválás ténye okozza.
A szülőkkel megismertetjük a programot, az óvodát és a nevelőtestületet, szabad
betekintést engedünk mindennapi munkánkba.

4. Családgondozás, szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Óvodai programunk tartalmazza a családokat érintő kedvezőtlen hatások enyhítésére
szolgáló törekvéseket. Megnőtt a megélhetési gondokkal, mentális problémákkal küzdő családok
aránya, mások családi kapcsolatai romlottak meg. Társadalmi rétegek életfelfogásuk, életvitelük
következtében kerülnek konfliktusba, amelyet önerőből feloldani képtelenek, és segítségre
szorulnak.
A családok gondjai gyakran negatívan érintik a gyermekeket s nem egyszer tapasztaljuk,
hogy a gyermek viselkedési és egyéb problémái a szülők megoldatlan gondjainak
következményei.
Ismernünk kell azokat a lehetőségeket, amelyek enyhítenek azokon a gondokon,
amelyeket a családok többsége támogatás nélkül képtelen megoldani. Városunkban működnek a
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szociális szakszolgálatot nyújtó intézmények, valamint a református gyülekezeteink. Kapcsolatot
tartunk az ezekben az intézményekben dolgozó szakemberekkel, gyülekezeti tagokkal.
Feladatunknak tekintjük, hogy fellépjünk minden diszkrimináció, hátrányos
megkülönböztetés, előítélet ellen. A sokféleség tolerálása, a mások kultúrájának megértése, a
bennük lévő értékek felismerése és értékelése, a különböző kultúrák közötti közvetítés
demokratikus kialakítása a társadalomnak és a szűkebb környezetünknek egyaránt feladata.
Óvodai nevelésünkben biztosítjuk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns
gyermekek önazonosságának megőrzését, ápolását, erősítését, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok védelmét.

„Az ember szeme annyi, amennyi tekintet beleivódott.
Az ember sorsa annyi, ahány sorssal összefonódott.” 14
(Rab Zsuzsa)

4.1. Gyermekvédelmi feladataink
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az
5. § n) pontjában meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: „olyan magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”.
Veszélyeztetettség fogalma főleg jogi és pedagógiai megközelítésben használatos.
A veszélyeztetettség okait és tüneteit nagyrészt a gyermekek szocializációjának környezeti
feltételeiben, másrészt a gyermek viselkedési zavaraiban, beilleszkedési zavaraiban találhatjuk.
Hátrányos helyzetben azok a személyek, illetve családok élnek, akiknek a szükségletkielégítési lehetőségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom többségénél
lényegesen rosszabb. A társadalmi helyzetet több dimenzió együtteseként értékeljük.
(Fogyasztás, életmód, kultúra, érdekérvényesítés, lakás-lakókörnyezet, anyagi színvonal,
munkamegosztás, ide soroljuk még az egészségi állapotot, etnikumhoz tartozást, életkort.)
Gyermekvédelmi tevékenységünk célja, feladata, módja
Óvodánk a prevenció mellett célul tűzte ki, hogy a gyermekek problémáit felismerje,
kezelje, érintett gyermekek eseteit feldolgozza, a gondokat orvosolja a helyi társadalom
gyermekvédelemben érintett társszerveivel, szakembereivel együtt. Biztosítjuk a gyermekek
számára mindazokat a jogokat és ellátásokat, amelyeket az intézmény számára a vonatkozó
jogszabályok és rendeletek előírnak.
Feladatunknak tekintjük, hogy a családi nevelést kiegészítve a gyermeket óvjuk-védjük,
neveljük, szocializáljuk figyelembe véve a gyermekek eltérő fejlődési ütemét. Ennek érdekében
88

prevenciós, feltáró és problémákat megszüntető tevékenységet végzünk. Ez a tevékenység
átfogja az óvodai nevelés egészét. Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége
a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése.
Az alábbi tevékenységekkel segítjük elő a gyermekvédelem hatékonyságát óvodánkban
•
•
•
•
•
•

családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek fogadóórák, közös
kirándulás, családi nap szervezése,
a gyermek és szülői jogok ismertetése,
rászorultsági alapon járó ingyenes étkeztetés,
a rászoruló gyerekeknek ruha- és játékgyűjtési akció,
családgondozási munkában való részvétel,
kapcsolat a Gyermekjóléti Központtal, annak megbízott szakemberével.

Az óvodapedagógus gyermekvédelmi feladata, hatásköre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,
járását,
biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség
esetén védő-óvó intézkedésre javaslatot tenni,
az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba a lehető
legzökkenőmentesebbé tenni,
a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni,
a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha
szükséges, ehhez szakember segítségét kérni,
a felzárkóztatást megszervezni,
a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni,
az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség
esetén soron kívül javasolni (gyermekorvos, védőnő)
az integrált nevelést elősegíteni a gyermekek problémái szerinti súlyossági foknak
megfelelő ellátási formában,
a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást,
a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz
való hozzájutást javaslatával elősegíteni.

A gyermekvédelmi felelős feladata, hatásköre
•

•
•

a családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöbölje a veszélyeztetett
gyermekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi-lelki, erkölcsi károsodásoktól,
illetve ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat,
összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között,
nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket,
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•
•
•

•
•

•

feljegyzi a nyilvántartásban a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos
intézkedéseket és azok eredményességét, ezt a feladatot a csoport óvónőivel végzik,
folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait.
rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a
helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt az óvodavezető és kollégái
tudomására hozza,
az intézményben jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények címét, telefonszámát,
folyamatosan kapcsolatot tart általában és konkrét esetekben az óvodai szociális
segítővel, a gyámhatósággal, Gyermekjóléti Központtal, Pedagógiai Szakszolgálattal,
a gyermekorvossal, védőnővel, segélyszervezetekkel,
mint veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagja, évente beszámolót készít,
mely tartalmazza az év során végzett gyermekvédelmi tevékenységét.

4.2. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, egyenlő bánásmód
A 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról meghatározza az oktatási intézmények számára a nevelési-oktatási
folyamatokban az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érvényesítésére vonatkozó
előírásokat.
A Törvény értelmében nem lehet hátrányos megkülönböztetést, zaklatást, jogellenes elkülönítést,
megtorlást, előnyben részesítést alkalmazni a gyermekkel szemben:
• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• egészségi állapota,
• vallási vagy világnézeti hovatartozása,
• életkora,
• társadalmi származása miatt.

A Szivárvány Óvodai Program célja:
•
•
•

az esélyegyenlőség elősegítése,
az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése,
az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi tanuláshoz, neveléshez,
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•
•
•

a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása,
diszkriminációmentesség,
a társadalmi integráció támogatása.

Az egyenlő bánásmód követelményét alkalmazni kell:
•
•
•
•
•

a nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása,
a gyermekkel szemben támasztott elvárások megállapítása,
a gyermek fejlődésének értékelése,
a neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
óvodai jogviszony megszüntetése során.

A törvény rendelkezéseit szem előtt tartva pedagógiai programunk minden gyermek
számára egyaránt biztosítja személyiségük kibontakozását, sokoldalú, harmonikus, differenciált
fejlesztését az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével.
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IV. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK
Ünnepek
Az idő minősített alkalmai az ünnepek. Minősített alkalommá Isten jelenléte teszi az időt,
vagyis Isten jelenléte tesz ünneppé egyes napokat. Az ünnep segít abban, hogy egyre tisztábban
lássuk Isten jótéteményeit, melyekkel szüntelen eláraszt bennünket. Az ilyen elcsendesedések és
elmélyedések formálnak, tisztogatnak bennünket, segít Isten jótéteményeinek megértésében és
arra késztetnek, hogy a hét minden napját hálaadásban éljük az Úr előtt.
Az ünnepek közös élmény erejével hatnak a gyermekekre, erősítik a közösséghez való
tartozás érzését, megerősítik a hagyományokat. Az ünnepek szépséget, értelmet adnak a
hétköznapoknak, óvodánkban az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt.
Az óvodán kívüli programok során a gyermekek felügyeletéről és kíséretéről minden esetben az
intézmény óvodapedagógusai vagy pedagógiai asszisztense felelős, a gyermekek létszámától
függően. Nagyobb létszám esetén a kíséretről az említetteken kívül a pedagógiai munkát segítő
munkatársak is gondoskodnak felelősséggel.
A Reformáció ünnepe (október 31.) Megemlékezés a gályarabokról
A gyerekek az óvodapedagógus elbeszéléséből tudják meg, kik voltak a gályarabok, hogy
hitükért büntették őket ezzel a kemény munkával. Szemléletesebbé tehetjük mondandónkat, ha
egy nagy hajót készítünk lapátokkal, s így magyarázzuk el, hogy milyen emberpróbálóan nehéz
volt láncra fűzve az evezés. Így megértik, hogy Jézus Krisztus tanításáért, hitünkért a
nehézségeket is vállalnunk kell.
Adventi időszak és a karácsony
Az ünnepre készülődve elkészítjük a négygyertyás adventi koszorút a gyermekekkel
együtt. A gyertyák gyújtásánál mindig beszélgetünk tennivalóinkról. Nem csak a külső
készülődésről, amit közösen végzünk (takarítás, ajándékkészítés szüleinknek, testvéreinknek és a
hiányzó gyermekeknek), hanem a lelki várakozásról, az örömhíréről is.
Tudatosítani kell a szülőkben is, hogy mi ezekben a hetekben nem drága ajándékok után
rohanunk, hanem elcsendesedve, szívünkből a rosszat eltávolítva és szeretetet árasztva várjuk
hálásan a Messiás születésének ünnepét. Az ajándéknak értéke nem lényeges, mert ez csupán
örömünk őszinte kifejezése lehet.
Soha ne beszéljünk Jézuskáról, mert Őt kicsinyítő jelzővel nem illethetjük. Minden
erőnkkel sugározzuk azt, hogy a karácsonyfa a jászolban fekvő nagy ajándék nélkül „Ne féljetek, mert Megváltó született néktek” 15 - csak hangulat maradna. Jézus
születésével azonban világosság támadt nem csak Betlehemben, hanem az egész világon, s ezt
jelképezi a gyertyafény a tündöklő karácsonyfán.
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A közös éneklés, zene még fogékonyabbá teszi a gyermekeket az élmények befogadására.
Arra azonban vigyáznunk kell, hogy az „igazi” ünnep meghitt melege a családban várjon a
gyermekekre.

Virágvasárnap

„Áldott a Király, aki jő az Úrnak nevében.” 16 (Luk 19,38)
Üzenetét és örömét átéli a gyermek, ha az óvodapedagógus elmondja, hogy miként vonult
be Jézus Jeruzsálembe.
El kell mondanunk, hogy Jézus királysága nem olyan, mint a földieké, akiknek a sok pénz
és a hatalom a mindenük. Ő a szeretet, az igazság, a békesség és a jóság kincseibe „öltözködve”
életét adja értünk úgy, hogy nem uralkodik rajtunk.
Húsvét
Nagypéntek megelőzi a feltámadás ünnepét, az örömhírre tesszük a hangsúlyt. Jézus
vállalta értünk a halált, hogy legyőzze azt, s így nekünk sem kell félnünk, mert mindenek fölött
győzött Jézus. A gyermekek könnyen megértik a „győzelem” kifejezést és örömmel csillan fel
szemükben: Jézus a győztes!
Érzékeltetjük a tanítványok örömét, amint találkozhatnak újra Mesterükkel. A hangsúlyt
tehát a feltámadásra helyezzük, így a gyermekekben nem alakul ki félelem, s az igazságot sem
torzítjuk el.
Pünkösd
A mennybemenetel történetét úgy mondjuk el, hogy Jézus értünk jött a Földre és
visszament az Atyához. Eltűnt ugyan a tanítványok elől, mi sem láthatjuk szemünkkel, de
jelenlétét érezzük, mert Lelkével szívünkbe költözött. A Szentlélek ereje segít legyőzni a rosszat.

„Ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad.” 17 (Ján 14,16)
Hálaadó nap
Ezen az alkalmon fejezzük ki Isten iránti hálánkat. A délelőtt során a református lelkész
nyitóáhítatát követve, a gyermekek versekkel, énekekkel fejezik ki hálájukat a mi Atyánk felé,
mindazért az ételért, italért, gyümölcsökért és zöldségekért melyek a természetben
megtalálhatók. Ezen az alkalmon adunk hálát családjainkért és barátainkért is.
Anyák napja, ballagási ünnepség
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Az anyák napján és a ballagási ünnepségen hálánk kifejezése a lényeg. Mindezt
alkalomhoz illő versekkel, közös énekléssel tehetjük emlékezetessé.
Egyházi ünnepeinken kívül a történelmi ünnepek, valamilyen sorsfordító jeles napnak az
emlékére maradtak fenn. (március 15., október 23.)
Megéreztetjük a gyermekekkel ezeknek az ünnepeknek a hangulatát az óvodai
tevékenységekben (játék, mese, vers, ének-zene, rajzolás, festés, kézimunka).

V. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK
Az óvoda munkatársi közösségének belső kapcsolata
Pedagógiai programunk megvalósításáért, a gyermekek nevelése érdekében számítunk a nevelőoktató munkát segítő munkatársakra (dajkák, pedagógiai asszisztens), és az óvoda egyéb
munkatársaira a pedagógiai-nevelő munka elvégzése során, a pedagógusok aktív támogatására.
Építsünk együtt a gyermekek nyitottságára, segítsük őket a szűkebb és tágabb környezetük
megismerésében, ami a szülőföldhöz való kötődés, a hazaszeretet alapja. Csodálkozzanak rá a
természet szépségeire, az emberi környezetben tudják mi a jó, és a szép, tanítsuk meg őket mind
ezek megbecsülésére. Épüljenek, és gazdagodjanak hitükben, egymás elismerésében, és
tiszteletében, törekedjenek az együttélés szabályainak betartására.
Figyeljünk mindannyian a gyermekekre, egymásra, a szülőkre, partnereinkre és tudásunk
legjavát adva őrizzük meg, erősítsük óvodánk hírnevét.
Törekedjünk arra, hogy összetartó, együtt gondolkodó munkatársi közösségünk maradjon meg
családias légkörben, és kapcsolatainkat továbbra is a kölcsönös szeretet és bizalom jellemezze.
Figyeljünk oda egymásra, segítsük egymást jó szóval, biztatással, megértéssel.

Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Az intézmény és a fenntartó kapcsolatát erősíthetik, és ismereteit bővíthetik a rendszeres
formális és informális találkozások. Az óvoda zavartalan működése szempontjából a fenntartótól
érkező információk elengedhetetlenül fontosak.
Lényeges a folyamatos kapcsolat és információcsere a gazdálkodási, tanügy-igazgatási,
szakmai kérdésekben.
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Az óvoda és az egyház kapcsolata
Az óvoda és a gyülekezet közös alkalmain a gyermekek megtapasztalják, hogy a
felnőttek éppen olyan bizalommal, szeretettel és alázattal fordulnak Istenhez, mint ahogyan azt
az óvodai közösségben átélik.
Szükség van arra, hogy már kisgyermekkorban megérezzék, hogy a gyülekezetben, a hívők
közösségében a gyermekeknek is helyük van.
Jézus maga jelentette ki, hogy

"Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa" 18 (Mt 19,14).
Közös alkalmaink lehetnek:

•
•
•
•
•
•
•
•

ünnepségek,
az óvoda dolgozói és a presbitérium találkozói,
templomlátogatások, gyermek-Istentisztelet,
vasárnapi iskola,
ünnepi játszóházak,
családi nap,
egyházi ünnepi alkalmak,
vakációs bibliahét.

Az óvoda, a helyi- és a nemzetiségi önkormányzat kapcsolata
Részt veszünk az önkormányzatok által szervezett előadásokon, rendezvényeken.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a jegyzővel. A fenntartók által kötött megállapodás alapján részt
veszünk az óvodák nyári ügyeleti nyitvatartásában.

Az óvoda és egyéb intézmények kapcsolata
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez,
valamint az adott intézménytípushoz. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában óvodánk
nyitott és kezdeményező.
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

A gyermekek érdekeit előtérbe helyezve építünk a bölcsőde munkájára, a gyermekek
szokás- és szabályrendszerének fejlettségére, ismereteire, közösségi magatartására.
Feladatunknak tekintjük, hogy a református, valamint a városi iskolákkal hatékony,
kölcsönösen gazdagító szakmai együttműködés alakuljon ki. A kapcsolattartás
formái: kölcsönös látogatások, közös rendezvények szervezése, szülői értekezleten a
szülők tájékoztatása az iskolai programokról, pedagógusok szakmai tanácskozása.
A közművelődési intézményeket, rendezvényeiket a gyermekek életkori
sajátosságaihoz alkalmazkodva, érdeklődésüket, fejlettségüket figyelembe véve
látogatjuk (kiállítások, gyermekkönyvtár, bábszínház, múzeum, művelődési ház).
Az egészségügyi intézmények munkatársaival (fogászat, védőnő, gyermekorvos)
folyamatos kapcsolatot tartva tájékozódunk a gyermekek egészségi állapotáról, azok
megfigyelésének szükségességéről. Szűrővizsgálatokon rendszeresen részt veszünk.
Bemutatókat, előadásokat szervezünk a szülők részére.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Család – és
Gyermekjóléti Központjával. Esetmegbeszéléseken, előadásokon veszünk részt.
Nyilván tartjuk a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyermekeket, majd továbbítjuk a gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményhez. Az óvodai és iskolai szociális segítő a jogszabályi előírásoknak
megfelelően heti rendszerességgel végzi feladatát intézményünkben.
A Református EGYMI munkatársai hetente több alkalommal logopédiai, fejlesztő,
tartásjavító, gyógytestnevelés foglalkozásokat tartanak az óvodában. Szükség esetén
pszichológusi segítséget is kérhet intézményünk.
Az iskolaérettségi vizsgálatok kérése esetén a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat végzi el a vizsgálatot.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Református Pedagógiai Intézettel,
kiadványaikból rendszeresen tájékozódunk a református intézményekben folyó
pedagógiai munkáról, továbbképzésekről.
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében testvéróvodai kapcsolatot tartunk a Zilah-Ligeti Református
Egyházközség Óvodájának munkatársi közösségével. Célunk egymás munkájának
megismerése, szakmaiságunk ápolása, kapcsolataink elmélyítése.

VI. AZ ÓVODAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓI
Az óvodapedagógus nevelőmunkájának dokumentumai:
1. Szivárvány pedagógiai program
2. A havi projektrendszerű program
3. Heti program
4. Napi program
96

5. Napirend
6. Hetirend
7. Személyiség napló
8. A csoportnapló

A család bevonásának dokumentumai:
1. A szülők igényeit felmérő lapok
2. Hirdetőtáblák
3. Hírlevél
4. A maci élménynaplója

1. Az óvodai dokumentumok egymásra épülése
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
Református Óvodák Keretprogramja
Lépésről-Lépésre Óvodafejlesztő program

Szivárvány Református Óvoda Pedagógiai Programja

Az óvoda éves munkaterve

A gyermekcsoport nevelési-fejlesztési programja /csoportnaplók/

Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai /a gyermekek fejlődési naplója/

A tervezésnél és a dokumentumok egymásra épülésekor szükséges figyelembe venni a
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend előírásait.
Az óvodavezető közös megbeszélések után készíti el az éves tervet, amit az új nevelési év
megkezdése előtt elfogadja a nevelőtestület. Ennek alapján a csoportban dolgozó óvónők
megtervezik a csoportjuk fejlettségi szintjének megfelelően – a helyi óvodai program és az éves
pedagógiai terv alapján – a csoportjuk nevelési, fejlesztési programját, amit tovább bontanak
gyermekenként, és elkészítik az egyéni fejlődést-fejlesztést rögzítő dokumentumokat.
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2. Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlettségi szintjének mérése,

fejlődésének ellenőrzése és értékelése
2.1. A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének regisztrálása
A gyermekek megismerését és fejlesztését, fejlődésük nyomon követését a fejlődési
naplóban rögzítjük, ami a hátrányok regisztrálására és fejlesztési szándék rögzítésére alkalmas,
melynek vezetése folyamatos, a gyermekek fejlettségének mérésére óvodába lépéskor és azt
követően félévente kerül sor.
A gyermekek képességeinek fejlődéséről többféle módszerrel szerezhető információ.
A személyiség fejlődésének megfigyelése hosszú folyamat, és minden képességre kiterjed.
A legnagyobb egyéni eltéréseket először rögzítjük. Ezek a különbségek lehetnek a gyermek
erősségei és gyenge pontjai.
A regisztrálást követően kiemeljük azokat a területeket, amelyeken a gyermek célirányos
fejlesztése szükséges az elkövetkező időszakban. A gyermek fejlődését segítjük, indirekt módon
befolyásoljuk. Mindez a tevékenységekben, élethelyzetekben és az óvodapedagógus által
felajánlott szituációkban, valamint a felajánlott tevékenységek és a játékok során valósulnak
meg.
A fejlődés eredményeinek dokumentálása történhet elektronikusan (OVPED program),
vagy papír alapon.
Programunk célja: a harmonikus személyiségfejlődés olyan szintű megvalósítása, amely
biztosítja a sikeres iskolakezdést és iskolai beilleszkedést.
Nevelési céljaink megvalósítása érdekében elengedhetetlen a gyermekek egyéni
fejlődésének diagnosztizálása, a fejlesztés tartalmának meghatározása.
A célok eléréséhez szükséges a fejlesztő folyamat ellenőrzése az óvodába lépéstől az
óvoda elhagyásáig. Ez magában foglalja egyrészt a gyermek és környezetének fejlődési
jellemzőinek, másrészt az óvodapedagógus nevelői hatékonyságának tudatos nyomon követését.
Ezt szolgálják programunkban a pedagógiai- diagnosztikai eszközök.
Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentuma: FEJLŐDÉSI NAPLÓ.
Tartalmazza:
• a gyermek anamnézisét,
• az óvónők megfigyeléseit,
• mérési eredményeket, fejlesztő tevékenységeket,
• orvos, védőnő, pszichológus, logopédus feljegyzéseit.
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A fejlődési napló az individualizálás fontos eszköze. Segít az egyéni eltérések,
fejlődésbeli különbségek felismerésében és regisztrálásában, ugyanakkor a feljegyzések jelzik a
teendőket is.
Az anamnézis szempontjai alapján tájékozódhatunk a család szocio-kultúrális
jellemzőiről, a nevelési légkörről, a leggyakrabban alkalmazott szülői elvárásokról. Fontos
kérdéseket tartalmaz a gyermek korai fejlődésére vonatkozóan, amelyek felderíthetik a terhesség
- szülés alatt és csecsemőkorban elszenvedett traumákat. A korai szakasz fejlődési üteméről
szerzett információ feltárhatja a jelenlegi problémák gyökerét. Jó eszköze lehet az anyával való
kapcsolatfelvételnek, fejlődésről szóló visszajelzésnek is.
A folyamatos (félévenkénti) nyomon követés és szükség esetén – tudatos korrekció –
megalapozza az iskolába induláshoz szükséges nyilatkozatot is.

2.2.A fejlettségi szint megállapítását szolgáló területek

"A gyermekek szemükön, hangjukon, hallgatásukon, testtartásukon,
gesztusaikon, viselkedésükön, mosolyukon, le- és felugrálásaikon keresztül
kommunikálnak velünk.
Ily módon mutatják meg nekünk mi az, amit képesek megtenni, és azt mi
zajlik bennük.
A gyermeki viselkedés jelentésének megértéséhez akkor jutunk legközelebb,
ha megtanulunk olvasni tekintetükből, ha megfigyeljük kommunikációs
módját, s ha képesek leszünk olyannak látni őket, amilyenek valójában..." 19
(Cohen és Stern )
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A gyermekek fejlettségét (személyiségfejlődési szintjét) az alábbi területeken figyeljük meg:
Motoros
testi
képesség,
finommotorika,
téri
tájékozódás,
percepció,
testséma,
egészséges
testi nevelés

Érzelmi,
akarati
érzelmi
háttér,
kiegyensúlyozottság,
vérmérséklet,
erkölcsi tudat

Értelmi

Szocializációs

Anyanyelvi

kognitív
képességek,
logikai
műveletek,
rajzvizsgálat

éntudat,
énkép,
szociabilitás,
közösséghez
való viszony,
szabályokhoz
való viszony,
tevékenységekben való
magatartás,
erkölcsi
tudat,
önértékelés,
én-erősítés,
közösségi
értékelés

szóbeli
kifejezőkészség,
kommunikációs
képesség,
írott
nyelv
iránti
érdeklődés
kialakítása

A gyermekek fejlődésére és tanulására vonatkozó feljegyzéseket összegyűjtjük, ezek
alapján készítjük el az egyéni fejlesztési tervet, a fejlődés üteméről tájékoztatjuk a szülőket.
A gyermekek fejlettségi szintjének megállapítására az alábbi módszereket alkalmazzuk:
1. Megfigyelés
2. Beszélgetés
3. Gyermeki munkák elemzése
1. A megfigyelés kritériumai:
•
•
•
•

természetes környezetben zajlik,
tervszerű és folyamatos legyen (megfigyelési terv),
mit figyelünk meg? (pontos, konkrét szempontok),
cselekvéshez kapcsolódó mozgások.

A következő tevékenységi formákban figyeljük meg a gyermekeket:
•
•
•

a játékban,
a munkában,
a tanulásban.
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2., A beszélgetés módszerének feltételei:
•
•
•
•

a gyermekek beszédének, szókincsének szintjét ismernünk kell,
nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtése,
gondolkodtató kérdések feltevése,
a beszélgetés témájának megtervezése.

3., Gyermeki munkák elemzése:

•

emberábrázolás, családrajz.

2.3. Tehetséggondozás
A Szivárvány Református Óvoda pedagógiai programja alapján, és a Református EGYMI
Országos Értéktermő Tehetségközpontjával együttműködve alakítottunk ki "tehetségműhelyeket" hat óvodai területen, melyek a következők: vizuális, gyermek tánc, sport- és
mozgásfejlesztés, matematika és környezeti nevelés, dráma és ének-zene. Ezekben a
csoportokban a bemeneti szűrést követően az adott területhez leginkább illeszkedő képességű
kisgyermekek fejlesztése folyik.
Foglalkozásaink során az óvodapedagógusok
mikrocsoportosan, illetve egyéni foglalkoztatási formában is foglalkoznak apróságainkkal.
A játékos tevékenységi formában a beszélgetés, a magyarázat, a szemléltetés, valamint a
bemutatás és ellenőrzés, értékelés módszerét használva tudatosan tervezik meg tevékenységeiket,
melynek célja az örömérzés. Ennek során önbizalmat, magabiztosságot, az alkotás iránti vágyat,
valamint a felfedezés érzését szeretnénk nyújtani a gyermekek számára. Ezáltal bővül, fejlődik
intelligenciájuk, intellektuális képességeik.
A MATEHETSZ és Református Értéktermő Tehetségközponttal együttműködésben
gazdagító programokat, foglalkozásokat valósítunk meg: gyermek tánc, sport, matematikatermészetismeret, drámajáték, ének-zene, vizuális területeken. Ezek a programok az Értéktermő
Tehetségközpont által biztosított segédanyagok alapján valósulnak meg. Az ötödik életévüket
betöltött gyerekek tehetség-diagnosztikai mérést követően a képességeiknek leginkább megfelelő
csoportokban kerülnek fejlesztésre. A fejlesztést követően kimeneti mérésekre kerül sor.
A fejlesztéseket óvodánk pedagógusai végzik együttműködésben a Református EGYMI jól
felkészült szakembereivel az általuk kidolgozott módszertani anyag felhasználásával.
A vizuális területen felfedezést nyújt a gyermekek számára a gazdag eszközkínálat, melyek
során olyan anyagokkal, technikákkal és eszközökkel találkozhatnak.
A logikai-matematikai területen élményt nyújt a különböző formájú tárgyak megismerése, a
környezetben található azonosságok felfedezése. Például a gömb és a labda, a dobókocka és az
építőkocka formáinak összehasonlítás során való azonosítása. A rész és egész viszonyának
felismerése, a szétszedések és összerakások valamint az építkezések során.
A sport területen kirándulásaink során felfedezzük a megváltozott terep- és talajviszonyokat, az
azon való járást, futást.
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A gyermek tánc, ének-zene területeken megismerkednek népi hagyományainkkal,
hangszerekkel, népviseletekkel, ritmikus mozgásokkal, tánclépésekkel, fejlődik zenei hallásuk,
közösségtudatuk.
A drámajáték által lehetősége nyílik a gyermekeknek önmaga és társai megismerésére, a
másik nézőpontja szerinti világ megismerésére, az érzelmi intelligenciájuk ezáltal fejlődik.
2.4. Team munka az óvodában, a gyermekek fejlettségi szintjének regisztrálása és
fejlesztése
A team munka részesei:

•
•
•
•

az óvodapedagógusok,
a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak,
a szülő, aki alkalmanként besegít,
az óvodavezető, aki a teamek munkáját támogatja és alkalmanként besegít.

A team munkáját segíti:

•

heti rendszerességgel időt fordítunk a programok értékelésére és a következők
előkészítésére,

•

a szülőkkel rendszeresen megbeszéljük a saját gyermekük fejlődését és az óvodai
csoport programjait,

•
•

a szülők közösségének működése,
havi rendszerességgel református lelkész segíti hitünk erősítését.

Szakmai munkaközösség, belső önértékelési csoport
A szakmai munkaközösség feladatait eddig a nevelőtestület látta el. Mindeddig nem
tartottuk fontosnak a szakmai munkaközösség megalakítását a pedagógusok kis létszáma miatt.
Fontosságát érezve az elkövetkező nevelési évben tervezzük a szakmai munkaközösség
megalakítását. Az esetleges szakmai munkaközösség megalakulásával az SZMSZ-ben foglaltak
alapján szükséges eljárni. (20/2012. EMMI rendelet 118.§-a alapján)
A belső önértékelési csoport segíti a pedagógiai program hatékony megvalósítását,
felkészít a pedagógus minősítési eljárásra, és elvégzi intézményi önértékeléssel kapcsolatos
szervezési feladatokat.
Az óvodai program hatékonyságának vizsgálatához szükség van önellenőrzésre,
értékelésre. Ezt segíti az intézményi önértékelés, melynek célja, hogy az óvodapedagógusok
értékeljék az általuk jól ismert és alkalmazott program koncepcióinak gyakorlati megvalósítását.
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„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, s dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” 20 (Mt.5:16)
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig
nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden
tudományt ismerek is;
és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások,
eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
úgy értettem: mint gyermek; minekutána pedig férfiúvá lettem elhagytam a
gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre;
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a
mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig
legnagyobb a szeretet.” 21
(Pál 1. Levele a Korinthusbeliekhez 13. 1.-13.)
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Óvodánknak a pedagógiai program céljaihoz rendelt
eszközrendszere:

a., A játéktevékenység eszköze

Építőkocka készlet.
Közlekedési kellékek.

Babák.
Edények.

Kis- és nagy autók.
Képességfejlesztő
játékok
Könyvek.
Manipulációs játékok
Szerepjátékok eszközei

b., Az óvodai tanuláshoz
szükséges fejlesztő eszközök

Bábok.
Mérőedények,

Társasjátékok.
Labdák.

Festőállványok.
A művészeti
tevékenységhez
szükséges eszközök.
Homok-víz asztal.

Sporteszközök.
Futballkapu
Kosárlabdapalánk

A barkácsoláshoz
szükséges eszközök,
szerszámok.

a vizes játékokhoz.
Drámai, szimulációs
játék eszközei.

Udvari játékok
Homokozó játékok

Népzenei albumok,
lemezek.
Klasszikus
zenealbumok.
Hangszerek.
Nagyítók.
Földgömb, térkép.
Metszetek.
(fák, virágok stb.).
Lexikonok.
Mikroszkóp.

Irodalom, ének-zene.
Manipulatív asztali
társasjátékok.

nagyítóüvegek.
Műanyag kötények

Gyermek kerti
szerszámok.
IKT eszközök
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