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Törvényi háttér
A pedagógiai program jogszabályi háttere:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
 Az

1998.

évi

XXVI.

törvény

a

fogyatékos

személyek

jogairól

és

esélyegyenlőségének biztosításáról
 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
A pedagógiai program módosítását befolyásoló további dokumentumok:
 Az óvoda hatályos Alapító Okirata
 Nevelőtestületi határozatok
 Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása projekt céljai
Tanügy-igazgatási szempontok:
Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell
venni
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a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez;
b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda
sajátos nevelési igényű gyermeket nevel, melyeket jelenleg az OH honlapján lehet elérni
az Irányelvek és alapprogramok címszó alatt.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
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Legitimációs előlap
Készítette a nevelőtestület:
……………………………..

Intézmény OM - azonosítója:
201 881

intézményvezető aláírás

Ph
Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118.
Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a
§ (3)
pedagógiai programot a
az óvoda szakmai munkaközössége
…./2021.(…...)NT határozatszámon a
nevében szakmai véleményt nyilvánított
nevelőtestület elfogadta:
………………………………………
…………………………………………..
nevelőtestület nevében névaláírás
Szakmai munkaközösség vezető
Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján Gálné Banizs Gabriella, mint az Sásdi ÁMK
igazgatója, nyilatkozom, hogy a pedagógiai program jelenlegi módosítása a fenntartóra
többletkötelezettség hárul (Gyermekközösségi nap, helyi innováció megszervezése)
A fenntartó egyetértését megadta a …………../2021. (….) ……………..Ökt.
határozatszámon
Egyetértését kinyilvánító:
……………………………………………
Fenntartó, működtető nevében névaláírás

………………………………………………………
Nemzetiségi Önkormányzat nevében névaláírás

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (6)
A helyi egészségfejlesztési programot a
nevelőtestület az iskola-egészségügyi
szolgálat közreműködésével készítette el.

A Nkt 26.§ (1) bekezdése alapján a
Pedagógiai Programot az intézmény
vezetője a ………/2021 (…)IV
határozatszámon jóváhagyta

…………………………………………………
az iskola-egészségügyi szolgálat/védőnő

………………………………………….
intézményvezető
Ph

A pedagógiai program módosításának tartalmáról a szülők tájékoztatást kaptak
…………………………………………………………………………………………………
a szülői közösség képviseletében
Hatályos: a kihirdetés napjától 2021. szeptember 01. visszavonásig
A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható: www.sasdiovi.hu
Verziószám:
6
Iktatószám:
I-110/2021
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1 Bevezető
1.1 Köszöntő

Köszöntöm mindazokat, akik e programot kezükbe veszik, megismerkednek, vele s
úgy gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését az e program szerint
dolgozó óvodapedagógusokra bízzák.
A Sásdi ÁMK Óvodája a város központjában fekszik. Melegszívű, gyermekszerető
felnőttekkel együtt igazi otthont ad a kisgyermekek neveléséhez. Úgy gondolom, minden
szónál többet mond, ha az édesanya kézen fogja gyermekét s ugyanahhoz az óvó nénihez
kíséri, akihez Ő is járt gyermekkorában.
Köszönöm

munkatársaim

aktív

részvételét

a

program

elkészítésében,

és

átdolgozásában, hiszem, hogy mindnyájunk számára igen fontos lépés ez.
Munkánk során figyelemmel kísértük az óvodai nevelés változásait és a továbbképzéseken
elhangzottak, új ismeretek, az új, korszerű szemlélet arra ösztönöztek bennünket, hogy
nevelő munkánkat megújítsuk, melynek központi gondolata a gyermekek egyéni
képességének figyelembe vétele és az erre épülő harmonikus fejlesztés volt.
Programunk saját pedagógiai program, melyet a nevelőtestület az óvodavezetővel
közösen 1998-ban dolgozott ki az óvodai nevelés országos alapprogram útmutatása szerint.
Azóta a program többször is módosításra került a törvényi változások figyelembevételével
(2004, 2009, 2013, 2015, 2018, 2020)
Az

Alapprogram

biztosítja az

óvodapedagógusok

pedagógiai nézeteinek,

értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a
gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
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1.2 Pedagógiai Program
Az óvodai nevelés országos Alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet
hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások
eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok
és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében a
Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe
véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indultunk ki,
hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki
jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az
egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket, - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különös védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga
és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet esetenként hátránycsökkentő
szerepet töltenek be.
Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai programok
egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes
intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek
azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom
a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.
Óvodánk

helyi

pedagógiai

programjának

megalkotásakor

legfontosabb

feladatunknak tekintettük, hogy elgondolkodjunk azon, milyen gyermekeket szeretnénk
nevelni, és ennek érdekében mit tudunk nyújtani a hozzánk járó gyermekeknek, és általuk
az óvodánkat igénybe vevő szülőknek.
Mi az, amit szeretnénk?
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szívesen, örömmel járnak óvodába. Derűsek,
kiegyensúlyozottak, közvetlenek, szeretettel fordulnak társaik, a felnőttek felé.
Szeretnénk, ha nyitottak, érdeklődőek lennének, ha megőriznék természetes
kíváncsiságukat, őszinteségüket, ha örömmel vennének részt minden óvodai
tevékenységben.
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Szeretnénk, ha kibontakozna önállóságuk, alkalmazkodó - és együttműködő
képességük,

ha

óvodáskor

végére

birtokába

lennének

olyan

emberi

tulajdonságoknak, egyéni képességeknek és ismereteknek, amelyek segítik az iskolai
élethez való alkalmazkodást, a különböző élethelyzetekben való eligazodást, a másság
elfogadását.
Programunk épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, (Óvodai Nevelés Programja,
Alapprogram), a módosított Alapprogramra, meglévő helyi programunkra, illetve a
kompetencia alapú programcsomag azon elemeire, amellyel a nevelőtestület azonosulni
tud, illetve a helyi viszonyoknak megfelelően teljesíteni tudja az óvodai nevelés célját,
feladatát.

1.3 Pedagógiai programunk célja, feladata


Egyéni fejlődés, fejlesztés kimutatása

Célunk: Az óvodánkba járó gyermekek egyéni fejlődésében a bemeneti méréstől (óvodába
lépés) a kimeneti mérésig (iskolába lépés előtti utolsó mérés), a gyermek egyéni
képességeinek

fejlődésében

pozitív

irányú

elmozdulás

mutatkozzék.

Az

óvodapedagógusok kövessenek el mindent annak érdekében, hogy minden gyermekönmagához és képességeihez mérten-a lehető legnagyobb fejlődési utat járja be. A mérési
eredmények tükrében készüljön egyéni fejlesztési terv, szakmai tudásuk legjavát adva
ennek segítségével legyen a fejlődés minél eredményesebb.
Feladataink: Olyan mérőeszközök használata, mely reális képet ad a gyerekek
fejlettségéről. A személyiség működését és fejlődését az úgynevezett alapmotívumok,
alapkészségek, alapképességek és alapismeretek teszik lehetővé. Ezek képezik a
személyiség alapját, alaprendszerét. Ennek megismerése nélkül nem áll módunkban
egyénre, egyéni szükségletekre épülő fejlesztést végezni
Az adatlap (személyiség lapok) kitöltése, vizsgálati eredmények kiértékelése után
elkészíthető a fejlődési mutató. A fejlesztési terv fogja az útmutatást adni, a területeket és a
faladatokat kijelölni az óvodapedagógusoknak. Az egyéni fejlődési napló végigkíséri
óvodás éveik alatt a gyerekeket. Az iskolaérettség megállapításánál fontos adalék lesz ez a
dokumentum, mert óvodáskor végén a kontroll vizsgálat elemzése a gyerekek által bejárt
fejlődési utat fogja megmutatni.
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Partneri elégedettség, a pedagógiai program beválása

Célunk: Intézményünk minden partnere elégedettséget mutasson az óvodában folyó
szakmai, közösségi és társadalmi feladatvállalásokkal kapcsolatosan.
Feladataink:
Olyan óvodai légkör megteremtése, mely alkalmas arra, hogy az ott dolgozó
alkalmazottak, az óvodánkba járó gyerekek, az ő szüleik és minden hozzánk betérő
látogató számára pozitív élményekkel távozzon intézményünkből.
A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, amely az egyéni adottságok és
lehetőségek figyelembevételével, a gyermek egyéni fejlődési, érési üteméhez, és sajátos
nevelési igényeinek megfelelően zajlik.


Magas színvonalú szakmai munka

Célunk: Az intézményben dolgozó alkalmazottak legyenek elhivatottak a mindennapi
feladataik végzése során. A nevelőtestület tagjai óvodapedagógusként törekedjenek a minél
magasabb színvonalú szakmai munkára. Érezzék a folyamatos önképzés és továbbképzés
szükségességét, annak hasznát a mindennapi pedagógiai munkájukban.
Feladataink:
Az

intézményünkben

dolgozó

óvodapedagógusok,

az

óvodai

élet

tevékenységformáit (játék, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, mozgás, a külső világ tevékeny megismerése,
munka jellegű tevékenységek, tevékenységben megvalósuló tanulás) a Pedagógiai Program
szellemében magas színvonalon végezzék el.
Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését tudatos tervező
munka mellett, megfelelő szervezéssel és tudatos irányítással végezzék a mindennapok
során.
A tevékenységek minden esetben igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz,
egyéni fejlettségi szintjükhöz, képességeikhez, készségeikhez.
A tevékenységek legyenek minden esetben változatosak, gyermekközpontúak és
tevékenységbe ágyazottak, melyek teret engednek az egyéni megtapasztalásnak.
Minden körülmények közötti egyenlő hozzáférés biztosítása a gyerekek számára.
Egyéni adottságokhoz alkalmazkodó, méltányos bánásmód, egyénre szabott
differenciált fejlesztés biztosítása. (SNI, BTM, tehetséggondozás)
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A nevelőtestület tagjai között működjön egymás szakmai segítése, team
munkavégzés és a belső tudásátadás folyamata.


Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek
hátrány kompenzálása

Célunk: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, egyéni fejlesztése, a
hátrányok minél nagyobb arányú csökkentése. A szülők bevonása az intézmény életébe,
szülői szerepükben való megerősítés, pozitív példák bemutatása, életmódjuk folyamatos
segítése. Az óvoda és a családok kapcsolatának, együttműködésének folyamatos
fejlesztése.
A városban és az intézmény felvevő körzetében nagyon sok a hivatásos nevelőszülő,
melynek következménye, hogy intézményünkben magas százalékban vannak jelen állami
gondoskodásban élő gyerekek. Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy a
tartósan, vagy átmenetileg hozzánk került kiskorúak olyan környezetben fejlődhessenek,
mely

hozzájárulhat

biztonságérzetük

kialakulásához

és

annak

hosszabb

távú

fenntartásához.
Feladataink:
A szociokulturális környezetből adódó hátrányok kompenzálása, a hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása differenciált
fejlesztéssel.
Egyénre szabott, egyéni fejlesztési terv alapján történő egyéni fejlesztés a
méltányos nevelés keretein belül.
A gyermek fejlődését veszélyeztető hatások korai felismerése, együttműködés a
különböző hatóságokkal. A gyermekvédelmi jelzőrendszerek használata, a szükséges
intézkedések megkezdése.
A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása és folyamatos ápolása. Az
intézmény programjaira való meghívások, a részvétel szorgalmazása, segítése.
A családokkal, szülőkkel való rendszeres, személyes találkozások szervezése, a
gyermek fejlődési folyamatának, a fejlesztés gyakorlati lehetőségeinek megbeszélése,
szülői tájékoztatások, esetmegbeszélések, előadások megszervezése. A problémák nevén
nevezése, építő, segítő korrekciók kialakítása.
A

nevelőszülőkkel

és

a

gyermekvédelmi

gyámmal

történő

folyamatos

kapcsolattartás, a gyermekek intézménybe érkezésétől fenntartott együttműködő kapcsolat
8
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kialakítása és ápolása. Az óvodával kapcsolatos teendők és kötelezettségek folyamatos
egyeztetése, megbeszélése, nyomon követése. Az esetleges problémák megvilágítása,
lehetséges megoldásainak megkeresése, közös megoldása.


Tehetségcsírák felfedezése

Célunk: A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának
nyomon követése. Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal
megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb)
Feladataink:
A tehetségígéretes gyermekek azonosítása. Tehetségesnek azok tekinthetők, akik
kiváló adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely
tevékenységi területén. A tehetség kiemelt összetevői: átlag feletti általános és speciális
képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség.
A

tehetséggondozás

csoporton

belüli,

illetve

intézményi

szinten

való

megszervezése
Sokféle

tevékenység

lehetőségének

biztosítása,

élményszerző

programok

szervezése
A tehetséges gyermek szüleinek megnyerése tanácsadás, támogatás.
Az erős és gyenge oldalak fejlesztése, kreativitás fejlesztése, én kép erősítése,
A gyermek fejlődésének közös értékelése.
Iskolaválasztás segítése.

1.4 Bemutatkozás
1.4.1 Óvodánk
Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött.
2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július
1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként
ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ,
Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából
kikerülő tanköteles korú gyermekeket az ÁMK keretein belül működő helyi általános
iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvodapedagógusok,
a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-
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ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a
magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5
csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2010
szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodája és Bölcsődéje.
A 2012/2013-as nevelési évben 4 vegyes összetételű csoportunk volt, amelyek a
Napocska, Teddy, Hétszínvirág, és Micimackó csoport nevet viselik.
2013. január szervezeti változás történt intézményünk szerkezetében és fenntartásában. Az
új fenntartónk Sásd Város Önkormányzata. Maradtunk a Sásdi ÁMK része.
A 2013/2014-es nevelési évet 5 vegyes összetételű csoporttal indítottuk. A
csoportbővítés lehetősége a DDOP-3.1.2-12-0006 Óvoda felújítás pályázat kapcsán
valósult meg.

A pályázatok folyamatos kísérése mellett célunk a szakmai munkánk színvonalának
növelése, infrastruktúránk fejlesztése. Jelentősebb pályázataink:
 EFOP-3.9.2-16-2017-00044Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban
 EFOP-3.1.5-16-2016-00001

A

tanulói

lemorzsolódással

veszélyeztetett

intézmények támogatása projekt
A Magyar Falu Program támogatását felhasználva a sásdi óvoda udvarába korszerű kültéri
játszóeszközöket telepíthettünk. A pályázati forrásból vásárolt játékok elengedhetetlenek a
kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. A projekt eredményeként
biztosítani tudjuk a gyerekek számára a mindennapos mozgás lehetőségét biztonságos
körülmények között.
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A fenntartó települések társadalmi-gazdasági helyzetének hatásai:
Sásd város földrajzi fekvése igen kedvező. Ellátottsága az elmúlt években fejlődött,
a lakosság létszáma mégis csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka egyrészt a csökkenő
születésszám, másrészt a gazdaságban végbemenő folyamatok változása. A térség
hátrányos helyzetű, kevés a munkahely, magas a munkanélküliek aránya..
Az önkormányzatok feszített költségvetéssel dolgoznak, a lakosság megélhetését a
mezőgazdaság nyújtotta lehetőségek kiaknázásával, a közmunka felhasználásával és a
segélyek maximális kihasználásával próbálják biztosítani. A települések életében
tapasztalható nehézségek természetesen hatással vannak a családok helyzetére is. A
munkanélküliség, az anyagi-szociális problémák miatt nehezebbé vált a családok élete.
Gyakori tapasztalatunk, hogy a megélhetési gondok, vagy éppen az anyagi jólét
megteremtése miatt, háttérbe szorul a gyermeknevelés. Szaporodik azon családok száma,
ahol egyre kevesebb idő és figyelem jut a gyermekek nevelésére – a szülők elvárják, hogy
a gyermeknevelés gondjait, az esetleges hiányosságok pótlását átvállalja az óvoda.
Megnőtt a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési- magatartási zavarokkal küzdő gyermek
száma, szaporodott a cigány etnikumhoz tartozók aránya, több lett a nevelőszülőknél
elhelyezett gyermek. Mindezek a tényezők felerősítik az óvodai nevelés szerepét.
Fokozódtak feladataink az egészséges életmódra nevelés, a viselkedéskultúra alakítása, a
hátrányok kompenzálása és kiküszöbölése terén, megnőtt az egyéni fejlesztés és
differenciált nevelés szerepe.
A szülői igényeknek megfelelően óvodánk egy csoportjában magyar-német
kétnyelvű nevelés folyik. Mivel a gyermekek óvodába kerüléskor nem hozzák magukkal a
német nyelv tudását, az óvoda a nemzetiségi nyelvi nevelés keretében az ún. másodnyelv
elsajátítás feladatait kívánja megvalósítani: szeretnénk megalapozni a gyermekekben a
nemzetiségi nyelv és kultúra iránti nyitottságot és érzékenységet.
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1.4.2 Általános információk az óvodáról

A Sásdi ÁMK székhelye

Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodája és Bölcsődéje
7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Óvodánk címe

7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Óvodánk tel./fax száma

72/575-013 (iroda), 0620/3767295 (konyha)

Óvodánk e-mail címe

ovoda@sasdiamk.hu

Óvodánk honlapja

www.sasdiovi.hu

Óvodánk fenntartója

Sásd Város Önkormányzata

Fenntartó elérhetősége

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

A fenntartói tevékenység törvényességi
felügyeletét ellátó szerv
Az óvoda férőhelyszáma

Baranya Megyei Kormányhivatal

Csoportok száma

5

Az óvoda felvevőkörzete

Sásd, Baranyaszentgyörgy, Varga, Vázsnok,
Meződ, Oroszló, Felsőegerszeg, Palé

Óvodánk neve

120 fő

A pedagógiai program készítője: Az óvoda nevelőtestülete
A pedagógiai program elfogadója: Nevelőtestület
A pedagógiai program jóváhagyója: Intézményvezető
Eljárásjog gyakorlása, véleménynyilvánítás: Szülők közössége
Eljárásjog gyakorlása, egyetértés nyilvánítás: Fenntartó, Nemzetiségi Önkormányzat
Az óvodai nevelés nyelve: Magyar, egy csoportban két nyelv: magyar-német
Hit-és vallásoktatás: SZMSZ-ben szabályozottak szerint biztosított
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1.5 Jövőképünk
„Keresem minden gyerek saját titkát és azt kérdezem:
Hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen.”
(Janus Korczak)
A folyamatosan változó, rohanó világunkban egyre nagyobb a szülők és az
óvodapedagógusok felelőssége, hogy megóvják, megőrizzék a gyermekkor nyugalmát,
tisztaságát. A fejlődés, változás ugyanakkor megkívánja, hogy felvértezzük a gyermekeket
mindazzal a tapasztalattal, amellyel eligazodhatnak a világban. A társadalmi folyamatok
hatására változnak a mai gyermekek szükségletei, az egyén boldogulásához szükségek
személyiségjegyek hangsúlyai.
E változások a pedagógiai munkánkban is hangsúlyeltolódásokat hozott.
Pedagógiai munkánk hangsúlyai a gyermekek egyéni különbségei, eltérései, a családi
nevelést kiegészítő sajátos szocializáció, az egyedi tevékenységközpont rendszer, a szülők
óvodai életbe való bevonása és a szociális, fejlesztő-segítőmunka köré rendeződnek. A
gyermekek életmódbeli különbözőségeiből adódóan nagyobb hangsúlyt kap a méltányos
nevelés

a

mozgásfejlesztés,

az

egészséges

életmód

szokásainak

kialakítása,

egészségfejlesztő program működtetése.
A játékban tanulás koncepciójának érvényesítése megkívánja a szabad játék
védelmét. A sokszínű kultúra és multikulturális érték beépül a tevékenységtartalmakba.
A

programunk

lehetővé

teszi

a

gyermekek

változó,

eltérő

szükségleteinek

figyelembevételét, a hátránycsökkentő támogatást, a hiányzó szokások kialakítását, a
három-hétéves gyermekek vegyes csoportokban történő nevelését, az eltérő családi értékek
és kultúrák tolerálását, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok
fokozottabb mentális, érzelmi, és szociális támogatását.

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás,
szeretet, biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk
nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék, kreatív, jókedvű
szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvodapedagógusok irányításával
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2

Gyermekkép, óvodakép

Az alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki abból a tényből, hogy a
gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum 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 gyermek sajátos életkoronként
(életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A
személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet szerepe meghatározó.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi
egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.

2.1 Gyermekkép

A 3-7 éves gyermek elsődleges tevékenysége a játék, melyen keresztül
szeretetteljes, családias légkörben, egyéni adottságainak megfelelően fejlődik, így képessé
válik az őt körülvevő világ tevékeny megismerésére és abban való eligazodásra. A 3 – 7
éves életkori szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az egész életére
meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt.
Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését
meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a
környezeti hatások. Az óvodás gyermeknek életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján
testi és lelki szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a
tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi
biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Jellemzője a sokirányú
érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy mozgásigénye kielégítése során fejlődik
érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális képessége. Alapvető tevékenysége a
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játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára, csiszolódik anyanyelvi kultúrája. A
gyermekek fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán
jelentkező és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják.
A mi gyerekképünk:
A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és
tárgyi környezet szerepe meghatározó. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú: el-, és
befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk.
Óvodánk nem ad helyet az előítéletes megnyilvánulásoknak sem társadalmi, sem nemi,
sem egyéb értelemben.
Biztosítjuk:
 az egyenlő hozzáférést;
 az emberi jogok gyakorlását;
 kultúra és hagyományápolást,
 a nemek társadalmi egyenlőségének elvét,
 az esélyegyenlőséget, méltányos, befogadó nevelést
 gyermekek inkluzív, integrált nevelését.
Célunk:
Gyermekeink szívesen járjanak óvodába, jól érezzék magukat a gyermekközösségben.
Tiszteljék szüleiket, az óvodapedagógusokat, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk.
Bátran, egészséges önbizalommal, jól kommunikáljanak, érzelmeiket képesek legyenek
verbális és nonverbális módon is kifejezni, érdeklődőek legyenek a környezetük iránt, soksok tapasztalattal felvértezve. Ügyesen mozogjanak, szeressék a természetet, ismerjék
hagyományainkat, a jeles napokat, a különböző művészeti tevékenységeket. Magatartás és
viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően legyen fejlett. Sajátos nevelési igényű
gyermekeket is teljes értékűnek fogadjuk el, hiszünk fejleszthetőségében.

2.2

Óvodakép

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye a családi
nevelés kiegészítője a gyermek 3. életévéből az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
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Az óvoda közvetetten segíti az óvoda – iskola közötti átmenetet, az iskolai
közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek
környezettudatos magatartásának alakulását.
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődését a gyermeki
személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges nevelést igénylő gyermek
ellátását is).
Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva csökkentjük a meglévő hátrányokat, nem
adunk helyet semmiféle előítéletnek. A mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára
egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.
Óvodánk az Alapító Okiratában és az országos óvodai alapprogramban meghatározott
alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők:
 óvó, védő,
 szociális,
 nevelő és személyiségfejlesztő funkciók.

A mi óvodaképünk:
Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes,
mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a játék
és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. Udvarunk 5800m2, zöld
területe kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő
játék teszi vonzóvá a szabadjátékot az udvaron. Pályázatok, és egyéb források feltárásával
az elkövetkezendő időszak céljai között szerepel játszó udvarunk további fejlesztése,
biztosítva ezzel a még tartalmasabb, szabadtéri nagymozgás és játék megfelelő feltételeit.
A csoportszobák esztétikusak, egyediek, tükrözik az ott dolgozók egyéniségét. A
gyermekek számára nyugalmat, otthonosságot sugároznak. Természetes anyagokat
felhasználva rendeztük be csoportszobáinkat, ahol a gyermekek számára minden
játéktevékenységnek külön kialakított helye van.
A gyermekek és szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit
figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek
és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.
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Ennek érdekében kitűzött feladataink:


lehetőségünknek megfelelően biztosítjuk a gyermek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit;



segítjük

az

iskolai

közösségbe

történő

beilleszkedéshez

szükséges

személyiségvonások fejlődését;


támogatjuk a környezettudatos magatartás kialakulását;



valljuk, hogy a gyermeki személyiséget bizalom övezi;



gondoskodunk a sokszínű tevékenységekről, a játékról;



szükség szerint biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció
lehetőségét;



a migráns gyermekek nevelése során törekszünk az önazonosság
megőrzésére, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének
megteremtésére.

2.3 Az óvodai nevelés alapelvei
Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
 a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi;
 a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek
egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
 az

óvodai

nevelésben

alkalmazott

pedagógiai

hatásoknak

a

gyermek

személyiségéhez kell igazodniuk.
Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki
szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai
légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkorspecifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és
fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem
helyettesíthető játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítésére; a gyermek
egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre.
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A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális
nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek
óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
társadalmi integrálását.
Az óvodapedagógusok befolyásoló szerepe, modell- és mintaadása, nevelőmunkája
mellett, szeretetteljes, családias légkörű óvodánk biztosítja:


a gyermekek eltérő szükségleteire, képességeire épülő,



a családi nevelést kiegészítő szocializációnak,



a tevékenységek rendszerének,



a szülők bevonásának,



az inkluzív nevelésnek – integrációnak megvalósítását,



a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzetiségi



óvodai nevelést igénylő gyermekek integrált nevelését,



migráns gyerekek multikulturális nevelését,



a sajátos nevelési igényű gyermekek segítését, fejlődésének támogatását ép
gyermekek között.

A mi alapelveink


A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és
nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely igazodik az
egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.



A JÁTÉK a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség
fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb
módja.



A gyermek az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a
közösségért való tevékenykedés örömét, ami a normák, értékek, szabályok
kialakulásához vezet.



Bátorító nevelés.
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A bátorító nevelés alapelvei:
1.

Megismerni és megérteni a gyermeket, magatartását és azt a környezetet,
amiben megjelenik az a viselkedés.

2.

Érteni a lényeget, nem csak azt, hogy mit csinál, hanem azt is, hogy mi a
magatartásmód célja

3.

Minden ezzel összefüggésben lévő lényeges és lényegtelen magatartást
regisztrálni

4.

Figyelni az ismétlődő magatartásbeli sémákra

5.

Figyelembe venni a gyermek fejlettségét

6.

Figyelembe venni, hogy a magatartás nem csak reakció, hanem ezzel helyet
teremt magának a világban is

7.

Analizálni kell a látottakat
A bátorítás módszerei:

1. megbecsüli a gyermeket úgy, ahogy van
2. bizalmat mutat a gyermekkel szemben, ezáltal önbizalmat ad
3. hisz a gyermek képességeiben, elnyeri a bizalmát és erősíti az öntudatát
4. elismerést mutat a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén
5. felhasználja a többi gyermeket, hogy a gyermek fejlődését elősegítse,
kedvezőbbé tegye
6. a csoportot úgy tagolja, hogy minden gyermek megtalálja benne a maga
helyét
7. a gyermek képességeinek fejlesztése kis lépésekben, a sikerek biztosításával
8. felismeri és a gyermek erős oldalaira és kedvező adottságaira koncentrál
9. a gyermek érdeklődési területeire építi a tanulás folyamatát, ezzel
előrehaladását gyorsítja.1


Az óvodai tanulás útja a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás.



Óvodánkban komplex nevelés folyik. A nevelési cél a gyermeki aktivitás,
motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe
helyezése, és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.

1

Brezsánszky László (szerk.): A bátorító nevelés alapjai.
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Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti
hozzá a gyermeket.



A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos
stabil biztonság vegye körül. Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a
személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, amely minden gyermeket megillet.



Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelés egész folyamatát.



Az óvodáskorú gyermek magatartását érzelmei befolyásolják, ezért fontos, hogy a
többi gyermekkel és a felnőttekkel való kapcsolatai során pozitív, kedvező hatások,
élmények érjék. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek megtalálja helyét a
közösségben.



A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, rugalmasan
kezelt szokásrendszer. Az óvodai szokásrendszeren, és az együttélésből fakadó
interakciókon keresztül fejlődik normarendszere, megtanulja az emberi érintkezés
alapvető szabályait. A rendszeres életritmus, életvitel, és a megfelelő napirend az
egészséges életmód iránti igény kialakítását szolgálja. A felfokozott mozgásigény a
gyermek életkori sajátossága, kielégítése az óvodapedagógus feladata.



A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével
megalapozzuk a gyermekek környezettudatos viselkedését.



Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, így az együttnevelés,
együttműködés érdekében megvalósul a folyamatos párbeszéd feltételrendszere.



A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Óvodánknak olyan
pedagógiai környezetet kell kialakítania, ahol a másság felé fordulás mindenki
számára természetessé válik.

2.4 Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozata
2.4.1 A mi óvodánk célja
A köznevelési törvény és az Óvodai nevelés országos alapprogramja értelmében
nevelésünk célja hogy, elősegítse a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését az egyéni, életkori
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A MI ÓVODÁNK CÉLJA: olyan derűs, nyugodt, gyermekközpontú óvodai élet
megvalósítása, amelyben:
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 gyermekeink jól érzik magukat, szeretnek óvodába járni;
 életkori sajátosságaiknak és eltérő fejlődési ütemüknek megfelelően, harmonikusan
fejlődik teljes személyiségük, kibontakozhatnak egyéni képességeik;
 a JÁTÉK és MOZGÁS előtérbe helyezésével sokféle, változatos tevékenységi
forma által megalapozódik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, érzelmi,
szociális és értelmi fejlettségük.
 Közös célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket
biztosítsuk a 3-7 éves kisgyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez,
felhőtlen, örömteli gyermekkoruk megóvásához, képességeik kibontakoztatásához.
 Legfontosabb értékeink a szeretet, az egyéni bánásmód, az élménynyújtás és a
játék.
 Hisszük, hogy óvodáskorban a kisgyermeknek legfőképpen arra van szüksége,
hogy minél többet mozogjon, kommunikáljon és minél többféle módon érzékelje a
világot.
 Mindezekhez olyan otthonos és esztétikus környezetet teremtünk, melyben a
kisgyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát.

Részcéljaink:
Óvodánk egy csoportjában kétnyelvű - magyar és német - nemzetiségi nevelés folyik.
Nemzetiségi nevelésünk célja, hogy a napi tevékenységek közben, a rendszeresen
visszatérő kommunikációs helyzetek segítségével biztosítsuk az utánzáson alapuló
nyelvelsajátítást, hogy a kétnyelvű környezetben természetes módon fejlődjön a
gyermekek nyelvi kultúrája, alakuljon pozitív érzelmi viszonya a nemzetiség nyelve,
kultúrája iránt.
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrált közegben történő nevelése, harmonikus személyiségfejlődésük
biztosítása.
2020-tól

részcéljaink

közé

tartozik

az

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

tanulói

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című Projekt Megvalósíthatósági
Tanulmányban megfogalmazott céljaink. A „Miénk a Föld” elnevezésű intézményi
innováció elsődlegesen a szociális hátránycsökkentés, esélyteremtés mellett a kulturális,
ismeretbeli hátrányok leküzdését szolgálja. A „Miénk a Föld” projekthetünk célja, hogy
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megismertessük a gyermekekkel, és rajtuk keresztül szüleikkel is a környezettudatos
magatartás fontosságát. A foglalkozások játékosan, a gyerekekkel közös tevékenységekbe
ágyazva zajlanak. „Miénk a Föld” projektünk egy egész hetes programsorozatból áll. Az
innováció részletesen a 4. sz. mellékletben található.
2.4.2 A mi óvodánk feladata

Alapfeladatunk a kisgyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az
egészséges életmód alakítás, érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, és anyanyelvi- értelmi
fejlesztés sajátos nevelési keretein belül.
Figyelembe vettük a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már
több évre jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket
helyi adottságaink lehetővé tesznek.
Fontosnak tartjuk társadalmi érzékenység tudatos fejlesztését, mely kialakítása
érdekében alkalmazzuk a korszerű óvodapedagógiai módszereket:


kompetencia-alapú óvodai nevelés,



környezettudatos magatartás alakítása pozitív minta alapján,



differenciálás,



kooperatív tanulási technikák,



egyéni fejlesztés,



szülőkkel való megújuló partneri kapcsolatok.

Céljaink elérése érdekében fő feladataink:
1. A gyermekek gondozása, stabil egészségügyi szokásrendszer kialakítása, a
MOZGÁS által - az egészséges életmód iránti igény megalapozása.
2. A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
 az egészséges életmód alakítása,
 az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
3. Az érzelmi biztonság erősítése. Ezt szolgálja a folyamatos és rugalmas napirend, a
testi közelség jelenléte, a gyermekekkel együtt megfogalmazott egységes és
következetes - de nem túl merev szokás és szabályrendszer.
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4. A gyermekek alapos megismerése, a fejlődés nyomon követése - a differenciált
fejlesztés és egyéni bánásmód elvének fokozott érvényesítése.
5. A közös élményekre épülő - közös tevékenységek gyakorlásával a szocializációt
segítő alapértékek életkornak megfelelő alakítása, mint: önállóság és segítőkészség,
alkalmazkodóképesség és önfegyelem, feladat és szabálytudat, türelem, kitartás,
udvariasság és együttérzés, rendszeretet, a másság elfogadása.
6. A gyermek személyiségének komplex fejlesztése az óvodapedagógus által
tudatosan használt kompetencia alapú neveléssel. Megfelelő motiváltság mellett, a
gyermeki

aktivitás

fenntartásával,

a

kíváncsiság

kielégítésével,

tapasztalatszerzéssel, a kompetenciaérzés kialakítása.
7. Sokféle, változatos és érdekes tevékenység biztosításával elősegíteni:


hogy a gyermek megismerhesse és kipróbálhassa önmagát;



gyakorolja a társas-közösségi együttélés normáit;



felfedezze a környező világ sokszínűségét;



új ismereteket, tapasztalatokat szerezzen;



az ismétlések, gyakorlások, "felfedezések" által fejlődjenek képességei,
készségei, bővüljenek műveltségbeli ismeretei.

8. A sajátos nevelési igényű gyermekek eredményeit, sikeres próbálkozásait értékelő,
másságot elfogadó környezet biztosítása, a gyermekek beilleszkedésének
elősegítése, a szükségletnek megfelelő fejlesztés biztosítása. (külső szakemberek
segítségével)
A fejlesztés legfontosabb elvei:


A fejlesztést csak komplex kivizsgálás után szabad megkezdeni.



Amennyiben részesült a gyermek korai fejlesztésben, a korai fejlesztésre kell
építeni.



A sérült funkciók miatt biztosítani kell a folyamatos stimulációt és kondicionálást,
a fejlesztés folyamatosságát, rendszerességét és kiszámíthatóságát.



Valamennyi sérült gyermek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet kell készíteni a
szakemberek útmutatásai alapján



Kiemelten fontos a pedagógus türelmes, nyugodt érzelmi támaszt biztosító habitusa
(kivárás képessége) Az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása,
tervezése és végrehajtása, kellő idő, alkalom biztosítása, a nagy mennyiségű
változatos ingerek biztosítása a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében.
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Részfeladatok a kétnyelvű csoportban


az életkori és egyéni sajátosságokra való fokozott odafigyelés - mint a nyelvelsajátítás
előfeltétele;



a gyermekek alapszükségleteinek kielégítése;



szoros, közvetlen érzelmi kapcsolat a biztonságérzet erősítése érdekében;



egyértelmű, kidolgozott mimikai és gesztikai jelek használata;



aktív és passzív német szókincs fejlesztése természetes és irányított helyzetekben;



életkornak megfelelő népi értékek, hagyományok ápolása, közvetítése a népköltészeti
alkotások segítségével;



a nyelvtanulás színtereinek kialakítása, mint:



önkéntes, utánzáson alapuló tanulás a játéktevékenység valamennyi formájában;



cselekmény szituatív és cselekményközpontú tanulás segítségével



a megértés fejlesztése sokféle kezdeményezés és foglalkozás által;



az óvoda mindennapjaiban, minél több lehetőséget kihasználva a német nyelv
alkalmazására
Alapelvek - részfeladatok a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében



Az SNI gyermek nevelésében is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására
kell törekednünk.



Az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési üteméhez kell
igazodnia.



Kiemelt területek: az alkalmazkodó képesség, akaraterő, önállóságra törekvés, és
együttműködési készség terén való segítségnyújtás. Nagyon lényeges, hogy ennek
érdekében mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon
cselekedni.



Az SNI gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet – kiemelt
feladatot jelent ennek felismerése és gondozása.



Törekedni kell arra, hogy a gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl – a fejlesztés
a számára fontos területeken valósuljon meg.



Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztésével
bővüljenek a kompenzációs lehetőségek.
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A speciális segédeszközök használata, elfogadtatása, azok következetes használatára
és megőrzésére nevelés folyamatos feladat.



Az egész napos tevékenység, a különleges gondozási igény kielégítését is szolgálja,
csoportos, kiscsoportos vagy egyéni formában.



A fejlesztés szerezeti keretei, az alkalmazott speciális módszer és eszközrendszert a
gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.



A fejlesztés rövid távú céljait a fejleszthetőséget tükröző komplex szakértői
diagnózisra kell építeni.



A fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap hangsúlyt. A
fogyatékosság típusának megfelelő sérülés specifikus fejlesztés elveket, feladatokat a
helyi program mellékletei tartalmazzák
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében



Fontosnak

tartjuk

a

„különbözőség”

felismerését,

hogy

a

hiányosságokat

kompenzálva, a pozitívumokra építve, azt erősítve segítsük a gyermeket az
esélyegyenlőség megteremtésében;
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3

Az óvodai nevelés feladatai

3.1 Az óvodai nevelés általános célja és feladata
A SÁSDI ÁMK ÓVODÁJÁNAK, PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK
RENDSZERÁBRÁJA
Célrendszer

A fejlesztés tartalmi
feladatai
Az egészséges
életmód alakítása,
egészségfejlesztés
program

Az érzelmi, az
erkölcsi és az
értékorientált
közösségi nevelés

Az anyanyelvi, az
értelmi fejlesztés
és nevelés
megvalósítása

A gyermekek
tevékenységformái

Játék
Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka-vizuális tevékenység.
Mozgás
Munka jellegű tevékenység
A külső világ tevékeny megismerése
A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Feltételrendszer
 tárgyi
 személyi

Az óvodai élet
megszervezése

Gyerekvédelem

A fejlődés
jellemzői
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Kapcsolatok
 család
 intézmények
 önkormányzatok
 külhoni magyar
óvodák
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Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:


Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program



Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés



Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósításán belül feladatunknak tekintjük
a pszichikus funkciók és részképességek fejlesztését.

3.2 Egészséges életmód alakítása, teljes körű egészségfejlesztés
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a
gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül
az óvodai nevelés feladata:


a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;



a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;



a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;



a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;



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



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



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



megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.

3.2.1 Feladataink
Az egészséges környezet biztosítása
 Belső környezet
Minden csoportszobához önálló mosdó és öltözőhelyiség tartozik. A berendezések
biztosítják a gyermekek biztonságát, egészségének óvását, a tárgyak, bútorok mérete
megfelel a gyermeki igényeknek.
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A

csoportszobákat

a

meglévő

adottságok

és

lehetőségek,

valamint

a

gyermekcsoport összetétele figyelembevételével a csoportban dolgozó felnőttek alakítják
ki a szülők segítségével.
A csoportszobák kialakításakor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:


a környezet hangulatos, esztétikus, de ne túlzsúfolt legyen;



biztosítson a lehetőségekhez mérten elegendő mozgásteret a különböző
elfoglaltságokhoz;



adjon módot a közös tevékenységekhez, ill. a magányos „távolmaradáshoz” is.
Eszközökkel jól felszerelt tornaszobánk ad helyet a rendszeres és kötelező jellegű

testnevelési foglalkozásoknak, illetve az óvodai szintű rendezvényeknek. /szülői
értekezletek, közös ünnepélyek, bábelőadások, kiállítás, különböző gyermekrendezvények/
A foglalkozásokat és az óvodai rendezvényeket úgy kell szervezni, hogy elegendő
helyet, optimális feltételeket biztosítsunk a résztvevők közreműködéséhez. (csoportbontás,
ünnepségek szervezése két csoportban)
 Külső környezet
A gyermekek szabadban végzett tevékenységeihez minden évszakban kedvező
lehetőségeket biztosít óvodánk tágas, fákkal, bokrokkal tarkított, különböző talajfelületű
/beton, fű/ udvara.
Minden csoportnak saját udvarrésze van, ahol homokozó, tornakorlát, gerenda, és
egyéb tornaeszközök gazdagítják a gyermekek udvari életét.
A csoportoknak saját udvarrészük gondozása, a gyermeki munkavégzés és
környezetvédelem fontos színterei. (őszi és tavaszi tereprendezés, udvartakarítás, téli
madárvédelem stb.)
A csoportközi közös játék és mozgástevékenységekhez a "közös" udvarrészek
biztosítanak lehetőségeket. (nagy terület a labdajátékokhoz, futkározáshoz, csúszdázás,
mérleghinta, babaházak) Az óvoda terasza, az épületet körülvevő sármentes területek
feltételezik, hogy nedves, sáros időben is biztosított a gyermekek szabad levegőn való
tartózkodása.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolatos szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása.
A gyermekek gondozása
(testápolás, öltözködés, táplálkozás)
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Elsődleges célja: a komfortérzet biztosítása, melynek révén a gyermek kellemes jó
közérzettel tevékenykedhet. Arra törekszünk, hogy a gyermekek testi szükségleteik
kielégítésében egyre önállóbbá váljanak, hogy saját cselekvőképességükhöz mérten
eljussanak a legoptimálisabb szintre. A gondozás egyben pedagógiai funkció is.
Nemcsak a gyermek szomatikus fejlődését szolgálja, hanem alakítja egész személyiségét.
A gyermek érzelmi állapota, viszonya, kapcsolata az őt gondozó felnőtthöz - meghatározza
önállóságát, aktivitását, munkához való viszonyát, a világ iránti nyitottságát.
A gondozás során:


Nélkülözhetetlennek tartjuk a felnőtt és gyermekek közötti jó kapcsolatot, a felnőtt
testközelséget, a megfelelő, szükséges, ill. kellő mértékű segítségnyújtást, az
egyéni, differenciált bánásmódot, amely minden gyermeket megillett.



Elegendő időt biztosítunk a különböző tevékenységek elvégzéséhez, az elsajátítást
fokozatosság jellemzi.



A szülők segítségével gondoskodunk a gyermekek személyes ruházati tárgyairól
(váltócipő, tornafelszerelés, játszóruha) és a jellel ellátott, testápoláshoz szükséges
eszközökről. (fésű, zsebkendő, törölköző, fogápolási eszközök, pohár)

Az egészségügyi szokások kialakításakor is fontosnak tartjuk a családi háttér ismeretét.
Tapintatos, segítőkész, türelmes óvodapedagógusi magatartással igyekszünk meggyőzni a
szülőt a helyes és elvárt magatartásról. (higiéniai, tisztálkodási és öltözködési szokások) –
ha ez nem járható út, az óvoda igyekszik pótolni az otthoni hiányosságokat, hogy a
gyermeknek ne legyen rossz közérzete társai között.

Feladatok:


az

egészség

megőrzése,

az

öltözködés,

a

betegségmegelőzés

és

az

egészségmegőrzés szokásainak alakítása


a szülő és az óvodapedagógus együttműködése



prevenciós védőnői-orvosi szűrések biztosítása



a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása



rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása.



a helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakítása, melyben fontos szerepe
van az óvodapedagógusnak és a dajkáknak



a felfokozott mozgásigény kielégítése
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Az óvodapedagógus, az óvodai felvételi után készítsen a gyermekekről anamnézist, ezzel
elindítja az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek
feltárására helyezze a hangsúlyt, a testi szükségletek, kielégítése határozza meg a
gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenységvégzéshez szükséges. A
növekedés, fejlődés üteme minden egyes gyermeknél másképpen alakul. Ezért folyamatos
megfigyeléssel, testsúly, testmagasság, láb-kéz stb összehasonlító mérésekkel segítse az
egyéni sajátosságok feltárását.
Testápolás, tisztálkodás terén:


a kézmosás, törölközés, fésülködés, fogápolás, zsebkendőhasználat helyes,
szükséglethez igazodó, rendszeres végzésére szoktatás – nevelés az egészség
megóvása érdekében;



önálló WC használatra szoktatás, a WC-higiéniai szabályok kialakítása;

Öltözködés terén:


az időjárásnak megfelelő egészséges és helyes öltözködés fokozatos, egyre
önállóbb elsajátítása;



az esztétikus külső iránti igény kialakítása (gombolás, cipőkötés, ruházat rendben
tartása.)

Táplálkozás terén


a kulturált étkezés szokásaira nevelés: esztétikus étkezésre szoktatás megfelelő
teríték biztosításával;



életkortól és fejlettségtől függő étkezéshez szükséges eszközök önálló és helyes
használata



egészséges táplálkozás terén különösen ügyelünk a magas cukortartalmú ételek és
italok, a magas só- és telített zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, a
zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére



a gyermekek számára ismeretlen ételek elfogadtatása, mindenkori folyadékigény
kielégítése;

A kétnyelvű csoportban dolgozó felnőttek kiemelt feladata, hogy a gondozási feladatok
során, a kialakult szituációkban kidolgozott és egyértelmű metakommunikációs jelek
segítségével közvetítsék a német nyelvet. Amikor a gyermekek számára az állandóan
visszatérő nyelvi helyzetek egyértelművé válnak, a hangsúly a német nyelvi kifejezésekre
tolódik.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése során fokozott egyéni bánásmód
alkalmazása, fejlesztés a szakember által javasolt tervek szerint. Az óvodai nevelésnek az a
feladata, hogy az optimális önállósulást, önállóságot, az optimális önállóságú személyiség
kialakulását elősegítse.
Legfontosabb feladatunk a gondozás terén:


A gyerekek bevonásával gondoskodunk személyi higiénéjükről, testápolásukról,
segítjük az időjáráshoz igazodó öltözködési szokások kialakítását



Szükség szerint gondoskodunk ruházati és egyéb felszerelési tárgyakról (óvodai
gyermekvédelem)

A gondozás során feltétlenül fontosnak tartjuk a példamutatást, a jó példa kiemelését, a
türelmes, rendszeres és következetes gyakoroltatást, a tevékenységek fontosságának
tudatosítását, hogy a testápolással kapcsolatos teendők állandó ismétlődése által a
különböző cselekvések automatizálódjanak, a gyermekek fokozatosan, képességeikhez
mérten eljussanak az önálló testápoláshoz, kialakuljon bennük a tisztaság, az egészséges
életmód iránti igény.
A pihenés rendszere
Feladataink:


A napirenden belül a pihenés idejének biztosítása a gyermekek egyéni
alvásigényének figyelembevételével /fokozatos ébresztés/.



A zavartalan, nyugodt pihenés feltételeinek biztosítása: megfelelő szellőztetés,
csend és nyugalom, szükség szerinti WC használat, az óvodapedagógus személyes
jelenléte - testi közelsége, otthoni kedves tárgyak „társasága”, elalvás előtti mese, a
kétnyelvű csoportban német nyelvű altatók, becézgető mondókák stb.

Testi képességek fejlesztése, mindennapi edzési lehetőségek
Célunk:
A 3-7 éves gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, az egészséges testi
fejlődéshez nélkülözhetetlen rendszeres, játékban gazdag, kellő aktivitást és terhelést
nyújtó mindennapi mozgáslehetőségek biztosítása.
Óvodánkban kétféle úton kívánjuk elősegíteni a gyermekek testi képességének fejlődését:
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Spontán módon - a szabad mozgáslehetőségek maximális kihasználásával



A tervezett és szervezett mozgás által:
o a mindennapi testnevelésben
o a heti 1 alkalommal szervezett kötelező testnevelési foglalkozásokon;



valamint a célhoz kötődő séták, kirándulások szervezésével.

A tervezett és szervezett mozgás óvodai gyakorlata részletesen a MOZGÁS c. fejezetben
található.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén – sikerkritérium

Gondozás
 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás
nélkül tisztálkodnak, fogat, mosnak, fésülködnek, betartják a WC higiéniai
szabályokat. Megfelelően használják a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket,
ügyeljenek a körülöttük lévő rend megtartására.
 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket
önállóan használják.
 Váljon igényükké a gondos tisztálkodás.
 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenekmerítenek maguknak folyadékot.
 Esztétikusan terítenek, higiénikusan és kulturáltan étkeznek. Készségszinten
használják a kanalat, villát, kést, szalvétát.
 Sajátítsák el a helyes és kulturált étkezés szokásait, váljanak nyitottá a
korszerű táplálkozási szokások elfogadásában, ismerjék különböző táplálékok
jótékony hatását (vitaminok).
 Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki- és begombolják, cipőjüket
bekötik.
 Ruhájukat, személyes holmijukat esztétikusan, összehajtva teszik a helyére,
törekednek környezetük rendben tartására.
 Helyesen, megfelelő sorrendben öltözzenek, vetkőzzenek, ruhájukat rakják
rendbe.
 Szükség szerint, időjárástól és egyéb tevékenységektől függően váljék
igényükké az átöltözés.
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 Képessé

váljanak,

jussanak

el

az

önállósodás

folyamán

személyes

szükségleteik kielégítésére.
 Nevelői

támogatással

figyeljenek

környezetük

gazdaságos

energiafelhasználására.
 Ügyelnek saját küllemükre, törekednek az esztétikus megjelenésre.
 A kétnyelvű csoportban az egészségügyi teendők közben is megértik a
nemzetiségi nyelvet. Többségük képes tájékozódni a kommunikációs
helyzetekben, képességeiknek megfelelően vállalják a válaszadó szerepét.


Az SNI gyermekek fokozatosan szoknak hozzá az óvodai elvárásokhoz
Testi nevelés – mozgás

 Váljon természetes szükségletükké a mindennapi, az örömteli testmozgás.
 Testképük, testséma ismereteik megfelelően biztosak legyenek.
 Tempó és irányváltásra – önmaguk irányítására – képesek legyenek
mozgásuk során.
 Legyenek képesek összehangolt, harmonikus mozgásra.
 Szeressék és rendszeresen, bátran végezzék az aktív testmozgásokat.
 Hosszantartó erőkifejtésre is képesek legyenek.
 Biztonságosan mozogjanak és használjanak ehhez szükséges eszközöket.
 Nagymozgásokon keresztül, manipulációs tevékenységek közben fejlődjék
finommotorikájuk.
 Szívesen játszanak akár irányítás nélkül is mozgásos játékokat.


Képesek legyenek, kitartásra alkalmazkodjanak a szabályokhoz.



Biztonságosan tájékozódjanak a térben, tudjanak irányt változtatni.
Egészségfejlesztés (Pedagógiai Programunk 1 sz. melléklete az intézmény
Egészségvédő programja)

Valamennyi fő egészség-kockázati tényezőt pozitív irányba befolyásoljuk (biológiai,
lelki, mentális, emocionális és szociális)
 Az óvoda mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van
 Az egészségfejlesztés megvalósításában az óvoda minden gyermeke részt vesz
 A teljes felnőtt közösség részt vesz benne


A szülőket, családokat aktivizáljuk
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3.3 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés célja:
A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása
a közösségen belül, a csoport normái alapján. Az érzelmi alapigények /védettség és
biztonság/ kielégítése feltételei annak, hogy a gyermek a környezete iránt érdeklődést
mutasson, kapcsolatot alakítson ki társaival, az őt körülvevő felnőttekkel.
A védettség és biztonságérzet legfőbb közvetítője az óvodapedagógus, akinek
feladata: a gyermek-gyermek, és felnőtt-gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának alakítása;
az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, állandó értékrend, családias légkör
megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig.
A védelem és biztonságigényt állandó jelenlétünkkel elégítjük ki. Nem vagyunk
mindig a középpontban, de sohasem hagyjuk magára a gyermeket: mindig éreznie kell,
hogy meghallgatásra lel, szüksége és igénye szerint támaszt segítséget kap.
Fontosnak tartjuk:
 a személyhez szóló, egyénenkénti fogadást a naponkénti reggeli találkozáskor;
 a testközelséget – ha a gyermek igényli;
 a segítőkész, de tapintatos pedagógiai magatartást
Az első találkozás az óvodával nagymértékben meghatározza a gyermek óvodához,
óvodapedagógushoz fűződő viszonyát, ezért különösen fontos az ún. BEFOGADÁS illetve
BESZOKTATÁS időszaka.
A beszoktatást kétféleképpen értelmezzük:
A szűk értelembe vett beszoktatás célja, hogy a gyermek megismerje, és elfogadja az őt
körülvevő környezetet, társait és felnőtteket - a család segítségével megtalálja helyét az
óvodában.
Feladatunk: hogy a gyermek számára megkönnyítsük a szülőktől való elválást.
Olyan módszereket, eljárásokat alkalmazzunk, amelyek elősegítik a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodást.
Kiemelt feladatok:
 a gyermek-dajka kapcsolatban érvényesüljön a pozitív attitűd, - az óvoda
alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti
kapcsolatot
 az önkifejező és önérvényesítő törekvéseknek teret kell biztosítani,
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 a különbözőségek elfogadása, tisztelete, - az óvoda nevelje a gyermeket annak
elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól
 a szokás és normarendszer megalapozása,
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek - hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű valamint a tehetséges gyermekek, - szocializációjának segítése, támogatása
sajátos törődéssel, ellátással, megfelelő szakemberek bevonásával.
 Szűkebb és tágabb környezetünk, nemzeti értékeink megismertetésével a nemzeti
identitás erősítése, nemzeti értékeink megbecsülése.
 Szokások, hagyományok ápolása, nemzeti szimbólumok megismertetése.
 Katolikus hitoktatás lehetőségének biztosítása.
Nevelésünk során a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
 a más gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatok során pozitív, kedvező
hatások, élmények érjék.
 a gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, ha kell,
természetes támaszra találjon.
 A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a
közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti
keretekben megvalósuló tanulási formák.
Befogadási rendszerünk jellemzői:
 A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
 Beiratkozáskor lehetőséget adunk az óvodával való ismerkedésre, apró ajándékot
adunk, hogy az óvoda barátságos, vonzó, játékszerekben bővelkedő képe maradjon
meg a gyermekek emlékezetében.
 Meghívjuk az új szülőket, gyermekeket gyermeknapi rendezvényünkre, ezzel is
igyekszünk érdeklődést kelteni óvodai életünk iránt.
 A csoportelosztást követően közös szülői értekezleten adunk rövid tájékoztatást az
óvoda életéről, óvodai törekvéseinkről, legfontosabb elveinkről, a zökkenőmentes
beilleszkedés érdekében meghatározzuk azokat az alapvető feladatokat, amelyek az
egységes felfogást és azonos bánásmódot szolgálják. A közös értekezletet követően


a csoportos óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket az óvoda napi életéről,
megbeszélik a szoktatás menetét és körülményeit, megfogalmazzák a szülőkkel
kapcsolatos szerepelvárásokat.
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 Az óvodapedagógusok - lehetőség szerint- még a beszoktatás előtt meglátogatják a
gyermekeket otthonukban illetve a bölcsődében.
 Az óvodapedagógusok a csoportba érkező új gyermekek ismeretében megtervezik a
befogadás menetét. (ismerősök, testvérek, szülői jelzések figyelembe vétele)
 Biztosítjuk a fokozatos elszakadást a szülőtől - eleinte igény szerint a szülővel
együtt rövid ismerkedés (2-3 napig) - majd fokozatosan kitolva az óvodában
tartózkodás idejét a szülő nélkül
 Alkalmazkodunk az otthoni szokásokhoz (kedvenc tárgyak, cumi, játék stb.)
 a beszoktatáskor a csoportban dolgozó felnőttek mindegyike egész nap jelen van.
Ez a folyamat akkor fejeződik be, amikor a gyermek viselkedésében már megfigyelhetők
az idegen személy és környezet elfogadásának jelei.
A tágabb értelembe vett beszoktatás, vagy régi gyerekek esetében a "visszaszoktatás"
jelenti azoknak az egyszerű, életkornak megfelelő elemi szokásoknak és szabályoknak a
megismerését illetve újbóli "felelevenítését", amelyek segítik a gyermek biztonságos
eligazodását az óvodai életben.
A befogadás időszakában megfigyeljük, hogy:
 a gyermek miként szokta meg az új környezetet;
 hogyan reagált a szülőtől való elválásra;
 magára talál-e a játékban;
 hogyan alakul kapcsolata az óvodapedagógusokkal,
 hogyan illeszkedik az óvodai élet ritmusába,
 mi okoz számára örömet, vagy nehézséget;
 hogyan reagál a sok gyerekre.
Megfigyeléseinket, a szülőkkel folyatatott beszélgetések kapcsán nyert információinkat
felhasználjuk a gyermek nevelése, fejlesztése érdekében. (bemenet)
Részfeladatok a kétnyelvű csoportban


Óvodánkban a gyerekek óvodai életük kezdetén nem rendelkeznek német nyelvi
ismeretekkel ezért a beszoktatás, a szokások, szabályok kialakítása magyar nyelven
történik. Így biztosítható, hogy a gyermek számára a kommunikációs helyzetek
egyértelműek

legyenek,

hogy

az

állandóan

biztonságérzetük megerősödjön.
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Az óvodai életforma elfogadása után az óvodapedagógusok fokozatosan építik be a
kommunikációs folyamatba az erőteljes metakommunikációval kísért német szavakat,
kifejezéseket.
Részfeladatok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésében



A beszoktatás alatt, előtt a szociális körülmények körültekintő megtapasztalása



Segítő életmódjavító tanácsok adása



Külső segítségnyújtás biztosítása



A beszoktatási idő kitolása szükség szerint



A együttélés következtében a gyermek mindenki által „nevelődik”, egyenrangú fél a
családban. Életmódjukra jellemző, hogy többnyire nincs kialakult életritmus, napirend,
nincsenek szabályok, sok esetben a család nem közvetíti a társadalmi normákat. A
gyermek ezzel a mikrokörnyezettel azonosulva – jól érzi magát a bőrében, családja
körében- nehezen válik meg szűkebb környezetétől. A szülő is bizalmatlan,
indokolatlanul félti gyermekét. Ezért az óvodai életforma elfogadtatása eleinte
nehézségekbe ütközik.

A gyermeket az óvodába kerülve – az otthonról hozott szokások, vagy éppen a szokások
hiánya miatt eleinte konfliktusok érik. A rendszertelen otthoni életformát felváltja az
óvodai rendszeresség, meg kell tanulnia az óvodai szokásokhoz, szabályokhoz, a közösségi
normákhoz való alkalmazkodást.
Nélkülözhetetlen

ezért

a

hosszabb

beszoktatási

idő,

a

türelmes

és

toleráns

óvodapedagógusi magatartás, a differenciált törődés, az egyéni bánásmód fokozott
érvényesítése.
A differenciált bánásmód során az óvodapedagógus legfontosabb eszközei:
 védelem és gondoskodás;
 átterelés, különböző tevékenységek felajánlása (a tiltás nem ismert számukra)
 a meggyőzés és példa.
A példa szerepe óriási, ebben a fő hangsúly az óvodapedagóguson van. Fontos, hogy az
óvodapedagógus beszéde, viselkedése, jelleme, a gyermekekhez való viszonya a pozitív
fejlődést és elfogadást segítse.
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A dicséret, az elismerés, a sikerélményhez juttatás nagyon fontos lehet abban, hogy
önbizalmat adjon a gyermek számára, feloldja gátlásait, pozitívan alakuljon óvodához való
viszonya.
A rendszeres óvodába járás védelmet, biztonságot nyújt a gyermeknek, segíti a viselkedési
normák elsajátítását – s ez szociális biztonságot jelent számukra.
A gyermekek társas szükséglete
Az óvoda városunkban jelenleg a szocializáció első intézményes színtere. (változás
a 2011-12-es évtől a bölcsőde megnyitása) Biztosítja a gyermek egyéni szükségletei
kielégítése mellett a társas szükségletek kielégítését is, amely jelenti a felnőttekkel,
gyermektársakkal való kapcsolatalakítást és együttműködést.
Ha a gyermek egyéni testi-lelki szükségletei maximális kielégítése révén jól érzi
magát a csoportban, ha lehetőséget kap, hogy megismerje, kipróbálja önmagát, a
"MÁSIK"-hoz /felnőttek, társak/ való kapcsolata révén megélje saját „én-je” határait fejlődik, erősödik én-tudata, a társas-közösségi kapcsolatok iránti igénye.
A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek találja meg helyét a közösségben.
Nevelési célunk, hogy igényévé válják a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor – ha
arra van igénye – egyedül is tevékenykedhessen, s ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak
hozzá.
A társas kapcsolatok legfőbb eszköze a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a
közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási
formák.
A gyermekekkel együtt megfogalmazott elemi szabályok, közösségi szokások
biztosítják a közös élet nyugalmát, biztonságát, a gyerekek védettségét, feltételezik a
közösségi magatartás, érzelmek alakulását. A következetes, ám rugalmasan kezelt
szokásrendszer segíti a gyermeket abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb
környezetében elsajátíthassa az emberi érintkezés alapvető szabályait. A szokásrendszeren
és az együttélésből fakadó interakciókon keresztül fejlődik a normarendszere, amely az
iskoláskornak az alapja.
A közösségi szokásokat, szabályokat minden óvodapedagógus saját gyermekcsoportjának
megfelelően alakítja ki
Általános szempontjaink:
 életkorhoz, a gyermekek fejlettségéhez igazodó egységes és következetes, de nem
túl merev szabályokat fogalmazunk meg;
 fokozatosságra törekszünk;
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 fontosnak tartjuk, hogy a szabályokhoz való alkalmazkodást pozitív érzelmek
kísérjék, a gyerekek felismerjék, megtapasztalják a szokások értelmét (örömmel,
önként vállalt)
Nem célunk a gyermekek életének túlzott szabályozása - hanem arra törekszünk, hogy a
közösségi élet elfogadott normáit, az életkoruknak megfelelő elvárt és helyesnek tartott
viselkedés és magatartásformákat preferáljuk (együttműködés, alkalmazkodás, önállóság,
segítőkészség, tolerancia, türelem, figyelmesség, konfliktusmegoldó képesség, aktivitás
stb.)
A derűs szeretetteljes mindennapokban biztosított sokféle, változatos, közösen
végzett tevékenységek során átélt pozitív élmények alakítják a gyermekekben az
összetartozás érzését, megalapozzák a "Mi" tudat kialakulását. A szocializáció
szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja,
hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.
Az óvodapedagógus MODELL szerepe
Mivel az óvodáskorú gyermek jellemzője a magatartás érzelmi vezéreltsége, az
utánzási hajlam, ezért fontos, hogy a gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatai során
pozitív, kedvező hatások érjék. Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban és
dajkákban társra, ha kell, természetes támaszra találjon, akik megfelelő pozitív mintákat,
értékeket mutatnak a gyermekeknek.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű
szerepet tölt be.
Az óvodapedagógus modell szerepe szempontjából fontosnak tartjuk:
 A

biztonságot

és

harmóniát

árasztó

egyéniséget

(derű,

nyugalom,

kiegyensúlyozottság, esztétikus megjelenés)
 A gyermekekhez fűződő barátságos, szeretetteljes, őszinte, de határozott nevelői
magatartást.
 Nincs „kedvenc”, vagy „fekete bárány” igyekszünk megtalálni minden gyermekben
a jó tulajdonságokat, azokat az értékeket, amelyek biztosítják a differenciált
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fejlesztés alapját, befolyásolják az egyén gyermekcsoportban elfoglalt helyét, a
társak értékítéletét
 A sajátos törődést igénylő gyermekek nevelésében fokozatosan érvényesítjük az
egyéni bánásmód elvét, igyekszünk olyan pedagógiai környezetet kialakítani, ahol
a másság felé fordulás mindenki számára természetessé válik. Pozitív példával arra
neveljük a gyermekeket, hogy őszintén elfogadják sajátos törődést igénylő
társaikat, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak társaik irányában, hogy a
gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes legyen számukra. A
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős
az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
A dajkák és a nevelőmunkát közvetlenül segítők szerepe
A dajkák, pedagógiai asszisztens a pedagógiai munka közvetlen segítői. Nevelési
céljaink csak az óvodapedagógus és dajka összehangolt, együttes munkájának
eredményeként valósíthatók meg. Mivel a dajka egyike a gyermekeket nevelő
felnőtteknek, magatartásával, beszédmódjával, külső megjelenésével éppúgy modellként
szolgál a gyermek számára, mint az óvodapedagógus.
Nevelőpartneri szerepének érvényesüléséhez ismernie kell a nevelés célját,
feladatát és módszereit - amelynek megismertetése az óvodapedagógus kötelessége és
feladata. A dajka az óvodapedagógus útmutatásai alapján a gyakorlati munkájában
érvényesíti az egyéni bánásmód elvét.
Differenciált módszerek alkalmazásával, segítő jelenlétével, csak annyi segítséget
kell nyújtani a gyermek számára, amennyi feltétlenül szükséges feladataik önálló
elvégzéséhez.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyerekek ragaszkodnak csoportjukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez.
Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben is kifejezik.
 Képesek a szokásokhoz, szabályokhoz, az elvárt normákhoz alkalmazkodni,
egymást is figyelmeztetik a szabályok betartására.
 Képesek legyenek adott esetben együttműködni társaikkal.
 Ismerjék fel a másikban rejlő értéket, tudjanak örülni mások sikereinek.
 A dicséretet pozitív ösztönző erőnek érezzék.

40

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének Pedagógiai Programja

 A helyes önbizalom és énkép tegye alkalmassá arra, hogy megtalálja a helyét a
csoport hierarchiájában.
 Élethelyzeteiken keresztül átélt erkölcsi értékeket helyesen ítéljék meg.
 Legyenek nyitottak a keresztény kulturális értékek befogadására, alakuljon ki a
szülőföldhöz és a családhoz való kötődés.
 Önállóságának mértéke tegye alkalmassá különböző helyzetek, feladatok
megoldására.
 A „természetbarát szemlélet” alapjai a mindennapokban nyilvánuljon meg,
csodálkozzon rá a jóra, szépre, s becsülje azokat.
 Kérés nélkül is segítenek egymásnak, szívesen dolgoznak a közösségért.
 Érdeklődőek, türelmesek és figyelmesek egymás iránt.
 Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek, igyekeznek legyőzni a felmerülő
akadályokat.
 Elfogadják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a tolerancia és segítőkészség
természetes számukra.
 A nemzetiségi csoportban a gyermekek számára természetes a kétnyelvűség.

3.4 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
3.4.1 Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelvi nevelés során a magyar nyelv szeretetének, megbecsülésének
kialakítása, továbbá a természetes beszéd és kommunikációs kedv, ösztönzése, fenntartása,
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –
beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel – (javítgatás elkerülésével) az
óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére,
szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartására, fokozására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására
és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
Céljaink
Az anyanyelv megbecsülésén és szeretetén keresztül alakul:
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a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs készsége,



beszédészleléssel a beszédhangok felismerése, kapcsolása,



beszédmegértéssel a szavak, szókapcsolatok, mondatok jelentésének tartalmának
megértése,



és értelmi (kognitív) képességeik.

Feladataink a nyelvi fejlesztésben:
1. A gyermekotthoni nyelvi környezetének - egyéni képességeinek megismerése.
2. A beszédingert kiváltó helyzetek "tálalása (egyéni foglalkozás, jó kapcsolat,
élmények, tapasztalatok biztosítása)
3. A beszédkedv és beszédbátorság felkeltése és fenntartása.
4. beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabály-közvetítéssel a kommunikáció
különböző formáinak alakítása
5. az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése
6. A gyermek passzív és aktív szókincsének gyarapítása.
7. A beszédértés és beszédtechnika fejlesztése, helyes ejtés gondozása, ejtéshibák
megelőzése.
8. A beszéd tartalmi fejlesztése.
9. A beszédhibák javítása logopédus segítségével.
10. A nyelvi fejlesztés keretében nagy hangsúlyt fektetünk az olvasástanulás
előkészítésére, az olvasás megszerettetésére, végső soron az olvasóvá nevelés
kialakítására.(Aranyfa sorozat könyvei, könyvtárlátogatás, irodalmi nevelés
eszköztára)
Részfeladatok a kétnyelvű csoportban


A nemzetiségi nyelv a környezettel való kapcsolatteremtés, a felszólítás, a megértés és
kérdezés eszköze.



A nyelv segítségével a gyermek képessé válik a környezet befogadására, alakítására és
megkülönböztetésére.



A nyelvi kapcsolatteremtés előfeltétele a harmonikus légkör, és a motiváló környezet.



A nyelvi jelentős szerepe megmutatkozik az: érzékelésben, észlelésben, a fogalmak
megtanulásakor, ok-okozati viszonyok kifejezésében.
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A nyelvelsajátítás fokozatai:
1. Az egyértelműen kidolgozott metakommunikációs jelek segítségével a német nyelv
közvetítése
2. A nyelv, mint jelrendszer (utánzáson alapuló nyelvelsajátítás - szavak, kifejezések,
szókapcsolatok, egyszerű mondatok)
3. A nyelv közvetítése az irodalom segítségével (kiszámolók, versek, mondókák,
képeskönyvek)
A nemzetiségi nyelvi szókincs gyarapításának lehetőségei:


természetes környezet,



ábrázolt környezet, (fotók, képes, irodalmi és zenei alkotások stb.)



a gyermek önmagával kapcsolatos tevékenységei,



megfigyelt munkafolyamatok és magatartásmódok,



tárgyak, dolgok, személyek ismertetőjegyei, tulajdonságai
A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése:



Feladatunk speciális szakember segítségének kérése az egyénre szabott fejlesztési terv
elkészítéséhez, a fejlesztés megvalósításához. A fejlesztés lényege: a környezeti
feltételek illesztése a belső érési folyamtokhoz: vagyis egyik oldalon a gyermek áll a
maga adottságaival, a másik oldalon az optimális fejlődést biztosító tudatosan
megtervezett környezet. (pedagógusi kompetencia, módszerek, eszközök, szoros
együttműködés más szakemberekkel)



A nyelvi kommunikáció fejlesztése különösen kiemelt terület az SNI gyermek
esetében. A kommunikáció kialakulásának fő gyakorlótere a gyermek és az őt
gondozó személy között kialakuló kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat. Fontos, hogy a
gyermeket

nevelő

felismerje,

minél

pontosabban

megértse

a

gyermeki

megnyilvánulásokat – reagáljon a gyermek jelzéseire –ezáltal előmozdítható a
gyermek érzelmi és értelmi fejlődése és viselkedése, a külvilág iránti érdeklődése.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű nevelésében kiemelt
feladatunk:


A családi háttér ismerete és a gyermekekről szerzett ismereteink birtokában tervezzük
a gyermekek képességeinek egyéni fejlesztését, a szükséges felzárkóztatást.
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Sokféle fejlesztőjátékkal segítjük a verbális fejlesztést, a kommunikációs készségek, a
megismerő funkciók fejlődését.



Törődünk azzal, hogy életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő műveltségtartalmakkal
találkozzanak

Az óvodapedagógus feladatai:
Élmény gazdag környezetet teremt, anyanyelvi játékokat szervez, amelyekben a gyermek:
 Beszédszerve ügyesedik
 Beszédkedve erősödik
 Hallás, beszédhallása fejlődik
 Auditív ritmusa és emlékezete bővül
 Fonológiai kódoláshoz szükséges képességek megalapozódnak.
Állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak. A gyermek meghallgatása,
kommunikációs kedv kialakítása, ösztönzése, beszédfegyelem kialakítása (gyermeki
kérdések érvényesülése, válaszok igénylése), beszédszint megállapítása – szókincsbővítés,
önkifejezés segítése, célzott beszédfejlesztés (beszédészlelés, - megértés, artikuláció,
beszédprodukció javítása), korrekció szakember segítségével, együttműködés a családdal.
A személyes példa, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű. Nyugodt, kiegyensúlyozott,
szeretetteljes csoportlégkör kialakításával eléri, hogy a gyerekek szívesen és bátran
beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt.
Változatos élményekkel (vers, mese, báb, játékok, séta) és beszédpéldával fejleszti
a kifejező hanghordozást, az érzelmeket megjelenítő viselkedést, a változatos szókincset,
az együttesen megtapasztalt viselkedési és udvariassági módok, tiszteletet kívánó
beszédformák megjelenését.
Figyelembe

veszi

az

eltérő

kommunikációs

tapasztalatok

miatt

eltérő

beszédkészséggel érkező gyermekek fejlődési különbözőségeit.
Megérteni a keveset beszélőket, keresi okait, és mindig utánzásra alkalmas mintát ad,
beszélő környezetet biztosít.
Alkalmazza továbbá a beszédfejlesztés hatékonyabb eszközeit:
 példamutató beszéd,
 kommunikatív viselkedés,
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 gyakori beszédkezdeményezések (gondozás, játék, munka, tanulás közben),
 javítgatás elkerülésével,
 anyanyelvi játékok, irodalmi anyagok felhasználása.
A vegyes életkorú csoportok természetesebb helyzetet nyújtanak a kommunikációs
képességek fejlesztéséhez. A kicsik figyelik a nagyobbak beszédét, sokszor kérdeznek
tőlük. A nagyok felelve, magyarázva a kisebbeknek gyakorolják ismereteiket szavakba
önteni, mások számára is érthetővé tenni.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket.
 Érthetően folyamatosan beszélnek, kommunikálnak.
 Gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető formában, megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudják kifejezni. Elbeszélésük folyamatos, de nem
követik mindig a történések logikai és időbeli sorrendjét, sok a szóismétlés,
kötőszó halmozás. Társas beszédhelyzetekben tudják tartani a kapcsolatot, végig
tudják hallgatni és megértik mások beszédét. Nyugodtan és figyelmesen tudják
végighallgatni

az

óvodapedagógust,

párbeszédben

kivárják

a

társ

megnyilatkozását. Ismerik és helyesen használják a szófajokat, névutókat,
igeidőket, térirányokat. Kialakult a beszédhelyzethez és anyanyelvi szabályokhoz
illeszkedő, jól érthető mondatokból összeálló beszéd. Képről mondatokban beszél
 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. Beszédének tagoltsága,
hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. Tud rövid
történeteket, szöveget visszamondani. Olyan szókinccsel rendelkezik, amely
lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető kifejezését. Minden magán és
mássalhangzót tisztán ejt.

3.5 Értelmi fejlesztés – optimális képesség- és készségfejlesztés
Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori
sajátosságra -, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít
a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak,
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben
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való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) fejlesztése.
Óvodai életünk változatos tevékenységei /játék, mese-vers, bábozás, éneklés,
manuális tevékenységek, mozgás, gyermeki munka stb./ lehetőséget teremtenek a
gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezésére, célirányos
bővítésére, a kognitív képességek fejlesztésére, a különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlásra.
Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az
alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket,
amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a
tanulás örömének átélésére
A kognitív képességek fejlesztése terén célunk:


az egyre pontosabb, valósághű észlelés;



figyelemösszpontosításra való képesség;



a valósághoz közelítő képzeleti működés;



reproduktív emlékezet;



a problémamegoldó gondolkodás



valamint az alakuló fogalmi gondolkodás fejlesztése.

Az óvodapedagógus feladatai:
A természeti–emberi–tárgyi környezet iránti érdeklődés felkeltése, kielégítése,a
gyerekek természetes kíváncsiságára építés, sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőségek
biztosítása, a környező világról szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése különböző
tevékenységekben, élethelyzetekben való gyakorlása,„én – kép” fejlesztés, testséma
kialakulásának

segítése,

forma

és

térészlelés

fejlesztése

(mozgásos

tevékenységekkel),értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás és kreativitás) fejlesztése.
Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a
gyermekeknek. Sokoldalúan fejleszti az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő
képességeket. Lehetőséget teremt a dolgok, jelenségek természetes környezetben,
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra.
Mivel 3-7 éves korban a vezető szerep a látásé, ezért a vizuális funkciók fejlődését
fokozottan figyelemmel kíséri. Az önkéntelen figyelemtől és spontán emlékezettől a
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szándékos megfigyeléshez és emlékezetbe véséshez, majd felidézéséhez vezető utat sok
játékos tevékenységgel segíti elő, az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli.
Fejleszti a képzeletet és fantáziát sok valós élmény nyújtásával, valamint
mesehallgatással, és játék biztosításával. Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle
megoldás keresésére ösztönzi a gyermekeket. Az ingerek cselekvő és kísérletező jellegű
feldolgozásával megalapozza a későbbi problémamegoldó gondolkodás kialakulásának
feltételeit.
A problémák változatos megfogalmazásával az egyéni válasz keresésére ösztönöz,
mellyel a szabad önkifejezés (a kreativitás: érzékenység, eredetiség, átdolgozás,
könnyedség, hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg.
Beszédfogyatékos gyermekek esetében fokozott figyelmet kell fordítani a a szöveg és
tartalom koherenciájára, az ismeretek sok érzékszervre ható feldolgozására, szükség esetén
a beszéd kiváltására.
Értelmi fogyatékos és egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekek esetében a
gyógypedagógus részletes útmutatása alapján végezhető, alkalmazó, gyakorló tevékenység
végzendő a lehető legtöbb érzékszervet igénybe vevő tevékenységekben.
„A gyermek gondolkodása és beszéde szoros kapcsolatban állnak egymással. Amint a
gondolkodás nagyobb teljesítményre képes, a beszéd is – mind szóanyagában, mind
folyamatosságában, struktúrájában – fejlődik. Ugyanakkor a nyelvi fejlettség alapja
megismerési folyamatok, a gondolkodás fejlődésének.”
Az értelmi fejlettség legfontosabb mutatója a nyelvi-kommunikációs képesség
színvonala - ezért az anyanyelv fejlesztése, az anyanyelvi - kommunikációs nevelés
kiemelt jelentőségű, áthatja az óvodai élet minden mozzanatát.
Az életkori sajátosságok, vagyis mikor és mit…
A program lehetőséget nyújt a képességeket fejlesztő játékokra, és a komplex
drámafoglalkozásokra is. Az őselemek biztonságot, kiszámíthatóságot, egységérzetet
adnak, ami jó meder a hétköznapokban. Természetesen minden körülmények között
figyelembe kell venni játékválasztásnál a gyerekcsoport életkorát, létszámát, képességét…
3 éves korban
 azonosuláson, utánzáson alapuló élményjátékok
 ismerkedési és szeretet játékok a társas kapcsolatok erősítésére
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4 éves korban
 fantáziát fejlesztő játékok
 egyszerűbb, együttműködést kialakító játékok
 egyszerűbb koncentrációs játékok
5-7 éves korban
 kommunikációt és metakommunikációt fejlesztő játékok
 kreativitást, kifejezőkészséget fejlesztő játékok
 koncentrációt, emlékezetet fejlesztő játékok
 ön- és társismeretet fejlesztő játékok
 empátiát fejlesztő játékok
 szerepjátékok, mesejátékok másképpen

4

Az óvodai élet megszervezésének elvei

4.1 Működési feltételek
4.1.1 Személyi feltételek
Személyi feltételeink jelenleg 5 csoporthoz biztosítottak. Az óvodapedagógusok
valamennyien felsőfokú, illetve főiskolai szakirányú végzettséggel, dajkáink dajkai
szakképesítéssel rendelkeznek. A magyar-német kétnyelvű nevelést folytató csoportunkban
mindkét óvodapedagógus rendelkezik német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevéllel.
Pedagógusaink folyamatosan részt vesznek a szakmai tudást bővítő és elmélyítő
tanfolyamokon, továbbképzéseken. Egy óvodapedagógus közoktatás vezetői, egy
óvodapedagógus fejlesztőpedagógusi, egy óvodapedagógus gyógy testnevelői pedagógus
szakvizsgával rendelkezik. Jelenleg (2020.12.) nincs gyakornok, mindenki pedagógus I
fokozatban, illetve egy pedagógus mesterpedagógus fokozatban van.
Kiemelt területek:
 az óvodapedagógus szerepe, elfogadó, támogató attitűdje, amely modell a gyermek
számára,
 az óvodai dolgozók összehangolt munkája,
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 a migráns gyermekek nevelése esetén feladatunk, hogy lehetőséget teremtsünk arra,
hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
 A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek:
 az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való
megtöltése,
 a céltudatosabb, tervezettebb, hatékonyabb gondozó-, nevelő-, oktatómunka
megélése,
 nevelési színterek (család, óvoda, iskola) folytonos nevelő hatásának érvényesítése.
Óvodapedagógus
Az

óvoda

arculatában

meghatározó

felkészültségét emberi értékeiket.

jelentőségűnek

tekintjük

dolgozóink

Az ideális óvodapedagógus az alapvető humanista

értékek hordozója, amelyhez megfelelő szakmai felkészültség társul, s ez mindennapi
pedagógiai tevékenységében kifejeződik. Fontos a „belső” és a „külső” összhangja, az
érzések, gondolatok és a viselkedés „kongruenciája” (megfelelése). Ez biztosítja a nevelői
magatartási megnyilvánulások hitelességét. A nevelőtestület közös értéknek fogadja el, a
toleranciát, empátiát, egymás segítését, együttműködést, egymás véleménye iránti
megértést, az emberi méltóság tiszteletben tartását, az esztétikus óvodai környezet
jelentőségét, a nevelői tevékenység rugalmasságát, a helyzethez és a gyerek egyéni
jellemzőihez történő alkalmazkodást, felelősségtudatot, az önművelési – önfejlesztési
igényt.
Ezeken túl meghatározó személyiségjegye kell, hogy legyen a demokratikus
nevelési stílus, amely ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit, messzemenően figyelembe
veszi szükségleteiket. Alapelvei az elismerés, a dicséret, az elfogadás. Körülötte a légkör
oldott, bizalom teli, barátságos, melyre jellemző a csoport érzelmi kiegyensúlyozottsága, a
közepes vagy alacsony zajszint, az elmélyült játék, figyelmes viselkedés.
Az óvodapedagógus bánásmódja, az eltérő szükségletek, érzelmi állapotok és
hangulatok iránti toleranciája a gyerekek egymás közötti kapcsolatában mintát jelent. Az,
hogy az adott helyzetben mi tűnik a leginkább megfelelőnek, a tevékenység tartalma, a
gyerekek életkora és sajátosságai, eddigi tapasztalatai és elképzelései alapján alakítja ki.
Az óvodába érkező gyermekek alapos megismerésének és szakszerű fejlesztésének
alapvető feltétele az óvodapedagógusok folyamatos önképzése, továbbképzése, önálló
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tanulása. Ennek megvalósítását szolgálja az óvodapedagógusok továbbtanulási terve, és a
továbbképzési tervek, melyek az évenként elkészítendő munkaterv részét képezik.
A pedagógus életpálya bevezetésével, a megváltozott társadalmi hatásokhoz való
alkalmazkodás elengedhetetlenné teszi a pedagógusaink állandó önképzését, fejlődését az
informatikai eszközök használatában. Fontos elvárás, hogy képességeiknek megfelelően a
külső igényeket figyelembe véve használják a modern információ feldolgozási eszközöket,
megfelelő módón és megfelelő arányban.
Fontos a nevelőtestület önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése és
értékes szakmai ötletek közkinccsé tétele, valamint az új kolléganők óvodánk közösségébe
való beilleszkedésének támogatása.
A bemutató foglalkozásokon való részvételi lehetőség igény és érdeklődés szerint,
kölcsönös betekintési alkalmat ad egymás nevelőmunkájába.
A társadalmi változások óvodai nevelésünkkel szemben is újabb követelményeket
támasztanak:
 az élethosszig tartó tanulás képességének megalapozását, melynek során a nevelési
folyamatban

hangsúlyossá

válik

az

alapkészségek

és

kulcskompetenciák

fejlesztése;
 szükség szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését;
 valamint a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását.
Ezen célok megvalósítása érdekében nevelőtestületünk vállalta:
 Egyedi igényeknek megfelelően alkalmazhatja a kompetencia alapú óvodai
programcsomag elemeit.
 Csatlakozik

az

óvodák

számára

írt

hátránycsökkentő

szerepet

erősítő

pályázatokhoz, és teljesíti azok kötelezettségét.
A 2010/2011. nevelési évtől kezdődően valamennyi csoportban alkalmazza az intézményi
Integrációs Pedagógiai Program bizonyos elemeit.
 A fenti feladatok szakszerű megvalósítása érdekében a TÁMOP 3.1.4 pályázat
keretében: teljes nevelőtestületünk részt vett a kompetencia alapú nevelésre
felkészítő képzésben, illetve az érdeklődési körnek megfelelő általános pedagógiaimódszertani képzésben (kooperatív tanulás, hatékony gyermek-megismerési
technikák, tevékenységközpontú pedagógiák, óvoda-iskola átmenet, differenciálás
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heterogén

csoportban),

valamint

informatikai

képzésben;

valamennyi

óvodapedagógus számára sor került az óvodai IPR alkalmazására felkészítő
képzésre, illetve 3 fő részt vett az IPR alkalmazását segítő módszertani képzésben
(drámapedagógia, óvoda-iskola átmenet, multikulturális tartalmak)
 EFOP-3.9.2-16-2017-00044 Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban
 EFOP-3.1.5-16-2016-00001

A

tanulói

lemorzsolódással

veszélyeztetett

intézmények támogatása projekt
Dajka, pedagógiai asszisztens:
A dajkai munka szerepváltása csak az óvodapedagógusi munka szerepváltásának
kontextusában értelmezhető.
Munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett
végezik, egyértelműen elkülönítjük mely esetben kompetens, mely esetekben segítő a
szerepkörük.
A dajka kompetens szerepkört tölt be:
 az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során;
 a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában;
 az óvoda vagyon- és állapotvédelmében;
 a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, szakszerű
teljesítésében;
 minden olyan esetben, amikor felettesei – óvodavezető, gazdasági vezető,
óvodapedagógus munkaköréből adódó, „Egyéb rendelkezések” alatt feltüntetett
feladatokkal bízzák meg;
 saját szak- és önképzésében;
 megszerzett szakmai ismeret- és tudásanyagának a gyakorlati munkájába való
beépítésében; munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában;
 saját élményű tapasztalatainak átadásában;
 saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében;
 lelki egészségének védelmében.
 A dajka segítő szerepkört tölt be
 az óvoda alap- és kiegészítő feladatainak teljesítésében;
 az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során;
 az óvoda minőségi szolgáltatást nyújtó feladatainak ellátása kapcsán;
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 az óvoda által kitűzött minőségcélok elérésében;
 a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában;
 a gyerekek tehetséggondozásában;
 a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során;
Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal,
személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat:
 Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az
óvodapedagógusokkal.
 Aktívan vegyenek részt a csoport életében.
 Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a
gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak.
 Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete.
 Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a gyermekek nevelését.
 A

sajátos

nevelési

igényű

gyermekek

ellátásában

résztvevő

különböző

szakemberekkel (az óvodapedagógussal) együttműködik.
Személyi erőforrások
Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a
gyermekek számára. A pedagógusok és a nevelő munkát segítő alkalmazottak összehangolt
munkájával egészíthetjük ki eredményesen a családi nevelést.
Alkalmazottak – finanszírozott álláshelyek a köznevelési törvény alapján
Intézményvezető

1

Intézményvezető helyettes

1

Óvodapedagógus

9
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens

1

Dajka

5

Óvodatitkár

1

Alkalmazottak – nem finanszírozott álláshelyek (fenntartó tervezi a költségeket)
Takarító

1,5

Karbantartó

1

Intézmény létszáma összesen

20,5
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Pedagógus végzettséggel rendelkezők

óvodapedagógus neve

besorolása

továbbképzési irányultság

Blumenschein Erika

Pedagógus /I

Mozgáskotta

Gálné Banizs Gabriella

Mesterpedagógus Fejlesztőpedagógia, mérés - értékelés

Haraszin Lívia

Pedagógus /I

SNI fejlesztés,

Lukácsné Hrotkó Zita

Pedagógus /I

óvodában
Tehetséggondozás, IKT

Kesztyüs Kitti

Pedagógus /I

Zenepedagógia

Konczné Téwich Adrienn

Pedagógus /I

Zenepedagógia, német nemzetiségi

Rillné Bukovics Valéria

Pedagógus /I

nevelés
Német nemzetiségi nevelés

Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi

Pedagógus /I

Gyógypedagógia, gyermekvédelem

Sebőkné Nickl Melinda

Pedagógus /I

Drámapedagógia

Hammer - Stepper Viktória

Pedagógus /I

Német nemzetiségi nevelés

Szivák - Böröcz Anita

Pedagógus /I

Gyógytestnevelés

német

nyelv

az

A kibővült nevelőtestületünk tagjai valamennyien főiskolát végeztek. Többségük sok éves
gyakorlattal rendelkezik és hosszú évek óta dolgozik óvodánkban. Jellemző a testületre a
nagyfokú gyermekszeretet, humánum, empátia és kreativitás. A másság elfogadása
valamennyiünk egyik legfontosabb tulajdonsága. A nyitottság, az állandó szakmai fejlődés
eredményezi a pedagógiai munka folyamatos, minőségi fejlődését. A nevelési céloknak, a
tevékenységi terület sajátosságainak, a gyermekek szükségleteinek és a környezet
lehetőségeinek figyelembevételével választjuk meg pedagógiai módszereket. A különböző
szakemberek (óvodapedagógus, utazó gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka)
együttműködése eredményes. Az óvodapedagógus feladata, hogy maximálisan biztosítsa a
53

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének Pedagógiai Programja

gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot, és elősegítse minden gyermek
számára az optimális fejlődési folyamatot. Kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus
nevelő – fejlesztő munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni
képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége
kibontakozásában,

valamint

hátrányos

helyzetéből

való

felzárkóztatásában.

Módszerhasználatát, a tudatosság, célszerűség és változatosság jellemezze.
Az intézmény belső továbbképzési rendszere
Az intézmény továbbképzési terve tartalmazza azon képesítések megszerzésének
lehetőségeit, ami az intézmény szakmai céljainak megvalósulását szolgálják.
4.1.2 Tárgyi feltételek
A

működéshez

szükséges

alapvető

feltételekkel

(helyiségek,

berendezések,

és

felszerelések) rendelkezünk. Valamennyi csoportunknak önálló csoportszobája, öltöző és
mosdóhelyisége van. A nevelőtestület számítógéppel és internet hozzáféréssel felszerelt
nevelői szobával, a dajkák dajkaszobával rendelkeznek. A 6. csoportunk megszüntetése
miatt megüresedett csoportszobából tornaszobát, a gazdasági irodából fejlesztőszobát
alakítottunk ki. Az elmúlt évek pályázati lehetőségeinek, a szülők segítségének, és a
költségvetésünkben biztosított szerény lehetőségeknek köszönhetően az óvoda épülete,
külső- belső környezete több területen is megújult.
2010 nyara: Környezeti feltételeink nagymértékű változtatását, fejlesztését 2010
nyár folyamán megvalósult DDOP- infrastruktúra-fejlesztési pályázat (mosdó felújítások,
tető és falszigetelés, nyílászáró cserék, aljzat burkolat csere, festés, bútorzatcsere,
óvodaudvar felújítása és felszerelése az Uniós szabványoknak megfelelően) biztosította.
2013 ősz-2014 tavasz: Intézményünk ismételten nyert, így a karbantartási munkák
mellett bővülni is tudunk (fejlesztő szoba, logopédiai szoba, 5. csoportszoba építése,
konyha teljes felújítása, irattár, szertár kialakítása)
2020 tavasza: A külső környezetünk is bővítésre került, elkészült az új
játszóudvarunk, a régi játékok is folyamatosan, szükség szerint cserélve lettek. Udvarunk
biztonságos az életkornak megfelelő mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára.
A nevelőmunkához szükséges alapvető eszközökkel rendelkezünk. Nyertes
pályázatok révén, a szülőkkel közösen szervezett rendezvények bevételéből, az
informatikai normatíva segítségével, illetve költségvetési forrásunkból minden évben
törekszünk eszközkészletünk pótlására, illetve mennyiségi és minőségi bővítésére.
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Kiemelkedően jó az anyanyelvi, zenei neveléshez – és a mozgásneveléshez
szükséges eszközellátottságunk.
A tárgyi feltételek megteremtése során kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra:
 a felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető
módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel helyezzük el;
 a lehetőségeinkhez mérten megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvoda
valamennyi dolgozójának,
 lehetőséget teremtünk a szülők fogadására.
A gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe vevő, fejlesztő hatású tárgyi-környezeti feltétel
megteremtésével segítjük a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását.

4.2 Szervezeti és időkeretek

4.2.1 Csoportszerkezet
Nevelési céljaink megvalósításakor az életkori szakaszolást, vagy a vegyes életkori
csoportosítást önmagában nem tekintjük sem előnyösnek, sem hátrányosnak, - hiszen a
fejlesztés-nevelés elsősorban nem életkorhoz, hanem egyéni képességekhez kötődik.
Óvodánkban az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt gyakorlattá vált elsősorban a
vegyes életszervezésű, illetve részben osztott csoportok kialakítása.
A csoportok kialakításánál - lehetőség szerint - figyelembe vesszük, hogy:


megközelítően arányos legyen a különböző életkorú gyermekek száma;



a testvérek, barátok, ismerősök lehetőség szerint egy csoportba kerüljenek;



a nemek aránya tegye lehetővé a társas kapcsolatok alakulását;



a részben osztott csoportokban, életkorban egymáshoz közelálló gyermekek
kerüljenek.

Törekszünk arra, hogy az egyes csoportokban arányosan kerüljenek elosztásra a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.
A részben osztott, ill. vegyes csoportok sarkalatos kérdése a csoportlégkör, ill. a
gyermekek közötti együttműködés kialakítása.
Fő elv:
A gyermeket a csoportban azonos jogok és kötelességek illetik meg.
Nem zavarhatják egymást – és nem lehetnek egymás terhére!
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E fő elv megvalósításában nélkülözhetetlen a csoportban dolgozó felnőttek összehangolt
munkája, empatikus reagálása, az optimális pedagógiai irányítás megvalósítása.
Mottónk:

„Háttérben maradni, de készenlétben állni a segítésre,
nem megmondani a legjobb megoldást,
hogy a gyermek kipróbálhassa magát, s megválaszthassa a maga útját.”

A vegyes életkorú csoportok 5-6-7 éves gyerekeinek csoportközi foglalkozás keretében
alkalmanként énekes-mozgásos tevékenységeket szervezünk annak érdekében, hogy
legyen módjuk a gyermekeknek azonos korú társaikkal - mozgásfejlettségüknek,
szabálytartásuknak,
mozgásformák

teherbíró-képességüknek

megismerésére

(bonyolultabb

megfelelő

bonyolultabb

táncmozgások,

körjátékok)

játékok,
játékos

versengésekre (sor- és váltóversenyek, futó és fogójátékok) hosszabb kirándulásokra.
4.2.2 A napirend
A napirend egyrészt biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését (gyermeki szükségletek
kielégítése, egészséges életritmus), másrészt a rendszeresen visszatérő ismétlődések
érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben.
Napirendünk fő jellemzője a folyamatosság és rugalmasság.
Lehetővé teszi, hogy:


a

gyermek

egyéni

tempó,

teljesítőképesség,

igény

szerint

végezze

a

tevékenységeket;


egy-egy időegységen (intervallum) belül a gyermek maga dönthesse el, hogy mikor
kezd el, illetve fejez be egy tevékenységet;



a váratlan események, a gyermekeket foglalkoztató élmények, történések ne
maradjanak feldolgozatlanok.

A napirendet minden óvodapedagógus a saját csoportjának megfelelően alakítja ki, az
alábbi közös szempontok alapján:


Tömbösített, nagyobb intervallumokat jelöl, a kezdet és a befejezés rögzítésével.



A gondozási teendők időtartama a gyermekek tempójához, igényéhez igazodik.



Az étkezések kezdő időpontja rögzített. A délelőtti és délutáni étkezés
folyamatosan történik, rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez. A déli étkezés
minden csoportban, minden gyermek számára egy időben zajlik.



Meghatározzuk a délutáni felkelés legkorábbi idejét. (minden gyermeknek
szüksége van a pihenésre, de aki nem igényli az alvást, az előbb felkelhet, és a
csoportszokásoknak megfelelően az alvókat nem zavaró tevékenységet folytathat.)
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A napirend legnagyobb részét a JÁTÉK tölti ki - a különböző tevékenységek a
játékba ágyazottan szerveződnek, a játékkal szoros egységet alkotnak.

A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek:


a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú
párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységekhez;



igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, a
helyi szokásokhoz és igényekhez;



fontos a játék kitüntetett szerepének szem előtt tartása, a gondozási feladatok
ellátása;



a dokumentálás hangsúlyozása;



a nyitvatartási időben minden foglalkozást az óvodapedagógus irányít.
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Javasolt intervallumok az óvoda helyi adottságainak megfelelően
Szeptember 1-től május 31-ig

Tevékenység kezdete-vége

Tevékenységek
 Gyermekek fogadása, összevont gyülekezés, játék

6.30 – 11.45.

 Szabadon választható tevékenységek közben folyamatos
tízórai

J
Á

 Játék kezdeményezésekkel, kötött tevékenységek,
mindennapos testnevelés

T
É

 Szervezett és tervezett megfigyelések, tapasztalatszerzés a

K

szabadban


Öltözés, testápolási teendők

11.45 – 12.00.



Naposi munka, önkiszolgálás, étkezés előkészítése

12.00 – 12.30.



Ebéd



Testápolási teendők



Készülődés a délutáni pihenésre



Alvás előtti mese



Pihenés



Folyamatos felkelés



Testápolási teendők



Folyamatos uzsonna



Játék a csoportszobában, ill. az udvaron hazamenetelig



Összevont játék

12.30 – 13.00.

13.00 – 14.30.

14.30. – 15.00.

15.00 – 17.00
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Javasolt intervallumok az óvoda helyi adottságainak megfelelően
Június 1-től augusztus 31-ig

Tevékenység kezdete-vége

Tevékenységek
 Gyermekek fogadása, összevont gyülekezés, játék

6.30 – 11.45.

 Szabadon választható tevékenységek közben folyamatos
tízórai

J
Á

 Levegőzés, játék kezdeményezésekkel,mindennapos
testnevelés, egyéb szabadon választott tevékenység

T
É

 Szervezett és tervezett megfigyelések, tapasztalatszerzés a

K

szabadban – nyári játékok


Öltözés, testápolási teendők

11.45 – 12.00.



Naposi munka, önkiszolgálás, étkezés előkészítése

12.00 – 12.30.



Ebéd



Testápolási teendők



Készülődés a délutáni pihenésre



Alvás előtti mese



Pihenés



Folyamatos felkelés



Testápolási teendők



Folyamatos uzsonna



Játék a csoportszobában, ill. az udvaron hazamenetelig



Összevont játék

12.30 – 13.00.

13.00 – 14.30.

14.30. – 15.00.

15.00 – 17.00
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4.2.3 A hetirend
A hetirend segíti az óvodapedagógus tervező-szervező munkáját, biztosítja a
gyermekek napi életének „megszervezését”.
Kötetlen / kezdeményezett

Kötött

Mesélés, verselés
Ének, zene, énekes játék,
gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka
Külső világ tevékeny
megismerése

kötött

Testnevelés

5 – 7 évesek

4 – 5 évesek

3 – 4 évesek

tevékenység

Kötetlen vagy

Testnevelés
Ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

Mesélés, verselés
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka
Külső világ
tevékeny
megismerése

Testnevelés
Ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

Mesélés, verselés
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka
Külső világ
tevékeny
megismerése

A kötött foglalkozások időtartama: kiscsoportban 15-20’; középső csoportban 20–25’;
nagycsoportban 25–35’
A hetirendet az óvodapedagógusok alakítják ki. Tartalmazza az óvodapedagógus
által szervezett tevékenységkínálatokat, azt a domináns tevékenységet, amelyben az
óvópedagógus megvalósítja aktuális fejlesztési elképzeléseit, az új ismeretek, tapasztalatok
bővítését, az ismeretek rendezését, a műveltségtartalmak közvetítését, a gyermeki
képességek differenciált fejlesztését.
A tevékenységeket az óvodapedagógus a nevelési területeknek megfelelően
foglalkozási áganként, komplex foglalkozások rendszerében rögzíti. (Téma köré
csoportosítja az ismeretek, tapasztalatok feldolgozását.)
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Óvodánkban az intenzív nevelési időszakban szeptember 1-től május 31-ig a
tornatermi beosztásnak megfelelően meghatározott napja van a kötelező testnevelési
foglalkozásoknak. A hetirendben napokra beosztott gyermeki tevékenységeket rugalmasan
kezeljük; alkalmazkodunk a különböző változásokhoz, külső körülményekhez, a gyermeki
kezdeményezésekhez;

elegendő

időt

és

lehetőséget

biztosítunk

a

gyermekek

meghallgatására, ötleteik javaslataik beépítésére.
A június 1-től augusztus 31-ig tartó nyári életrendben csoportösszevonást
alkalmazunk, a gyermeki tevékenységek szervezése a gyermekek érdeklődéséhez, a napi
időkerethez igazodik.
A nyári élet során lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy az év közben
kialakított szokások, szabályok megtartásával szabadon, kötetlen formában élvezzék az
évszak örömeit.

4.2.4 Dokumentumok
SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint
1. Csoportnapló- naprakészen
2. Egyéni fejlődési napló
3. Hiányzási napló naprakészen
4. Jegyzőkönyv gyermekbalesetekről
5. Munkaidő nyilvántartás
Napló
Intézményünk saját szempontok szerinti, a kollégák által összeállított csoportnaplóba
jegyzik a csoport életével kapcsolatos bejegyzéseket. A napló összeállításánál figyelembe
vettük a kötelező előírásokat.
Törvényi háttér
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
88. § Az óvoda által használt nyomtatvány c) az óvodai csoportnapló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
91. § (1) Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka
tervezésének dokumentálására szolgál.
(2) Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét,
a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és
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lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az
óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét.
(3) Az óvodai csoportnapló tartalmazza
a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,
b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a
három–négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, a sajátos
nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődei
ellátásban részesültek,
c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,
d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket,
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban,
f) nevelési éven belüli időszakonként
fa) a nevelési feladatokat,
fb) a szervezési feladatokat,
fc) a tervezett programokat és azok időpontjait,
fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott
tevékenységi formák tartalmi elemeit
fe) az értékeléseket,
g) a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és
beosztását, a látogatás szempontrendszerét, az eredményt,
h) a feljegyzést a csoport életéről
A napló tartalmazza a féléves, éves tervezés mellett az értékeléseket, a vezető ellenőrzési
bejegyzéseit.


Fejlődés nyomon követése, Mérés, értékelés eljárásrendje (2. sz. melléklet)



Témahetek, projektek

Az óvodai élet tervezésénél a heti ütemterv mellett lehetőséget adunk témahetek, projektek
kidolgozására, amelyek egységessé teszik az óvodai csoportokat. Az óvodapedagógusi
szabadság az anyag feldolgozásának lehetőségében rejlik. Egységes és mégis minden
csoport egyéni.


Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek



Évzáró műsorok, ünnepségek forgatókönyvei
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4.3 Az óvoda hagyományos ünnepei, programjai
A társas kapcsolatok alakulásának legfontosabb eszköze a játék. Ezt követik a közös
tevékenységek, a közösen végzett feladatok és a különböző szervezeti keretek között
megvalósuló tanulási formák.
A társas és közösségi tevékenységek folyamatos gyakorlása segíti a társadalmi gyakorlatra,
azaz életre való felkészítést.
A közös ünnepek és hagyományok segítik a közösségi érzés és magatartás
kialakulását. Az ünnepek kiemelt színfoltjai az óvodai mindennapoknak és lehetőséget
adnak a szülőkkel való kapcsolat szorosabbá tételére. Lényegük sok esetben nem is maga
az ünnep, hanem a közös rákészülés, az együtt gondolkodás, összedolgozás, és az önálló
elképzelések megvalósítása.
Fontos az esztétikus díszítés, az ünneplő ruha, a szép terítés. Az ünneplés segítheti a
gyermekek kommunikációs és kooperációs képességének kialakulását. Nem minden
gyermek szeret szerepelni - ez életkorukból is adódik - hiszen ez nagy önbizalmat és
bátorságot igényel. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezt figyelembe venni. A
szerepelni vágyókat viszont biztatjuk és bátorítjuk, hogy ezen a téren is megvalósíthassák
ötleteiket, elképzeléseiket.
Tiszteletben tartjuk a községünk hagyományait, ünnepeit és a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve, beépítjük óvodai életünkbe.
Az évenként ismétlődő ünnepek, kialakított sajátos óvodai szokásaink, hagyományaink,
programjaink lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolatok
elmélyítésére, egymás megismerésére, nevelési elvek közelítésére, közösségi értékek
kialakítására, megőrzésére. Törekszünk arra, hogy ezek az események kiemelkedjenek az
óvoda mindennapjaiból, külsőségeikben és tartalmukban egyaránt.
Ünnepek, hagyományok, programok


A gyermekek születésnapjának megünneplése – oldott családias légkör.



Vitamin napok heti rendszerességgel egész éven át az egészséges életmódra nevelés
jegyében.



Óvodabál – szülők, nevelők bálja – jótékonysági céllal



Márton - nap



Téma hetek (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld ünnep)
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Egészségnap



Télapóvárás



Karácsonyi barkácsdélelőtt a családokkal közösen



Karácsonyi vásár, Madárkarácsony



Karácsonyi ünnepély – intézményi rendezvények



Farsangi mulatság – farsangi hét



Télkergetés, tavaszvárás, kiszézés közösen a szülőkkel



Március 15.-i megemlékezés – Tavaszváró ünnepség



Húsvéti hagyományok felelevenítése



„Miénk a Föld!” – óvodánk udvarának kertjében, családok részvételével



Gyermekközösségi nap – „Kakaskodjunk!”



Pünkösdölő – Pünkösdi királyválasztás



Anyák napja, évzáró – csoportos ünnepélyek



Gyermeknap – csoportos szintű program szülők bevonásával



Óvodai majális – családi nap



Természetjáró, ismeretszerző kirándulások

A felnőtt közösség ünnepei:


Karácsony



Évzáró



Kirándulás

4.4 Az óvoda kapcsolatai

Nevelőmunkánkban a gyermekek személyiségfejlődését folyamatnak tekintjük, melyben az
óvodába lépést megelőző és az azt követő időszak egyaránt fontos szerepet tölt be. Az
óvodát szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családdal, és a gyermekek
fejlődésére közvetlenül, vagy közvetve ható más tényezőkkel: bölcsődével, óvodával,
iskolával, a közművelődési intézményekkel, a köznevelés – irányítással és a szakmai
szolgáltató szervezetekkel.
A kapcsolattartás elveit nem érintve, a kapcsolatok tartalmi, formai elemei változhatnak,
folyamatosan bővülhetnek újakkal.
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Az óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködésünk. Az
együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző
rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda,
illetve a család teremt meg. Óvodapedagógus figyelembe veszik a családok
sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítik az intervenciós
gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.



Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés
előtt (bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai
szakszolgálat

intézményei,

gyermekjóléti

szolgálatok,

gyermekotthonok,

egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák)
meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái,
módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok
kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező.


Továbbá kapcsolatot tartunk a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.



A jövőben törekszünk a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti
oktatási tér kialakítása érdekében a külhoni óvodákkal való szakmai kapcsolat
létrehozására, fenntartására.

4.4.1 A szülő-, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formát

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Az óvoda folytatja, kiegészíti a
megkezdett nevelési folyamatot. Tiszteletben tartjuk a család elsődleges nevelő szerepét,
de szükség szerint tapintatosan igyekszünk befolyásolni a családi nevelést.
A család és óvoda között szoros kapcsolat van: a szülő tud legtöbbet a gyermekéről,
ő ismeri legjobban a gyermek igényeit, szükségleteit- viszont az óvodapedagógusnak van
olyan szaktudása és olyan korosztályi tapasztalata, amely alapján hathatós segítséget tud
nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. Korrekt, partneri együttműködés elengedhetetlen a
gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.
Az együttműködés, kapcsolattartás formáit igyekszünk oly módon megszervezni,
hogy biztosított legyen a megfelelő információáramoltatás, az esetleges szemléletformálás,
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az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetése, a gyermekek egyéni fejlődésének
elősegítése, a család-óvoda kapcsolatának elmélyítése, a közös célok megvalósítása.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a
szükséglethez.
Az óvoda-család együttműködése során hangsúlyt helyezünk az alábbiakra:


Az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett a direktebb módszerek
alkalmazására.



A családon belüli arányos munkamegosztás működtetése érdekében a gyermek
szabad választási lehetőségének biztosítására.



Hangsúlyozzuk, hogy az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat,
foglalkozás, hanem a gyermeki személyiséget kibontakoztató három-négy éves
nevelési folyamat eredménye. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az
óvoda kiegészíti a családi nevelést.



A környezettudatos magatartás kialakítására közös tevékenységekkel (pl. szelektív
hulladékgyűjtés)



A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésére, a fejlődésről történő
szülői tájékoztatásra.
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Kapcsolattartás
Formája
Óvodai fórum
megtartása

Családlátogatás

Célja, tartalma
Cél: kapcsolatfelvétel a leendő szülőkkel.
Tartalom:
Az óvoda bemutatása, az óvodai élet
megismertetése, a szülőkkel, a
beszoktatás és egyéb felmerülő kérdések
megbeszélése.
Tájékozódó,
információgyűjtő látogatás.
Célja: a gyermek környezetének, családi
hátterének
megismerése.
Probléma- megbeszélő látogatás
Cél: A gyermek érdekeinek
érvényesítése, a felmerült probléma
megbeszélése, közös megoldás keresése.

Óvodai szintű
szülői értekezlet

Évnyitó értekezlet
Cél: az intézmény és helyi programjának
bemutatása, a házirend és a nevelési év
rendjének ismertetése,
Tájékoztató az óvodai élet szabályairól,
tudnivalókról
Nevelési témájú értekezlet
Célja: A szülőket foglalkoztató nevelési
kérdések, problémák megoldásához
hasznos ismeretek, segítség nyújtása.

Érintett kör

Felelős

Időpont, gyakoriság

Újonnan óvodába kerülő
gyermekek szülei

Óvodavezető,
valamennyi dolgozó

A beiratkozást követően,
június hónapban.

Minden újonnan óvodába
kerülő gyermek és
családja

Csoportos
óvodapedagógusok

Óvodáskor kezdetén
(lehetőség szerint az első
évben.)

A problémában érintett
gyermek és szülője

Csoportos
óvodapedagógusok,
szükség szerint a
gyermekvédelmi felelős
bevonásával.

Szükség szerint

Minden gyermek szülője.

óvodavezető

Nevelési év kezdetén
(augusztus vége,
szeptember eleje)

A téma iránt érdeklődő
szülők

Óvodavezető,
és az adott témában
jártas szakember
(gyermekorvos, védőnő,
pszichológus stb.)

Nevelési évenként 1
alkalommal
(munkatervben megjelölt
időpontban)
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Kapcsolattartás
Formája

Célja, tartalma

Logopédiai fejlesztés témakörben.
Cél: a fejlesztés tartalmi és formai
megvalósulásának megismertetése, az
együttműködés lehetőségeinek és
Speciális témájú
fontosságának közvetítése.
szülői értekezlet
Beiskolázással kapcsolatos értekezlet
Cél: tájékoztató és segítségadás a
beiratkozással, iskolakezdéssel
kapcsolatban
Célja: együttműködés a csoportot, a
gyermekeket érintő célkitűzések,
feladatok
Csoportos szülői megvalósítása érdekében.
Tartalom: év elején az éves elképzelések
értekezletek
ismertetése, év végén a megvalósulás
nehézségei, eredményei.
További feladatok
Fogadóóra

Személyes
találkozások

Érintett kör

Időpont, gyakoriság

A fejlesztésre szoruló
gyermekek szülői.

óvodavezető
beszédfejlesztő
pedagógus vagy
logopédus

Nagycsoportos
gyermekek szülői

Óvodavezető,
Évente az iskolai
iskolaigazgató helyettes, beiratkozást megelőző
óvodapedagógusok
napon.

Az adott csoport szülői
köre.

Csoportos
óvodapedagógusok

Érdeklődő szülők, illetve
Cél: a személyes gondok megbeszélése, a
óvodapedagógusi
gyermekkel kapcsolatos tapasztalatok
kezdeményezésre
kölcsönös átadása
meghívott szülők
Cél: információátadás – akut problémák
megbeszélés

Felelős

Mindkét fél
kezdeményezheti.
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Csoportos
óvodapedagógusok

Nevelési év kezdetén 1
alkalommal

Évente 2 alkalommal
szeptemberben illetve
május végén.

Szülői értekezleteket
követően – 2 alkalommal.
Tervezetten: november és
március hónapban.
Mindennapi találkozások –
rövid információcsere.
Előzetes időpont
egyeztetést követően
szükség szerint.
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Kapcsolattartás
Formája

Írásbeli
kapcsolatok

Óvodai szintű
ünnepélyek,
rendezvények.

Nyilvános
csoportszintű
rendezvények

Célja, tartalma
Faliújságon, hirdetmények, kiírások,
személyes levelek formájában
Célja: tájékoztatás, információátadás pl.
étrend, megtanult ismeretek, általános
ismeretek, irodalmi anyag, szervezési
feladatok, értesítés stb.
Kérdőívek
Célja: a partneri igény és
elégedettségmérés, információk gyűjtése
a tervezéshez, a gyermekek neveléséhez.
Célja: Az óvoda és családi ház
kapcsolatának elmélyítése.
1. Tavaszköszöntő
2. Márton nap
3. Mikulásváró
4. Kiszézés
5. Óvodai majális
6. Innovatív kezdeményezések heti
projektek
7. Nagycsoportosok közös
kirándulása.
Cél: közös ünneplés, ízelítő az év közben
tanultakból.
Anyák napi köszöntő
Évzáró, évbúcsú.
Az utolsó együtt töltött napon a kicsik
elköszönnek a nagyoktól, az iskolába
menők búcsúznak az óvodától.

Érintett kör

Felelős

Időpont, gyakoriság

Csoportonként a teljes
illetve az érdekelt szülői
kör.

óvodapedagógusok,
óvodavezető

Szükség szerint- illetve a
csoportszokásoknak
megfelelően.

A partneri igényfelmérés
eljárásrendjének
megfelelő szülői kör.

Minőségfejlesztési
csoport vezetője

évente

Szülői Közösség
Választmánya
érdeklődő szülők
Valamennyi óvodás
gyermek és szülője,
leendő és volt óvodások
köre
érdeklődő szülők
Nagycsoportos szülői kör
Minden édesanya és
nagymama.
Nagycsoportosok
hozzátartozói
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Munkaközösség-vezető,
Évente, a március 15-i
óvodapedagógusok
ünnepély megtartásának
időpontja
óvodapedagógusok
farsangi időszak vége
Minden év, május utolsó
Szülői Közösség
szombatja
Választmánya
Óvodapedagógusok

Csoportos
óvodapedagógusok

Évente, április hó
Évente, május 1.
vasárnapjához közeli
időpontban (éves
munkaterv)
Május utolsó hete.
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Kapcsolattartás
Formája

Célja, tartalma
Farsangolás.
Vidám, bohókás délelőlőtt előzetes
megbeszélés és igény szerint nyílt vagy
zárt formában.

Csoportkereteken Séták, kirándulások
belüli
rendezvények. Munkadélutánok a csoport érdekében,
ünnepi előkészületekhez

Érintett kör

Felelős

Érdeklődő szülők
Érdeklődés, illetve
előzetes megbeszélés
szerint
Vállalkozó szülők.

Nyílt napokbepillantást ad a szülőknek az óvodai élet Érdeklődő szülők
mindennapjaiba.
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Időpont, gyakoriság
Évente február hónapban

Csoportos
óvodapedagógusok

Csoportos terv szerint
Szükség szerint
Éves munkatervbe
megjelölt számban és
időpontban.
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Óvodánkban a szülői képviseletet a Szülői Közösség Választmánya látja el, amelynek
tagjait a csoportok szülői közössége választja. A Választmánnyal az óvoda vezetője és
vezető helyettese tart kapcsolatot.
Kiemelt feladataink:
 az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az
együttműködés során érvényesíti a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait,
 kapcsolatot tart az óvoda azokkal az intézményekkel, melyek meghatározó szerepet
töltenek be a gyermekek életében - a kapcsolatok kialakításában az óvoda nyitott és
kezdeményező
A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
 a családok nevelési szokásainak a megismerése, közelítése
 a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése.
 az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszerének
kialakítása
A kapcsolattartás rendjét és módját az intézményi SZMSZ tartalmazza.

4.4.2 Óvoda és bölcsőde

Az óvoda közvetlen partnerei közé tartozik a bölcsőde is. A gyermekek egy részét az
óvodába lépés előtt az intézményhez tartozó bölcsőde neveli, ezért az átmenet zökkenő
mentesebbé tétele érdekében tartalmas kapcsolatot igyekszünk kialakítani.
Kapcsolattartásunk lehetséges formái:
 kölcsönös látogatások,
 bölcsődés gyerekek meghívása,
 közös szakmai napok,
 belső továbbképzések,
 munkacsoportokban együttműködés,
 „gyermek átadó” esetmegbeszélések,
 egymásra épülő nevelési programok,
 gyermekfejlődést követő rendszer.
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4.4.3 Egyéb külső kapcsolatok

Óvodánk egyéb kapcsolatait- együttműködési lehetőségeit igyekszünk úgy formálni, hogy
az gyümölcsözően hasson a gyermekek nevelésére, türközze partnereink elégedettségét.
Kapcsolat az iskolával
Az együttműködés alapelvei:
 zavartalan átmenetre törekszünk,
 a kölcsönös nyitottságot szorgalmazzuk,
 az együttműködésben hangsúlyt fektetünk a kölcsönös bizalomra
Az együttműködés formái:
 Lehetőséget teremtünk a betekintésre az iskolák számára az óvodai életbe, helyi
programunkba.
 Lehetőséget teremtünk a leendő tanítók számára nagycsoportos óvodásaink
megismerésére, s hogy a gyerekek még óvodai környezetükben ismerkedhessenek a
tanítókkal.
 Megszervezzük nagycsoportos óvodásaink számára az iskolai tanóra látogatást.
 Igényeljük az iskoláktól a visszajelzést volt óvodásaink beilleszkedéséről,
tanulmányi

eredményeikről

–

tapasztalatokat

a

további

munkánk

során

hasznosítjuk.
Kapcsolat más óvodával
Az együttműködés alapelvei:
 a horizontális tanulás lehetőségének kihasználása - szakmai megújulás
 kölcsönös nyitottság – „jógyakorlatok”
 együttműködés – referencia-intézmények
Zeneiskola: évente 1 alkalommal a zeneiskolás növendékek hangversenyt adnak az
óvodásoknak a gyerekek által ismert gyermekdalokból.
Szülői igény alapján a nagycsoportosoknak „zeneovit” szervezünk, amelynek célja,
felkelteni az érdeklődést a későbbi zeneiskolai tevékenységekhez, a hangszeres zenéléshez.
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Lehetőséget biztosítunk a Zeneiskola bemutatkozásához, a beiratkozások óvodában történő
megvalósításához.
Az óvodai évek alatt a Pedagógiai Szakszolgálatok segítik munkánkat.
A helyi Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye által
foglalkoztatott logopédus és fejlesztőpedagógusa heti 1-2 alkalommal foglalkozik azokkal
a gyerekekkel, kiknek a szakvéleményében kijelölésre kerül. A BTMN státusszal ellátott
gyerekek is az intézmény szakemberei által kapják meg a megfelelő fejlesztést.
A magatartászavarok kezelése, a korai fejlesztés óvodai keretek közti megvalósítása
érdekében kikérjük a pszichológus véleményét, javasoljuk a gyermek egyéni fejlesztésben
való részvételét.
Az együttnevelés mindennapi megvalósulásának és a sajátos nevelési igényű
gyermekek eredményes fejlesztésének nélkülözhetetlen feltétele az óvodapedagógusok és a
szaksegítséget biztosító utazó gyógypedagógus (külső szakember) szoros együttműködése.
A gyógypedagógiai kapcsolattartás rendszerességét és mélységét, a megsegítés mértékét és
típusát a gyógypedagógus szakember határozza meg a szakvélemény alapján.
Kapcsolat a köznevelés – irányítással és a szakmai szolgáltató szervezetekkel
Az együttműködés alapelvei:
 intézményünk

zavartalan

működése

érdekében

korrekt,

a

szükséges

kompromisszumok megkötésére kész, az alapvető célkitűzéseinket segítő
együttműködésre törekszünk,
 hangsúlyt fektetünk a kölcsönös bizalomra,
 igényeljük a korrekt, naprakész információk áramlását, törekszünk azok
megszerzésére,
 igényeljük a szakmai szolgáltatások jelenlétét is.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fent az Egészségügyi Szakszolgálat (gyermekorvos,
védőnők) dolgozóival, valamint a gyermekvédelmi felelős útján a Gyermek és
Ifjúságvédelem intézményeivel (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ)
A Könyvtár és Művelődési Központ rendezvényeit - a gyermekek életkorának
megfelelően csoportosan látogatjuk, illetve az óvoda faliújságján keresztül tájékoztatjuk a
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szülőket azokról a rendezvényekről, amelyeken egyénileg, érdeklődésüknek megfelelően
vehetnek részt.
A fenntartó önkormányzattal az óvodavezető tart rendszeres munkakapcsolatot. (testületi
üléseken való részvétel, Bizottsági ülésen való részvétel, megbeszélések, intézményvezetői
értekezletek)
A nemzetiségi nevelés feladatainak megvalósításához számítunk a Nemzetiségi
Önkormányzatok segítségére, támogatására. Kapcsolattartók az óvodavezető, helyettes.
Együttműködési megállapodásban rögzítettük a kapcsolattartást:
 Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
 Sásdi Általános Iskola
 Sásdi Szociális Szolgálat
 Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola
 Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5

Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai
5.1 Játék
„Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre körbe-körbe..”
(Kosztolányi Dezső)

A játék helye a nevelési folyamatban
A játék az óvodáskorú gyermek alapvető, mindent átszövő, legtermészetesebb
tevékenysége. A játék célja – a játék maga.
A játék:
ELVÁLASZTHATATLAN a mozgástól:
Egyrészt minden játékot valamilyen nagy, vagy finomabb mozgás kísér (pl. szerepjátékok
utánzó mozgásai, játékhoz kapcsolódó mozdulatok, építés-konstruálás stb.) másrészt a
gyermek a különböző mozgásos tevékenységeket játékként éli meg. (önként, örömmel
vállalt tevékenység)
ÖSSZEKAPCSOLÓDIK szorosan a korai tanulással.
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A gyermeket hajtó belső késztetés (tevékenységi vágy, megismerési vágy, utánzási
vágy stb./) újabb és újabb cselekvésre, próbálgatásra, tapasztalatszerzésre ösztönzi eközben sokoldalú tapasztalatokat, felfedezéseket, ismereteket szerez, újabb
mozgásformákat ismer meg, fejlődnek különböző képességei - azaz észrevétlenül
tanul.



Az együttjátszáshoz nélkülözhetetlen társigény kielégítéséhez "meg kell tanulnia"
az együttműködést, a másik tiszteletben tartását, az egymáshoz, az elfogadott
viselkedési szabályokhoz való alkalmazkodást. (szociális tanulás)



A játékot kísérő beszéd, az óvodapedagógus által tudatosan szervezett nyelvikommunikációs játékok kapcsán bővül a gyermekek szókincse, verbális ismerete,
kifejezőképessége. (verbális tanulás)



A játékban, a játékon keresztül valósul meg az óvodapedagógus részéről az
irányított tanulás: több érzékszervet igénybevevő tapasztalatszerzés, sokoldalú
érzékeltetés, változatos cselekedtetés. (napi tevékenységkínálat)
MAGÁBAN FOGLALJA valamennyi fontos gyermeki tevékenységet. Spontán

módon épül be a mindennapi éneklés, mondókázás, vers és mesemondás, a gyermekek a
nap folyamán bármikor kedvük és igényük szerint rajzolhatnak, mintázhatnak,
kézimunkázhatnak, bábozhatnak, dramatizálhatnak, gyakorolhatják a mozgásos játékokat.
Kiemelt feladataink:
•

a szabad játék túlsúlyát kell biztosítani

•

fontos, hogy a játék a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő,
élményt adó tevékenység legyen,

•

biztosítani kell a feltételeket a gyakorló játékhoz, a szimbolikus játékhoz, a
konstruáló játékhoz és a szabályjátékhoz,

•

az óvodapedagógus tudatos jelenléte hangsúlyos, mely biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását

A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
•

a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség
fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb
módja.

•

Játék- tapasztalás-tanulás

•

Szabálytudat

•

szereptanulás
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Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki játék során:
A játék objektív feltételeinek biztosítása
Összetevői:
 Nyugodt légkör, amelyben a gyerekek önállóan választják meg játékukat, a
szükséges társat, helyet és eszközt. Az elmélyült játék kibontakozását segítik a
közös szokások, a gyerekekkel együtt megfogalmazott érhető és ésszerű szabályok.
 Folyamatos játékidő A napirenden belül a legtöbb időt a játék tölti ki, a
napirendben szereplő egyéb tevékenységek belesimulnak a játék folyamatába. Az
óvodapedagógus által szervezett egyéb tevékenységek egyes gyermekek, kisebb
csoportok, vagy alkalmankénti csoportos tevékenységek szervezése esetén
időlegesen megszakítják a játék folyamatosságát, de jellemzően a játékkal szoros
egységet alkotnak.
 Megfelelő hely a játékhoz: állandó és ideiglenes játszóhelyek; változtatható
játéktér; elegendő hely a különféle játékfajtákhoz,
 Elegendő mennyiségű, balesetmentes, a gyermekek életkorának megfelelő,
sokoldalú fejlődést elősegítő, játékra inspiráló eszközök biztosítása.
Az óvodapedagógus jelenléte, irányító szerepe (szubjektív feltétel)
Amely jelenti:
 Olyan hangulatok, ingerek, egyéni és közös élmények biztosítását, amelyek a
gyermek spontán játékát beindítják;
 Az állandó készenlétet, a gyermeki igényeknek és szükségnek megfelelő aktív
illetve passzív együttjátszásra, támogató, serkentő. ösztönző magatartással ( nem
direkt reakcióval!) a gyermek játékának segítésére.
 A játékmegfigyelések, tapasztalatok tudatos felhasználását a gyermeki képességek
kibontakoztatása, a nevelési célok megvalósítása érdekében.
A játékok fajtái, téma és tartalom
Óvodánkban valamennyi játékfajta jelen van. Hogy egyes gyermekek mikor, milyen
játékfajtát részesítenek előnyben, milyen tartalmakat hordoz játékuk, függ a gyermek
egyéni képességeitől, tapasztalataitól, eszközhasználati ismereteitől, élmény-anyagától,
fantáziájától.
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Játékfajták:
Gyakorló vagy funkciójáték:
Amely magában foglalja a játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki
manipulációkat, a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó örömteli tevékenységek
ismételgetését.
Konstruáló / Építő játékok:
Amelyek során a gyermekek különféle építő, konstruáló játékokból építményeket,
játékszereket hoznak létre. Az eleinte spontán készült „alkotásokat” fokozatosan felváltják
bonyolultabb alkotások létrehozása, a játékelemek biztos kezelése. Az építőjáték során
készült építmény, „alkotás” gyakran egy más jellegű játék fontos eszköze.
Szerep /utánzásos játék/:
Melyben a gyermekek tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket, hozzájuk fűződő
érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt szerepen keresztül ábrázolják a valóságból a
számukra lényeges mozzanatokat.
Dramatikus játékok, bábozás:
Melyben a gyerekek kötetlen formában, saját elgondolásuknak megfelelően irodalmi
élményeiket dolgozzák fel.
Szabályjátékok:
Jellemzője, hogy a játék meghatározott szabályok szerint zajlik, amelyekhez a
gyermekeknek alkalmazkodni kell.(pl. Mozgásos játékok: testnevelési játékok, bújócskák,
körjátékok, dalos és mondókás népi játékok, labdajátékok, mozgásos versenyjátékok stb.
vagy értelemfejlesztő játékok: társasjátékok, kártyák, nyelvi játékok, stb.)
Barkácsolás
A különböző játékfajták a gyermekek tevékenységeiben nem különülnek el élesen, hol az
egyik, hol a másik játékfajta a dominánsabb, illetve egy-egy játéktémán belül a játékfajták
összemosódhatnak, egymásba olvadhatnak.
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A nyelvi nevelés lehetőségei a különböző játékfajtákban- kétnyelvű csoport


A nemzetiségi nyelvi nevelésben a gyermek szabadon választott játékának és a
tervezett, irányított játéknak egyaránt fontos szerepe van - segítenek a nyelvi feladatok
sikeres megoldásában.



A gyakorlójátékokat (pl. testrészekhez kapcsolódó érzékelő, ügyességi, mozgásos,
manipulációs játékok stb.) a gyerekek gyorsan felfogják, az óvodapedagógus kiejtését
utánozva könnyen elsajátítják.



Ez az alapköve az alkotó beszéd kiépítésének.



Megnevezik

a

környezetükben

lévő

tárgyakat,

élőlényeket,

eszközöket,

tulajdonságokat, cselekvéseket, ráéreznek a könnyen tanulható ritmusra.


Az irányított szerepjáték keretében lehetőség van a szerepvállalás, szerepcserék
párbeszédben való gyakorlására.



A szerepjáték előzményei a gyakran ismételt német mesehallgatások, amelyek
felébresztik a gyerekek vágyát: mimika, gesztus és nyelv segítségével létrehozni a
mese figuráit, cselekményét. A kör és mozgásos játékok nagy jelentőségűek a
gyerekek

szociális

fejlődése,

önazonossága

megerősítése,

nyelvi

fejlődése

szempontjából. A játékok népi eredetű tartalmai számtalan kapcsolatot, emberi
élethelyzetet ábrázolnak - rajtuk keresztül ápoljuk és gyakoroljuk a gyerekek
életkorának megfelelően a nemzetiségi szokásokat, hagyományokat.


A különböző szabályjátékok (verbális) által a gyerekek gyakorolják a szavak helyes
ejtését, új szavakat, fogalmakat, kifejezéseket tanulnak meg - ezáltal gazdagodik
passzív és aktív szókincsük, nyelvismeretük.
A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében



A sajátos nevelési igény fokának, milyenségének megfelelően vonjuk be és
fejlesztjük a gyermek játékát.



Kezdetben egyéni helyzetben tanítjuk a játéktevékenységeket és a játékeszközök
használatát. A későbbiekben a szabadidős tevékenységek közé egyre csökkenő
mennyiségű segítséggel végzett önálló, vagy páros tevékenységként építjük be.



A játék során a tanultakat ismétlik, begyakorolják. A játék alkalmas arra, hogy eggyé
szervezze az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat. Így tág teret nyújt a társakkal,
felnőttekkel való viselkedésmódok, viselkedési szabályok begyakorlására.
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A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében


Kiemelten segítjük a szerepjátékok kialakulását, megismertetjük a különböző
játékok funkcióját, használhatóságát. A zárkózott, gátlásos gyermekeket bevonjuk az
együttes tevékenységbe

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium:


Kielégíti a játék a gyermek természetes szükségletét.



Az óvodai élet biztosítja a mindenkori örömteli játékot.



Domináns szerepet a szerep és szabályjátékok töltenek be.



A gyerekek képessé válnak a játékszabályok megértésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra, az önálló szerepvállalásra.



Megfelelő tapasztalatok birtokában önállóak a játék tervezésében, a játékszerek
megválasztásában, a szerepek elosztásában. Képesek a játszócsoportban szoros és
tartós kapcsolatot kialakítani.



Az építő-konstrukciós játékok során képesek egyre bonyolultabb alkotásokat
létrehozni, tevékenységükben egyre inkább törekednek az igényességre, az
eredményességre.



Képes alkalmazkodni, együttműködni, tiszteletben tartani mások ötleteit,
tevékenységeit.



Képes pozitív kapcsolatfelvételre, betartja az alapvető udvariassági formákat.



Képes szerepvállalásra és szerepek elosztására.



Képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gyakorlására – a
szabályokhoz való alkalmazkodásra, melyre egymást is figyelmeztetik.



Az ismert meséket szívesen bábozzák, dramatizálják.



A kétnyelvű csoportban egyéni képességeiknek megfelelően rendelkeznek olyan
szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű játékhelyzetekben a német
nemzetiségű nyelvet használják.

Funkcionális eszközeink:
 a gyakorlójáték különféle eszközei (elsősorban kiscsoportosoknak)
 szerepjátékokhoz szükséges játékszerek- kiegészítő kellékek, félkész eszközök
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 játékbútorok
 ugráló-asztal minden csoportban
 különböző építő és konstrukciós játékok (egyszerűbb és bonyolultabb)
 gyári illetve

óvodapedagógusok

által

készített

társas

és

szabályjátékok,

képességfejlesztő játékok, tematikus játékok
 udvari játékeszközök szerepjátékokhoz, mozgásos tevékenységekhez
 csoportszobai mozgásos játékhoz szükséges kellékek
 bábparaván, bábok, fejdíszek,
 a dramatizáláshoz, szerepjátékokhoz az azonosulást segítő ruhadarabok és kellékek
barkácsoláshoz szükséges eszközök, összegyűjtött kellékek.

5.2 Verselés, mesélés
Helye a nevelési folyamatban
A mese, „lelki szükséglet” – képi és konkrét formában feltárja a gyermek előtt a
külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő
viselkedésformákat, és kiválóan alkalmas a gyermek világképének kialakítására.
Jelen van az óvodai mindennapokban. Helye és ideje van mindig, ahányszor csak a
gyermek igényli.
Célunk: hogy olyan örömet nyújtó „irodalmi életet" biztosítsunk a gyermekeknek,
amelyben a sok-sok irodalmi élmény hatására gazdagodik érzelem és ízlésviláguk, felébred
a szó, a beszéd iránti szeretetük, a könyv az irodalom iránti vonzódásuk.
A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a
gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez, érzéki- érzelmi élményeket
nyújtanak.
Az irodalmi élménynyújtás lehetőségei, tartalma
Óvodai életünk számtalan lehetőséget biztosít arra, hogy akár a gyermeki
kezdeményezésből kiindulva, akár óvodapedagógusi kezdeményezésre mesét, verset
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mondjunk a gyermekeknek. Bármi is a kiinduló alap, mindegyik fontos a gyermek
számára.
Mesélni, verselni lehet önálló tevékenységként, de lehet más tevékenységek
közben, pl. könyvnézegetés, együttes játék, a különböző tevékenységek gyakorlása közben,
az óvodapedagógus által kínált napi tevékenységekhez kapcsolódóan, séták, kirándulások
alkalmával, a délutáni pihenő előtt.
Az irodalmi nevelés anyagát a magyar népköltészet és népmesekincs, a klasszikus
és kortárs irodalmi művek adják, hallanak a gyermekek nekik, róluk szóló műmeséket és
elbeszéléseket, folytatásos történeteket is.
Értékes versélményekhez jutnak a mai magyar költők gyermekversei segítségével.
/Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Ágai Karola, Csanádi István stb./
Tartalmát tekintve:


jó ritmusú, mozgással kísérhető népi mondókák;



évszakok hangulatát kifejező;



ünnepek köszöntését szolgáló;



állatokról, növényekről szóló;



tréfás, humoros hangulatú;



a tündérvilágot megjelenítő;



a gyermekekhez közelálló rövid, hangulatos, játékos versek;



az élet egy-egy fontos eseményét, jelenségét ábrázoló mesék, versek.

A meséket, verseket nem tanítjuk, de a gyakori ismétlések, a többszöri és változatos
feldolgozások lehetővé teszik, hogy a gyermekek önkéntelenül is elsajátítsák a számukra
kedvelt irodalmi alkotásokat; bábozás, dramatizálás során reprodukálják irodalmi
élményeiket.
Természetesen nem kizárt, hogy egy-egy ünnephez, hagyományhoz kapcsolódóan
pl. anyák napja, évzáró, búcsú 1-1 rövidebb vers, vagy versrészlet megtanulására és önálló
elmondására serkentsük a nagyobb gyermekeket.
Az óvodapedagógus feladatai
Legfontosabb,

hogy

megteremtse

mindazon

feltételeket,

amelyeken

érvényesülhet a tevékenység nevelő hatása, az irodalmi nevelés célja.
Feladatok:
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 Mesehallgatási alkalmak megteremtése, helyének biztosítása a napirendben.
 Mesehallgatási szokások kialakítása.
 Mesék, versek kiválasztása a gyermekcsoport összetételének megfelelően- egyéni
repertoár összeállítása.
Fontos, hogy az anyag kiválasztásakor érvényesüljön a gyermeki fejlődés jellemzőinek
figyelembe vétele. (A kicsik számára legalkalmasabbak a rövid mondókák, tapsoltatók,
lovagoltatók, rövid történetek, egyszerű állatokról szóló láncmesék stb, míg a nagyobb
gyermekek igénylik és szeretik a bonyolultabb, hosszabb terjedelmű verseket, meséket.) A
részben osztott és vegyes csoportokban. törekedni kell a helyes arányok megtalálására,
hogy valamennyi korosztály igényének és érdeklődésének megfelelő irodalmi élményekhez
jusson.
 Az eszközök, kellékek biztosításával serkentse a gyermekeket az önálló bábozásra,
dramatizálásra.
 Biztosítsa az önkifejezés lehetőségét (a gyermek saját vers és mesealkotása, annak
mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása)
 A versek, mesék előadásakor törekedjen a szemléletes, a gyermekek számára is
példát adó kifejező előadásmódra. /hanghordozás, gesztus, mimika/
 Saját könyvgyűjtemény, a helyes könyvhasználati szokások kialakításával tanítsa
meg a gyermekeket a könyvek szeretetére, megbecsülésére. Ezt szolgálják az
óvodapedagógus által szervezett könyvtárlátogatások is.
 A dramatikus elemeket tartalmazó játékok biztosításával segítse a közösségi
együttjátszást, melynek során gazdagodnak a gyerekek érzelmi, értelmi
tapasztalatai, érvényesül a gyermeki elképzelés és spontaneitás, a játék öröme és
humora.
Részfeladatok a kétnyelvű nevelésben


Az irodalom örömforrás a gyermek számára: a nyelv elemeivel való játék. A gyermek
örömét leli a rímekben, ritmusban, a szavak játékában.



A népi verseket, meséket a gyermekek szívesen hallgatják, gyakori ismétlések során
könnyen elsajátítják. A népköltészeti alkotások ritmusa és dallama könnyen felfogható
a gyermek számára, így az óvodapedagógusnak nélkülözhetetlen eszközei a nyelvi
nevelés a helyes kiejtés "tanításában". A ritmus, a hangutánzás a szójátékok akkor is
pozitív hatással vannak a gyermekre, ha a szavak jelentését nem érti.
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A gyermek érdekesnek találja, örömét leli az állandó ismételgetésben, amelynek révén
önkéntelenül megtanulja a verseket, mondókákat - gyakorolja, a helyes artikulációt, a
szép kiejtést, utánzás útján elsajátítja a tartalomnak megfelelő kifejező verselést,
mondókázást, mesemondást. A sikeres nyelvi nevelést nagymértékben segítik az olyan
mesék, történetek, amelyet képek kísérnek. A képeskönyv-nézegetés közben a gyermek
megtanulja a tárgyak, élőlények nevét, a képekhez tartozó rövid mondatokat - bővül
passzív és aktív szókincse.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél
Különös figyelmet fordítunk az anyanyelvi, irodalmi nevelésre. Minden gyermeknél az
egyéni sajátosságok figyelembevételével járunk el.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében


Az érzelmi biztonság kialakítása kiemelt feladat a mese segítségével, a
rendszeresség, állandóság segítségével a kisgyermek mentális higiénéjének
erősítése

Funkcionális eszközök:
 képes lapozgatók, mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek gyermekeknek
 mondókás, verses és meséskötetek, rövid történeteket elbeszéléseket tartalmazó
könyvek óvodapedagógusoknak, meseregények
 bábok- kiegészítő kellékek, bábparaván
 fejdíszek – kiegészítő kellékek, ruhadarabok – dramatizáláshoz
 diafilmek, meséket tartalmazó hangkazetták, CD lemezek
 Meseláda
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium

 Várják, igénylik, szeretik a mesélést, maguk is segítenek a mesehallgatás
feltételeinek megteremtésében.
 Örömmel ismételgetik a megtanult verseket, rigmusokat – a kétnyelvű
csoportban mindkét nyelven.
 Vannak kedvenc meséik, képesek a hosszabb, szövevényesebb mesék figyelmes
végighallgatására is.
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 Képesek a megismert mesék felelevenítésére, rövidebb-hosszabb versek
visszaadására.
 A kétnyelvű csoportban ismernek verset, mondókát a nemzetiség nyelvén is.
 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek és önmaguk
szórakoztatására is. A dramatizálást, bábozást beleszövik játékukba, önállóan
használják a szükséges eszközöket, képesek a szerepek felosztására.
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A képességfejlesztés lehetőségei a vers és mesehallgatás alkalmain

ÉRZELMI-SZOCIÁLIS

ÉRTELMI

VERBÁLIS

TESTI

Érzelmi biztonságuk kialakítása,

Belső képi világuk, fantázia,

Mozgásos észlelés, tapintásos

Ritmusérzék, auditív ritmus

érzelmi életük gazdagítása,

reprodukció készség

észlelés, hallás, hangészlelés,

egyensúlyérzék, finommotoros

igazságérzet kialakítása.

mese megértése, időrendiség,

auditív emlékezet, beszédritmus,.

tevékenység: beszéd és mozgás

kapcsolatteremtő képesség.

Testrészek ismerete, testséma

Beszédkedv felébresztése,

összekapcsolása

fejlesztése, dominancia

artikulációs tisztaság,
beszédkészség, nyelvi
kifejezőkészség, beszédkultúra,
pantomimika.
Nonverbális készségek
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5.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Helye a nevelési folyamatban
Az éneklés, mondókázás, az élményt nyújtó zenei tevékenységek, a zenei hangok,
zörejek, tárgyak és környezeti hangok jelen vannak az óvodai mindennapok bármely
szakában.
A gyermekek hangulatának, kezdeményezésének megfelelően beépülnek a szabad
játékba (pl. mozgásos, énekes játékok; szerepjátékok kísérője: babaaltatás, főzőcske,
lakodalmas játék stb.) éppúgy, mint az óvodapedagógus által szervezett tevékenységekbe.
(pl. dramatizálás, bábozás, testnevelés, környezet megismerése stb.)
A zenei élmények hatása megjelenik a gyermek beszédében (dallam, ritmus, tempó,
kifejezésmód, új szavak, beszédkedv) a vizuális tevékenységek közben, vagy azok
témáiban.
A mindennapi éneklés, mondókázás mellett fontosnak tartjuk az óvodapedagógus
által kezdeményezett kötetlen, vagy esetenként kötött ének-zenei tevékenységeket. Ezek
időtartamát a gyermekek érdeklődése, aktivitása határozza meg.
Zenei nevelésünk célja: hogy a gyermekeket óvodába kerülésük pillanatától kezdve
rendszeresen és tudatosan zenei élményekhez juttassuk.
Kezdve a barátkozó mondókáktól, lovagoltatóktól az énekes gyermekjátékokon át a
magyar népdal megismeréséig, a környezeti hangok megfigyeltetésétől a zenei hangok
szépségének felfedeztetéséig.
Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta
spontán utánzásával.
Óvodánkban a mindennapi zenei élményszerzési lehetőség mellett más fontos, már
hagyománynak számító zenei események is vannak.
Minden év március 15-e alkalmából megrendezzük "Tavaszköszöntő" óvodai
ünnepélyünket. Az ünnepség egyik momentuma, amikor az óvodapedagógusok
népdalokból, gyermekdalokból, tavaszról, virágokról, napsütésről, állatokról szóló
dalokból összeállított csokorral kedveskednek a gyerekeknek. Ekkor találkozhatnak a
gyermekek többféle zenei előadásmóddal: pl. hangszeres kísérettel, kánonnal, szóló és
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karénekkel, több szólamban előadott dalokkal, zenei felelgetőkkel, bonyolultabb, felnőtt
táncmozgásokkal.
Természetesen elmaradhatatlan a gyermekek bevonása közös énekléssel, játékos
mozgással, tapsolással, meneteléssel, megtapasztalhatják az örömteli, felszabadult
együtténeklés örömét.
Ugyancsak fontos, élménynyújtó zenei alkalom a helyi zeneiskola növendékeinek
évenkénti „hangversenye". A zeneiskolás gyerekek az óvodások által jól ismert dalokat
szólaltatják meg különböző fafúvós, rézfúvós hangszereken, hegedűn, énekelhetnek a
gyerekek zenei kísérettel, együtt játszhatnak különböző zenei készségfejlesztő játékokat.
/Pl. hangulatfelismerő, dal felismerés hangszeres előadás után, hangszerek hangjának
felismerése stb./
A kétnyelvű csoport középső és

nagycsoportosai részt vesznek a városi Német

Nemzetiségi Nap rendezvényein, ahol egyrészt nézői, hallgatói lehetnek a különböző korú
amatőr német ének és tánccsoportok bemutatójának; másrészt maguk is ízelítőt adhatnak
az általuk megismert játékdalokból, körjátékokból.
A zenei nevelés tartalma
Kiemelt feladataink:
•

kiemelt a válogatott kortárs művészeti alkotások – zenei kreativitás fejlesztése
( Zenevarázs c. segédanyag- zene- mozgás-érzelem)

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a
nemzetiségi nevelés a gyermekek hovatartozását is.
A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
•

Értékek átadása

•

Szépség, harmónia, esztétikum iránti igény

Képességfejlesztési feladataink:
1. Tiszta éneklési készség fejlesztése.
Ezt segíti a minél több természetes énekhang hallása, a gyermekeket körülvevő
zenei hangok, zörejek felfedeztetése.
2. Ritmusfejlesztés
 egyenletes lüktetés megéreztetése változatos módon,
 dalok, mondókák ritmusának megfigyeltetése
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 tempó-, és ütemérzék fejlesztése különféle mozgások összekapcsolásával
 ismerkedés táncos lépésekkel / oldalzáró, utánlépés, forgás stb.)
3. Hallásfejlesztés
 halk-hangos,

különbségének

magas-mély

megéreztetése

énekes

gyakorlatban
 dallamfelismerés
 dallambújtatás
 hangszínérzék fejlesztése
4. Komplex készségfejlesztés
 zenei formaérzék fejlesztése ( ritmus és dallammotívumok megérzetetése)
 akusztikus emlékezet fejlesztése dalfelismeréssel, visszhangjátékkal
 improvizációs készség , kreativitás fejlesztése (játékok, játékos mozgások,
dallamok kitalálása, énekes beszélgetés, kérdés-felelet stb.)
 belső hallás fejlesztése
 játékos, táncos mozgásokkal az esztétikus mozgás igényének felkeltése.
5. Zenehallgatással esztétikai élmény nyújtása,
 a zene nyugodt, figyelmes befogadására nevelés. A népdalok éneklése,
hallgatása a gyermek -néptáncok és népi játékok, a hagyományok
megismerését, továbbélését segítik.
A zenei nevelés anyaga
1. Népi mondókák, kiszámolók (cirógatók, ölbe vevő, tapsoltató, csiklandozó, ujj és
tenyérjátékok, lovagoltatók, csúfolók stb.)
2. Népi dalos játékok
3. Komponált gyermekdalok (a magyar népzenei sajátosságokra épülő alkalmai és
ünnepi dalok)
4. Zenehallgatásra alkalmas magyar és külföldi népdalok, művészi értékű egyszerű
műdalok, zenei betétek.
Az óvodapedagógus feladatai
1. A zenei élményt befogadó nyugodt légkör megteremtése.
2. Zenei alkalmak, élmények biztosítása
3. Tudatos, tervszerű fejlesztő hatások megszervezése.
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 Mind a dalanyag, mind pedig a zenei feladat meghatározásában figyelembe
kell venni a gyermek aktuális érdeklődését, fejlettségi szintjét, életkori és
egyéni adottságait, a fokozatosság elvét.
 A zenei anyag kiválasztásakor fontos, hogy a dalanyag gyerekekhez
közelálló, könnyen elsajátítható legyen, hangkészlete alkalmazkodjon a
gyermekek életkorához.
 Az énekes játékok szabályai érthetőek, világosak, áttekinthetőek, a
különböző térformák és mozgásanyagok változatosak legyenek.
4. Az óvodapedagógus, éneklésre ösztönző, példamutató magatartásával (tiszta szép
éneklés, megfelelő artikuláció, vidám, természetes előadásmód, megfelelő hangerő,
tempó és hangszín) segítse a gyermek éneklési kedvének felkeltését.
5. A gyermekek zenei önbizalmának erősítésében fontos a gyermekek önmagához
mért reális értékelése, az egyéni bánásmód érvényesítése.
Részfeladatok
A kétnyelvű csoport zenei nevelésében


Az óvodapedagógus legfontosabb feladata, hogy ízelítőt adjon a gyermekeknek a
kisebbség zenéjének, népi játékainak, gyermekdalainak világából.



A nemzetiségi zenei anyag kiválasztásakor is érvényesüljön, hogy:



A körjátékok népies játéktartalmúak, könnyen énekelhető, egyszerű dallamúak
legyenek, egyszerű mozgással párosuljanak



A gyermek és népdalok nehézségi foka, hangneme életkornak megfelelő legyen,
szövegtartalma alkalmazkodjon a gyermekek nyelvi tudásához. Az énekes, táncos népi
gyermekjátékok átadásával a gyermekek nyelvi identitását szeretnénk megalapozni.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél


Hatékonyabb eredmények elérésére ad lehetőséget az ének-zene. A pozitív irányú
értelmi, illetve érzelmi fejlődés, a harmonikusabb mozgás - mely a zene hallgatása,
elsajátítása, és gyakorlása által ér el eredményt - a gyermek sikerélményét, s ez által
önbizalmának megerősödését szolgálja.
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A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében


Összetartozás érzésének, valahová tartozás élményének kialakítása az ének, mint
közös nyelv segítségével.

Funkcionális eszközeink
 énekes játékok kellékei (fejdíszek, használati tárgyak, kendők, kalapok, stb.)
 táncos szoknyák, (piros és kékfestő) – blúzok a kislányoknak
 hangszer pedagógusoknak: furulya, metallofon, hangvilla, csengősor
 ritmusjátszó hangszerkészlet gyerekeknek 2-20 gyerek számára (fadob, nyeles
béka, claves, fakocka, csengettyű, csőharang, xilofon hangok, harangjáték, verők)
 ritmusjátszó hangszerek - köcsögduda, csörgődobok, száncsengők, kisdobok,
kasztanyetta, rumbatök, körxilofon, fadob, triangulum, ujjtányér, cintányérok stb.
 magnók, hangkazetták, CD lejátszó
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyerekek képessé válnak zenei élmények befogadására.
 Szívesen, élvezettel játszanak énekes játékokat, gátlás nélkül tudnak énekelni.
 Képességeikhez mérten tisztán, megfelelő hangmagasságban, tempótartással
énekelnek.
 Ritmusérzékük kialakul – érzik az egyenletes lüktetést, a dalok és mondókák
ritmusát, amelyet tapssal, járással illetve ezek kombinációjával ki is tudnak
fejezni.
 Ismernek hangszereket, azok hangját azonosítani tudják.
 Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat, fejlődnek zenei képességeik.
 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. Élvezik a zenehallgatást.

90

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének Pedagógiai Programja

Képességfejlesztés lehetőségei az ének, zene, énekes játék tevékenységében

ÉRZELMI-SZOCIÁLIS

ÉRTELMI

VERBÁLIS

TESTI

Zenehallgatás – befogadás, zenei

Auditív memória, belső hallás,

Hangszín felismerés: zörejhangok,

Mozgáskultúra fejlesztés,

ízlés, népi hagyományok ápolása,

vizuális memória, dallam

különböző hangú tárgyakkal halk

mondóka, játékos mozgással,

ismerkedés a klasszikus zenével a

felismerés hangszerről,

hangos felismerés, magas – mély

egyenletes lüktetés, különböző

szép, - mint esztétikai élmény

énekhangról, dallamvisszhang.

hang érzékelése,

mozgásformákkal, ritmustartás,

egymáshoz való pozitív viszony

Zenei érdeklődés, téri tájékozódás

megkülönböztetése, felismerése,

ritmustapsolás, ritmushangszerek

érzelmi élet gazdagodjon.

– keresztcsatornák, zenei

ritmusérzék, egyenletes lüktetés,

megismerése, mondóka ritmusa,

Alkalmazkodó képesség,

kreativitás, zenei improvizáció,

környezet hangjainak megfigyelése nagy mozgások fejlesztése: gyors –

együttműködő készség, közösségi

pontos szövegkiejtés, tiszta éneklés

lassú mozgások, egyensúlyérzék és

érzés.

és artikuláció.

finommotorika

Testséma, testrészek
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5.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Az óvodai vizuális tevékenységek célja: hogy a gyermek
 az alkotó, játékos ábrázoló tevékenység (rajzolás, festés, mintázás, kézimunka)
öröme által megismerkedjen az ábrázolás különféle eszközeivel, anyagaival:
 megismerje és gyakorolja a különböző ábrázolási technikákat,
 a maga sajátos módján tükrözze a környező világról szerzett tapasztalatait,
elképzeléseit, átélt élményeit, a hozzájuk kapcsolódó érzelmi megnyilvánulásait –
mindazt, ami valamiért fontos a számára.
Kiemelt feladataink:
 a gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épüljön,
 igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és
az esztétikai élmények befogadására.
A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
•

Önkifejezés igénye, önálló alkotás vágya

•

Alkotó cselekvésre ösztönözve, kitágítva a játék határait, szépség, harmónia,
esztétikum kiteljesítése

A tevékenység helye a nevelési folyamatban
Minden korosztály számára kialakítunk egy olyan "műhely" jellegű sarkot, ahol a
gyermekek számára elérhető helyen mindig rendelkezésre állnak azok az anyagok,
eszközök, a természet összegyűjtött kincsei, barkácsolási eszközök, kellékek stb.
amelyekkel

szabadon,

önálló

elképzelés

alapján,

a

nap

bármely

részében

tevékenykedhetnek.
(pl. rajzolás különböző eszközökkel, festés, barkácsolás, tépés, vágás, ragasztás,
kézimunka stb.
A szabad játékba ágyazott, a gyermekek által kezdeményezett ábrázolási
tevékenységek mellett fontosnak tartjuk az óvodapedagógus által irányított, ill. szervezett
ábrázolási tevékenységeket, amelyekbe a gyermekek kötetlen módon, érdeklődésüknek
megfelelően, önként kapcsolódhatnak be.
Az óvodapedagógus által tervezett és szervezett ábrázolási tevékenységek
pedagógiai alapját az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermekek által
megérthető világ tárgyai, eseményei, a hozzájuk érzelmileg közelálló ünnepek, az örömmel
átélt közös és egyéni élmények adják.
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A gyermekek által önként megkezdett tevékenység egész nap, illetve szükség
szerint több napon keresztül folyhat. A kötetlen szervezés nagy előnye, hogy egyszerre
kisebb létszámú gyermekcsoport tevékenykedik - így az óvodapedagógus számára
nagyobb

lehetőség

nyílik

az

egyéni

bánásmód,

a

differenciált

foglalkoztatás

megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembe vételére.
Az egyéni „alkotások" mellett nagy jelentőségűek a közösen készített ún. kollektív
munkák. Az ilyen munkákban szívesen vesznek részt a gyengébb rajzképességű,
visszahúzódó gyerekek is, hiszen a közös kép, vagy tárgy egy-egy apró részletével részesei
lehetnek a közös sikernek - ezáltal erősödik önbizalmuk, ábrázolás iránti kedvük.
A gyermekek által készített munkákkal az aktualitásnak megfelelően díszítjük a
csoportszobákat, öltözőket - így a szülők is figyelemmel kísérhetik a gyermekek képi
kifejezőképességének fejlődését.
Kétévenként minden érdeklődő számára nyitott kiállításon mutatjuk be az év közben
készült sokféle technikát, anyagot, témát felvonultató gyermeki alkotásokat.
A vizuális tevékenységek tartalma
Óvodánkban sokféle, változatos anyaggal és eszközzel igyekszünk biztosítani a rajzolás,
festés, mintázás és kézimunka különféle lehetőségeit.
Megismertetjük a gyermekeket sokféle ábrázolási technikával, a képalakítás, az
egyszerűbb plasztikai munkák készítésének különböző lehetőségeivel.
Kézimunka-tevékenységek során megjelennek a népi kismesterségeket őrző elemek:
 a népi kismesterségek egyes technikái pl. szövés, fonás, batikolás, hímzés,
agyagozás stb.
 a felnőttek játékeszköz készítési technikáinak utánzása természetes anyagokból,
ágak, levelek, termények, növényi részek felhasználásával stb.
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 az ünnepi készülődések során a gyerekek részt vesznek az ünnepekhez kapcsolódó
jelképek elkészítésében. pl. adventi koszorú, mézeskalácssütés, karácsonyi
díszkészítés, farsangi álarc készítése, húsvéti tojásfestés, díszítés stb.
Az óvodapedagógus feladatai


Legfontosabb, hogy felkeltse a gyermekben az ábrázolás anyagaival, eszközeivel való
tevékenységi vágyat, ábrázolási kedvet, az egész nap folyamán teret biztosítson az
ábrázoló tevékenységekre.



Megteremtse azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a gyermek képi-plasztikai
kifejező nyelvének, ábrázolóképességének fejlődését. (élmény, hely, elegendő idő, jó
minőségű eszközök, kellékek biztosítása)



A gyermek önfejlődéséhez igazodva állandó bátorítással, dicsérettel, megfelelő
útmutatással, szükség szerint ötlettel, javaslattal segítse a gyermeket az általa elképzelt
ötlet egyéni kivitelezésében.



A gyermek esztétikai érzékenységének, szép iránti nyitottságának, igényességnek
alakítása igazi képzőművészeti, népi – és iparművészeti alkotások megismertetésével.
E feladatunk megvalósításában igyekszünk kihasználni a városunk adta lehetőségeket.
Állandó látogatói vagyunk a Művelődési Központ által rendezett – a gyerekek
életkorának megfelelő- kiállításoknak, tárlatoknak.

Részfeladatok a kétnyelvű csoportban:


Az óvodapedagógus feladata a gyermek fejlettségnek megfigyelése után a tapintatos
ötletadás és segítés. Az ötleteket a gyermekek nyelvi fejlettségi szintjének megfelelően
mindkét nyelven közvetíti.



A vizuális nevelés különböző területein (rajzolás, festés, gyurmázás és formázás,
ragasztás, vágás, hajtogatás, nyomdázás, felfűzés, fonás, szövés) belül az
óvodapedagógus sok lehetőséget ad a gyermekeknek a német nyelv alkalmazására, de
az alkotáshoz szükséges technikai lépéseket magyarul kell ismertetnie.



A vizuális tevékenységek közben számtalan lehetőség adódik a gyermek passzív és
aktív szókincsének gyarapítására pl. színek, formák, anyagok, relációk stb.



A vizuális nevelés a kommunikáció egy lehetősége, ami a nyelvtanulást gazdagítja.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek


Számukra az ábrázolás egy fontos kifejezési lehetőség, melyben érzéseit, tapasztalatait,
gondolatait visszaadja. Az alkotás által sikerélményt szerezhet, így nő az önbizalma.
Egyéni sajátosságok figyelembevételével fejlesztjük.
Funkcionális eszközök



rajzolás, színezés eszközei (színes ceruzák, zsírkréták, filctollak)



festés eszközei (tempera, vízfesték, üvegfesték stb, különböző méretű ecsetek,
anyagok)



különböző színű, anyagú és nagyságú papírok – rajzoláshoz, kézimunkához,
hajtogatáshoz, nyomdatechnikákhoz, barkácsoláshoz



kézimunka eszközei (különféle textilanyagok, fonalak, gombok, papírok, kreativ
kellékek, ragasztók stb.), mintázáshoz – gyurma, agyag, gipsz,



szövőkeretek, körmöcske



a természet összegyűjtött kincsei (ágak, kagylók, levelek, bogyók, termények, stb.)



barkácsoláshoz szükséges szerszámok, eszközök, kellékek

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium
 A rajzolás, mintázás, kézimunka a gyermekek számára örömteli tevékenységgé; a
fantázia, és kreativitás kifejezési eszközévé válik. Képalkotásaikban, plasztikai
munkáikban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
 A gyermeki alkotásokra jellemző a részletező formagazdagság, a színek variálása.
 Sokféle ábrázolási technikát ismernek, képesek azokat önállóan is alkalmazni.
 Ismerik, és biztonsággal használják az ábrázolás különféle anyagait és eszközeit.
 Kezük ügyesedése, finomabb kézmozgásuk lehetővé teszi, hogy egyre precízebb,
apró mozgásokat kívánó feladatokat is sikerrel oldjanak meg.
 Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióiknak.
 Önállóan és csoportosan is készítenek játékokat, ajándékokat, kellékeket.
 Képesek a szép meglátására a természetben és a tárgyi környezetben egyaránt.
 Megismerkednek népi használati eszközökkel, kézműves technikákkal, népi
motívumokkal, nemzetiségi tárgyi értékekkel.
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Képességfejlesztés lehetőségei a rajzolás, a mintázás, kézimunka tevékenységeiben
ÉRZELMI-SZOCIÁLIS
Akarati tulajdonságok,

ÉRTELMI
Alaklátás, formaállandóság, rajzi

VERBÁLIS
Fogalomrendszer,

TESTI
Egyensúlyérzék,

igényesség, szép iránti

kifejezőképesség, emlékezet,

szókincsbővítés

Finommotorika, kézügyesség. Helyes

fogékonyság, esztétikai

fantázia, alkotóképesség,

Időviszonyok

eszközfogás, ülés, testtartás

érzelmek, frusztráció.

észlelőképesség, formák, arányok,

Tárgyi megnevezések

Nagymozgások

Önismeret, önértékelés,

méretek, színek, színharmóniák,

Testfogalom

szem – kéz, szem – láb koordinációja,

önbizalom, testséma, testrészek,

színárnyalatok. Formaérzék,

Verbális fejlesztése

mozgás feletti kontroll, mozgás tudatos

keresztcsatornák, pozitív énkép,

formaismeret, formaképzelet,

Rajzi kifejezőkészség

irányítása, szemmozgatás, szemfixáció.

önelfogadás, alkalmazkodási

színérzék, díszítő érzék, irányérzék,

komplex fejlesztése

készség.

mozgásos észlelés rész – egész látás,
tapintás, észlelés,
megfigyelőképesség, vizuális
memória, ritmus, összehasonlítás,
szétválasztás, csoportosítás, téri
tájékozódás síkban, térbeli alakzatok
felismerése, létrehozása.
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5.5 Mozgás
Célja és feladata:

Az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének, a testi-lelki
harmónia kialakulása, a társra figyelés, az alapvető testi képességek és mozgáskészségek
(harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, nagy és kismozgás) és pszicho motoros
képességek fejlődése, a mozgás megkedvelése különös tekintettel a természetes
mozgásokra, és koordinációra, a helyes testtartás kialakítására. A rendszeres
egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros 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, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal,
játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés
kedvező egymásra hatása.



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.



A spontán, a 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 – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető
társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodásfejlődésére.



A spontán, a játékba, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos
tevékenységeknek, 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
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legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a
szabad levegő.
A mozgás helye a nevelési folyamatban
A mozgás sokoldalú feladat és tevékenysége átszövi az egész óvodai életet.
Jelen van a szabad játékban éppúgy, mint a testnevelési foglalkozásokon, az ábrázolási
manipulációkban, az énekes és dalos játékokban, vagy az önkiszolgáló, gondozási
tevékenységekben.
Egyetértünk a mozgásfejlesztés tágabb értelmezésével /Porkolábné B. Katalin/: "az aktív
nagymozgástól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magában foglal és az egész
személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek
alakulását."
A mozgásfejlesztés területei, tartalma
A gyermek mozgásigényének kielégítése, ill. a mozgásfejlesztő céljaink, feladataink
megvalósulása kétféle módon történik.
A./ Spontán módon - a szabad játékban.
B./ Szervezett és irányított módon:
 a mindennapi testnevelésben,
 a kötelező testnevelési foglalkozásokon,
 a célhoz kötődő hosszabb séták, kirándulások által.
A./ Mozgásfejlesztés a szabad játékban
A mindennapok során napirendünk célszerű alakításával igyekszünk biztosítani a
gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, a csoport összetételének megfelelő
mozgásos tevékenységeket, a szükséges helyet és eszközöket.
Ilyen mozgásos tevékenységek:
 A természetes nagymozgások fejlődését elősegítő csúszó, mászó és bújó játékokelsősorban a 3-4 éves gyerekek számára. Eszközei a teremben: asztalok, székek,
szőnyegek, padok stb. udvaron a különböző mozgásfejlesztő fajátékok.
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 A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlődését elősegítő célba dobó, gurító, ugró,
labdajátékok, manipulációs és barkácsoló tevékenységek (elsősorban 4-5 éves
kortól) Eszközei: labdák, teke, kugli, ugráló kötél, karikák, tereptárgyak, fűző és
manipulációs játékok stb.
 Az egyensúlyérzék fejlesztését szolgáló különböző pörgő, hintázó, szökdécselő,
ugró játékok, kerékpározás, rollerozás, egyensúlyozó játékok, ugró-asztal (4-5 éves
kortól)
 A finom motorika fejlődését elősegítő sokféle kézimunka jellegű tevékenység, apró
elemű építés, konstruálás, sokféle, változatos kéziszer használata. (5-6-7 éves
korban)
A tevékenységek megvalósításának feltétele az elegendő hely, mozgásra inspiráló
biztonságos környezet a csoportszobában és az udvaron egyaránt.
Óvodánk mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt udvara (mászóka, csúszda, gerendák,
hinták, mókuspörgők, tornakorlát) a rendelkezésre álló mobil játék és tornaeszközeink
/rollerok, labdák, kosárpalánkok, focikapuk, ugráló kötelek, hinták, Tini-kondi, ugráló
asztal stb./ jó lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy minden gyermek megtalálja a
fejlettségének, érdeklődésének megfelelő tevékenységet.

B. /Mozgásfejlesztés szervezett, irányított módon
1. Mindennapi mozgás
Napirendünk rendszeresen visszatérő eleme minden csoportban a mindennapos testnevelés.
Célja: a szervezet felfrissítése, megmozgatása.
Időtartama: a gyermekek életkorától, a csoportösszetételtől függően 10-20 perc.
Anyagát elsősorban a mozgásos játékok alkotják, kiegészítve néhány gimnasztikai
gyakorlattal, ill. a test deformitás megelőzését célzó ún. preventív gyakorlatokkal. /pl.
különböző járások, helyes testtartást elősegítő utánzó mozgások, szabadon és eszközökkel
végzett lábgyakorlatok stb./
Érdekes játékokkal, játékos irányítással igyekszünk olyan derűs, jókedvű légkört teremteni,
amelyben a gyermekek szívesen, örömmel vesznek részt a tevékenységben - ezáltal
igényükké, szokásukká válik a rendszeres mozgás.
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A mindennapi testnevelés napirenden belüli helyét az óvodapedagógusok
határozzák meg. Jól bevált gyakorlatunk, a délelőtti rendrakás utáni, az udvari játék ill.
levegőzést megelőző időszak.
Természetesen, ha az időjárás engedi e tevékenységet is elsősorban a szabadban
szervezzük.
2. Testnevelési foglalkozások
Óvodánkban, valamennyi csoportban az egyetlen kötelező jellegű foglalkozás a heti
1 alkalommal szervezett testnevelés.
Színtere az eszközökkel jól felszerelt tornatermünk, ill. óvodánk udvara
A kötelező jelleg természetesen nem jelenti a gyermekek erőltetését.
Fokozatos együttjátszással, játékos irányítással, türelemmel, a mozgásról szerzett pozitív
élmények erősítésével igyekszünk elérni, hogy a gyermekek örömmel, belső igényből
fakadóan, szívesen vegyenek részt a foglalkozásokon.
A testnevelési foglalkozások célja: a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a
szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a mozgásigény sok
játékkal, természetes mozgással történő kielégítése.
A foglalkozások időtartamát, tartalmi felépítését, szervezési módját minden
óvodapedagógus maga határozza meg saját csoportja összetételét, a gyermekek életkorát,
képességeit figyelembe véve. Mozgáskotta lehetősége.

Funkcionális eszközeink
Tornapadok,

bordásfalak,

zsámolyok,

függeszkedők,

ugrószekrények,

Wesco

és

Greifswald eszközök, Body Roll hengerek, különböző méretű szőnyegek, létrák, csúszdák,
akadálypályák építésére alkalmas eszközök, kéziszerek mint pl. botok, kendők, kockák,
szalagok, babzsákok, különböző méretű és anyagú labdák, karikák.
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Atlétikai jellegű gyakorlatok
Járások

futások

Ugrások
 Távol és magasugrás

dobások

 Természetes járás

 Lassú, közepes és gyors iramú;

 Járás ütemtartással

 Tempóváltoztatással

 Irányváltoztatással

 Térd és sarokemelés

függőleges

 Kartartásokkal

 versenyszerűen

irányba

helyből és nekifutásból

 Különböző feladatokkal
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Torna jellegű gyakorlatok
Természetes
Szabadgyakorlatok

Talajgyakorlatok


Egyensúlyozó Szekrény

Labdás

Testnevelési

támaszgyakorlatok járások

ugrások

gyakorlatok

Játékok

Gurulások



Csúszások,



Talajon



Felugrás,



Gurítás talajon és



Futó,

padon,



fogó,



Különböző-állások,



ülések,

(hossz-



kúszások,



padon,



függőleges



térdelések

tengelykörüli,



mászások



gerendán



repülés



labdavezetések,



küzdő játékok,



kéz és lábtámaszok

guruló

talajon,

eszközzel és



zsugor



átadások kézzel és



egyéni versengések



láb és törzs-

átfordulás



és különböző

anélkül.

lábbal,



sorversenyek



Mozgások,

előre és hátra)



eszközökön;

labda feldobás és



váltóversenyek,



járások,



Függések –

elkapás,



egyszerű, majd



testsúly-

érintő magas



pattintás,

bonyolultabb



áthelyezés,

szereken



célba-dobások

szabályokkal,



szökdelések



vízszintes és

különféle eszközök



ugrások

függőleges irányba

és szerek



fordulatok



kézi szergyakorlatok



segítségével.
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3.Séták, kirándulások
Minden évszakban tervezünk célhoz kötődő rövidebb-hosszabb sétákat, kirándulásokat a
közeli erdőkbe, szőlőhegyre, patakpartra.
A hosszabb, különböző terepeken végzett gyaloglás jól szolgálja az álló-és teherbíróképességük, ügyességük, egyensúlyozási képességük fejlődését, számtalan lehetőséget
nyújt sokféle mozgásos tevékenységre.
Az óvodapedagógus feladatai
Az óvodapedagógus legfontosabb feladata, hogy az óvodába kerülő gyermekek mozgás
iránti kapcsolatának, mozgásfejlettségi szintjének megismerése után:
 megteremtse azokat a biztonságos körülményeket,
 biztosítsa a szükséges feltételeket: hely, idő, mozgáslehetőségek, eszközök;
 kialakítsa a mozgásfejlesztéssel kapcsolatos szokásokat, szabályokat, amelyek
segítségével kielégítheti a gyermekek változó mozgásigényét, megvalósíthatja a
mozgásfejlesztés feladatait.
A testnevelési foglalkozások összeállításának és levezetésének fontos szempontjai:
 A tudatos tervezés: a gyermekek képességeinek megfelelő, optimális terhelést
biztosító, egymásra épített, fokozatosan nehezített mozgásanyag tervezése.
 Körültekintő szervezés: elegendő hely, eszköz, kevés várakozási idő, elegendő
ismétlési alkalom, pergő foglalkozásvezetés,
 A játékos hangvétel, példamutató, helyes mintát adó bemutatás, rövid érhető
utasítások, ösztönző, de türelmes óvodapedagógusi magatartás

Részfeladatok a kétnyelvű csoportban


A mozgásöröm és a szellemi fejlődés szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért a
kétnyelvű környezetben különös figyelmet kell fordítani a növekedésben lévő
gyermek szervezetére. A sokoldalú mozgás erősíti a gyermek szervezetét, ellenállóvá
teszi, ellensúlyozza azt a pszichikai terhelést, amit a két nyelv megjelenése okozhat.



A feladatok, a mozgásos játékok kiválasztásánál fontos szerepet kap a nyelvtudás, a
nyelvi fejlesztés is. Az óvodapedagógus a nyelvi anyagot - amelyek a testnevelési
szakkifejezéseket és utasításokat jelentik - fokozatosan vezeti be.
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Óvodánkban a gyermekek nyelvi fejlettségének függvényében elsősorban a
mindennapos testneveléshez és a mozgásos játékokhoz kapcsolódik a német nyelv
használata.



A mozgásos játékok, a népies játéktartalmak fejlesztik a gyermek szókincsét, lehetővé
teszik a nyelv alkalmazását, a megértés gyakorlatban való realizálását.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében


Nagyon fontos a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet
alakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges
szabályok megtanítása. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermek
fejlettségi szintjéhez kell igazodnunk. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
gyermek egyéni tempójának megfelelően sokat gyakorolhassa a különböző
mozgásokat.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén – sikerkritérium

 Mozgáskedvük, mozgásigényük, életvitelük részévé válik - szeretik és igénylik a
mozgást.
 A

rendszeres

mozgás

teljesítőképességük,

hatására

mozgásuk

fejlődnek

testi

összerendezettebbé,

képességeik,

növekszik

ügyesebbé,

megfelelő

ritmusúvá válik.
 Testsémájuk, oldaliságuk kialakul – téri irányokat ismerik, képesek a téri
tájékozódásra.
 Finommotorikájuk megfelelő fejlettsége révén felkészültek az írástanulásra.
 Megerősödik önfegyelmük, figyelmük – alakul egészséges versenyszellemük,
szabálytudatuk.
 A kétnyelvű csoportban képesek a nemzetiségi nyelven adott utasítások
végrehajtására, a tanult eszközök, térformák, alakzatok játékok megnevezésére.
 A SNI gyermekek számára a mozgásfejlődés óriási jelentősége abban rejlik, hogy
hatással van a kognitív funkciók és a szociális képességek fejlődésére is. A
kognitív funkciók terén a mozgásos játékok felidézésével fejlődik a gyermekek
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 vizuális memóriája; a testrészek és téri irányok megismerésével, megnevezésével
fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük; a megnevezett, látott és elvégzett
cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési területek integrációját és a
fogalomalkotás fejlődését. A mozgás, hatással van a szociális képességek
fejlődésére azzal, hogy saját testének és mozgásos képességeinek megismerésével
fejlődik a gyermek én-tudata. Folyamatos szakemberi segítséggel érhető el a cél.
 Az óvodás kor végére, hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett,
teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus, finom mozgásra képes.
Erőteljesen

fejlődik

a

mozgáskoordináció.

Mozgását,

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
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Képességfejlesztés lehetőségei a mozgástevékenység terén
TESTI

ÉRZELMI – SZOCIÁLIS

ÉRTELMI

KOMMUNIKÁCIÓS

Erő, ügyesség, összerendezett

Aktivitás, érzelmi motiváltság

Térérzékelés, téri irányok és

Tárgyak testrészek megnevezése,

mozgás, egyensúlyérzék.

erősítése, kitartás, szabálytudat,

viszonyok, alak, forma, szín,

téri irányok viszonyok

Finommotorika, állóképesség,

nehézségek leküzdése.

méret megismerése,

megnevezése, méret, hasonlóság,

mozgásigény, nagymozgások,

Közösségi magatartás, kudarc

keresztcsatornák, vizuális,

különbözőség megnevezése,

szem – kéz koordináció.

elismerése, önbizalom,

tapintásos, hallásos. Vizuális

mozgással és a testsémával

önértékelés, testfogalom,

időrendiség és ritmus, vizuális

kapcsolatos szavak gyakorlása.

testséma, testrészek és funkcióik

diszharmónia.

megismerése, oldaliság, a törzs
függőleges zónájának kialakítása,
önmaga felismerése (tükör).
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5.6 A külső világ tevékeny megismerése
Szerepe a gyermek életében
Az óvodai környezeti, matematikai nevelés feladata, hogy a gyermeki tapasztalatok közül
kiemelje az igaz, pontosítsa a téves tapasztalatokat.
A gyermekérdeklődési, megismerési, tevékenységi vágyára építve, valós ok-okozati
összefüggések megismertetésével és megértetésével, újabb és bővebb tapasztalatszerzési
lehetőségekkel segítse a gyermeket a környezetben való, életkornak megfelelő biztonságos
eligazodásban.
A tevékenység helye a nevelési folyamatban
A külső világ megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenységek egészét.
Mindig, és mindenben jelen van: játékban, önkiszolgáló tevékenységben, mozgásban
éppúgy, mint a beszélgetéseken, séta, kirándulás, vagy udvari tevékenységek közben.
A cselekvésre, érzékszervi megtapasztalásra épülő ismeretszerzés és bővítés, az
összefüggések felfedeztetése történhet spontán gyermeki és tudatos óvodapedagógusi
kezdeményezésre

a

mindennapokban

(pl.

folyamatos

megfigyelések,

spontán

tapasztalatok) ill. a hetirendben meghatározott napon. /óvodapedagógus által kínált
alkalmak pl. séta, kirándulás, didaktikus játékok, kötött ill. kötetlen foglalkozások)
A tevékenységek tartalma
A./ A környezet megismerése és védelme
Célja: hogy
 a gyermeket körülvevő természetes környezetben megfigyeltessük,
 személyes megtapasztalás révén megéreztessük,
 életkori szintjüknek megfelelően megértessük a gyermekkel a szűkebb és tágabb
természeti - társadalmi környezet viszonyait.
Feladataink:
1. A természeti változások, a természet szépségeinek, összefüggéseinek megláttatása,
az ember életmódbeli alkalmazkodása. (időjárás, öltözködés, évszakok változása;
állatok,

növények,

tulajdonságai,

alkalmazkodása)
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2. Társadalmi változások megfigyelése:
 A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet jelenségeinek megismerése.
(közlekedési ismeretek, lakóhelyünk jellegzetessége, ünnepeink-hagyományaink)
 Különböző szerepek, magatartási-, viselkedési, életmódbeli minták megismerése,
gyakorlása.(egészségmegőrzés és egészséges életvitel; családi szerepek, kötelékek;
egymásra figyelés; balesetmentes közlekedésre nevelés stb.)
 A felnőttek által végzett munka jellemzőinek megismerése, a munka értelme,
értéke.
3. Az élővilág sokoldalú megfigyeltetésével, a természetet óvó-védő tevékenységek
segítségével a természethez való kötődés, környezetvédő, környezetet pozitívan
alakító magatartás alakítása.
A különböző témakörök a gyakorlatban nem válnak szét, komplex módon kapcsolódnak,
összefüggnek egymással, illetve más gyermeki tevékenységekkel.
Feladatunk:
 Felhívni a figyelmet a családi és a tárgyi kultúra értékeire
 az óvodapedagógus segítse elő a gyermekek önálló vélemény alkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő elemek
•

Széles lehetőségek biztosítása a közvetlen környezet megismerésében (helyi
gyakorlat - kiegészítve a kompetencia alapú programcsomag és segédletek
kínálatával

•

A tevékenységek a felfedezés iránti vágyra, kíváncsiságra, motivációra alapozva
tervezettek.

•

Sokszínű érdekes izgalmas tevékenységrendszer biztosítása

A környezettudatos magatartás alakításában kiemelkedő szerepet tölt be a „Miénk a
Föld!” helyi innováció keretében megvalósuló tevékenységek. (4. sz. melléklet)
A projekt tartalma: A Föld napját megelőző héten olyan csoport és óvodaszintű
programok és tevékenységkínálatok összeállítása és megvalósítása, amelynek legfontosabb
célja a környezettudatos magatartás elősegítése.
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A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kapnak az alábbi területek:
 személyes élmények nyújtásával az élővilág szépségének, változatosságának
felfedeztetése – a természet szeretete, óvása és védelme
 a közvetlen környezetünk tisztán tartása – szépítése
 a

környezetvédő,

környezetszépítő

tevékenységek

megvalósítása,

szelektív

hulladékgyűjtés fontossága
Mivel a környezettudatos magatartás alakításában fontos szerepe van a családi nevelésnek
is, ezen a héten nyílt hetet tartva a szülőknek, bevonjuk őket is a tevékenységkínálatokba.
B./ A környezet mennyiségi, formái összefüggései /matematikai nevelés/
A matematikai nevelés célja: A gyermek életkori és egyéni fejlettségéhez igazodva a
környező világ mennyiségi,

formai, kiterjedésbeli

összefüggéseinek felfedezése,

megtapasztalása játékos formában.

Feladatok:
3-4 éves korban a matematikai érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a mindennapi
tevékenységekben, matematikai tartalmú játékokkal, matematikai fogalmak természetes
használatával a matematikai szemlélet megalapozása.
5-6-7 éves korban sok-sok játékkal, cselekvéssel, minden érzékszervet megmozgatva a
matematikai érdeklődés kibontakoztatása, elemi ok-okozati összefüggések felismertetése,
megtapasztalása. Matematikai tartalmú tevékenységek során a megismerő-képességek, a
logikus gondolkodás fejlesztése
Matematikai tartalmak

Halmazok:
 képzése, összehasonlítása tulajdonság szerint (szín, forma, nagyság, rendeltetés,
azonos fogalmi kör stb.)
 szétválogatás, bontás részhalmazokra különböző szempontok szerint
 elemek sorba rendezése
 becslés, pár fogalma
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Mennyiségek:
 Létrehozása, összehasonlítása megadott szempontok alapján összeméréssel
(magasság, hosszúság, szélesség, űrtartalom, tömeg, terület, vastagság, bőség)
 Számosság megállapítása: becsléssel, párosítással, összkép alapján, számlálással
 Tapasztalatok a mennyiségek változásairól (hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá
tétel, több, kevesebb, ugyanannyi létrehozása)
Építések szabadon, ill. megadott szempontok alapján.
Tapasztalatok a szimmetriáról – tükörjátékok
Testek, síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése.
Relációk gyakorlása térben és síkban
Az óvodapedagógus feladatai
 A gyermekek spontán szerzett ismereteire, tapasztalataira építve megteremteni a
feltételeket a külső világ tevékeny megismeréséhez: Minél több tapasztalat és
élményszerzési lehetőség biztosítása a természeti-társadalmi környezetről (séták,
kirándulások, boltok, piac, különböző intézmények látogatása, betekintés a
felnőttek világába, részvétel különféle rendezvényeken stb.) Sokoldalú, változatos,
több érzékszervet megmozgató gyakorlási, élmény feldolgozási lehetőség.
Tevékenységekre inspiráló játékok és eszközök biztosítása.
 A gyermekek aktív, cselekvő részvételével a megismerő és gondolkodási
tevékenységek életkori sajátosságokat figyelembevevő egyéni fejlesztése.
Feladatok a kétnyelvű csoportban


A környezet megismerése szoros kölcsönhatásban áll a nyelvi neveléssel.



A

nyelvi

feladatok

megegyeznek

a

gyermek

környezettel

való

alapvető

tapasztalataival.


Szókincsfejlesztés és a beszédkészség fejlesztése a következő témákon keresztül
valósul meg:



A gyermek közvetlen környezete



A gyermek és a természet



A gyermek távolabbi környezete
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A környezeti nevelés feladatai a helyi hagyományok, szokások, kultúra megismerését
és megőrzését is szolgálják.



A matematikai nevelés tevékenységeiben is fontos helyet kap a nyelvi nevelés.



Az óvodapedagógus a matematikai tapasztalat és információátadás során „megtanítja"
a tárgyak, mennyiségek nevét, a gyermek megtanul számolni, megismeri a színeket,
gyakorolja a különböző matematikai relációkat. (nagy-kicsi, sok-kevés, hosszú-rövid
stb.)

Funkcionális eszközök
 Diasorozatok különböző témákban (háziállatok, vadállatok, közlekedés, erdei
állatok, orvos munkája, egészségesek vagyunk stb.) Emberek világa, Állatok
világa, Növények világa képkártya-sorozatok
 Nagyméretű évszakképek, témaköröknek megfelelő táblázatok (napszakok,
évszakok, gyümölcsök, növények, vadállatok, háziállatok stb.)
 Környezetismereti

és

matematikai

tartalmú

képességfejlesztő

társas

és

szabályjátékok, kártyák, memóriajátékok – gyári, illetve óvodapedagógus által
készített eszközök
 Közlekedéssel kapcsolatos applikációs képek, társasjátékok, terepasztal
 „Világunk hangjai” c. hangkazetta, Évszakok c. audiovizuális kazetta
 MINIMAT – matematikai eszközkészlet,
 Anyanyelvi

eszközkészlet

(különböző

témaköröket

tartalmazó

applikációs

fóliaképek)
 Mágneses táblák, síkidomok, testek, színes rudak, pálcikák, korongok
 Érzékelő játékok, diavetítő, magnó,
 A környezetben található eszközök, tárgyak, termények stb.
 Ismeretterjesztő könyvek, gyermekenciklopédiák
 Homok-víz asztalok, távcsövek, nagyítók, bogárnézőkék, iránytű, földgömb
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyerekek elemi ismeretekkel rendelkeznek szűkebb és tágabb környezetükről.
 Tudják lakcímüket, szüleik, családtagjaik nevét, foglalkozását. Tudják születésük
helyét és idejét.
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 Ismeretük van háziállatokról, vadállatokról, madarakról, bogarakról, össze tudják
hasonlítani őket hasznosságuk alapján.
 Ismerik

környezetük

növényeit,

azok

gondozását,

ismernek

növényekkel

kapcsolatos munkákat.
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak a szépségében.
Felismerik a napszakokat, ismerik a hónapok, napok nevét.
 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési
eszközöket.
 A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják, ismerik az
érzékszervek funkcióit, azok védelmének fontosságát.
 Ismerik a környezetükben lévő intézményeket.
 Tapasztalatuk van az emberi munka, az ember környezetvédő magatartásának
fontosságáról.
 Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.
 Képessé válnak a tárgyak, dolgok különböző szempontok szerinti csoportosítására,
összehasonlítására.
 10-es számkörben biztonsággal számlálnak, képesek a több, kevesebb, ugyanannyi
felismerésére és létrehozására.
 Megkülönböztetik az irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat
 A kétnyelvű csoportban a különböző témakörökhöz kapcsolódóan gyarapodik aktív
és passzív szókincsük.(család, állatok, közlekedési eszközök, virágok, évszakok,
napok, köszönési formák, számok, játékok, tisztálkodási eszközök, színek, névutók
stb )
 A kisebbséghez tartozó gyerekek ismernek nemzetiségi szokásokat, hagyományokat.
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Képességfejlesztés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során
TESTI

ÉRZELMI - SZOCIÁLIS

ÉRTELMI

KOMMUNIKÁCIÓS

Egyensúlyérzék,

A természethez való pozitív

Érzékelés, íz érzék,

Beszédkultúra, kérdéskultúra,

finommotorika, nagymozgások, érzelmi viszony szülőföld,

térérzékelés, idő érzékelés,

kifejezőkészség, magabiztos

szem – kéz, szem – láb

emberek, a táj szeretetre

érzékszervi működés. Figyelem

tudatos kreatív önkifejezés.

koordináció.

nevelés, tárgyi kultúra

– koncentrált, - szándékos:

Választékos nyelvi

Manipulációs készség, gyors

értékeinek szeretete, védelme.

Formaalakítás, hallási

eszközökben gazdag, kultúrált

reagálás.

Feladattudat, szabálytudat,

érzékelés, szem fixációs

stílus különböző

kitartás, türelem, ítélőképesség,

működése, tapintásos érzékelés. kommunikációs helyzetekben.

kapcsolatteremtő képesség,

Téri helyzetek, cselekvések,

Beszédbátorság erősítése,

közösségi érzés, szociabilitás,

színek, irányok, formák,

beszédtechnika fejlesztése,

másokkal való kapcsolat

tulajdonságok, méretek

szövegértés, kialakítása

igénye, testséma önmaga

felismerése.

szövegalkotási kedv felkeltése.

felismerése. Intellektuális

Fogalomalkotás, számfogalom,

Kommunikációs igény

érzelmek, együttműködési

számolási készség,

motiválása.

készség, feladattartás, önálló

problémamegoldó gondolkodás

Szókincsbővítés, tiszta

feladatmegoldás.

Szándékos figyelem

artikuláció fejlesztése, verbális

Problémakezelés

fejlesztés, testrészek neve.

Analizáló-szintetizáló készség
fejlesztése
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5.7 Munka jellegű tevékenységek
A gyermeki munkavégzés célja: hogy önállóan, vagy másokkal együttműködve valamely
munka jellegű tevékenységgel eredményt érjen el - megvalósítson egy önmaga, vagy
mások által kitűzött célt, saját maga és mások számára is tapasztalhatóvá tegye munkája
eredményét, értelmét.
A tevékenység helye a nevelési folyamatban
A különböző munkák, munka jellegű tevékenységek jelen vannak az egész nevelési
folyamatban, az óvodai mindennapokban. A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a
közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
Magában foglalja a gyermek saját maga érdekében végzett önkiszolgáló tevékenységét, a
csoport érdekében végzett naposi és alkalomszerű munkákat, a másoknak való segítést
éppúgy, mint a környezet rendjének, esztétikájának megőrzését.
A tevékenységek által a gyermek egyre több és pontosabb ismereteket, tapasztalatokat
szerez környezetéről, ok-okozati összefüggéseket fedez fel, megismeri és gyakorolja a
különböző munkafolyamatokat, eszközök használatát, egyre önállóbbá válik, megtanulja
értékelni, megbecsülni saját és mások munkáját.
A gyermeki munka tartalma
Magában foglalja a gyermek saját személyével kapcsolatos
tevékenységeit (öltözködés, testápolás, étkezés)
Naposság:
Alkalomszerű Növénygondozás: Állatgondozás:
étkezéssel,
munkák: pl.
A csoportszoba
Mely
étkezések
rendrakás,
növényeinek
óvodánkban a
utáni
takarítás,
ápolása,
téli
élősarokban
madáretetést,
Másokért, a csoport rendrakással segítés a
kapcsolatos felnőtteknek és végzett hajtatások, madárvédelmet
érdekében végzett
egymásnak,
az udvarrészek
jelenti
munkatevékenységek teendők,
segítés a
teremrendezés, évszaknak
felnőtteknek, díszítés,
megfelelő
naposi
ajándékkészítés gondozása stb.
megbízatások stb.
Önkiszolgálás
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Az óvodapedagógus feladatai, szerepe
1. A feltételek megteremtése
Munkalehetőségek:
Mindennapjaink során a gyermekek minden olyan munkát elvégezhetnek, amit
szívesen vállalnak, és nem veszélyezteti testi épségüket. Az egyes munkafajtákat nem
kötjük életkorhoz. Hagyjuk, hogy a gyermekek saját képességeik szerint, kedvük és
teljesítőképességüknek megfelelően végezzék a különböző tevékenységeket. Ügyelünk
arra, hogy minden gyermeknek legyen feladata, de egyiket se terheljük túl.
Megfelelő méretű, balesetmentes eszközök, tárgyi feltételek, a szükséges jelképek
(jelzések, kitűzök, naposi kötények, napostábla stb./ biztosítása a gyermekek számára
mindig elérhető helyen.
Az önállóság biztosítása – egyrészt a felkínált munkalehetőségek közötti választásban,
másrészt a feladat megvalósításában. Elvünk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett,
amire képes, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”A kezdeti segítségadást
fokozatosan felváltja az önállóság erősítése.
2. Az eszközök használatának, a különböző munkafolyamatok legcélszerűbb
módjának, sorrendjének megismertetése.
3. A munkavégzési készségek, szokások alakítása.
4. A gyermeki munkavégzés közben adódó egyéni és csoportfejlesztési lehetőségek
tudatos kihasználása.
5. A gyermeki munka folyamatos, differenciált értékelése
Részfeladatok a kétnyelvű csoportban


A gyermekcsoport mindennapjaiban minden olyan lehetőséget kihasználunk,
amelyben a gyermek vállal feladatokat.



A tevékenységekhez kapcsolódó utasításokat az óvodapedagógus fokozatosan, az
egyes gyermek nyelvismeretének megfelelően németül adja:



pl. testápolás, személyes szükségletek kielégítése, (öltözés, fogmosás, önkiszolgálás
stb.)



a napirendi tevékenységhez kapcsolódó munkalehetőségek (rendrakás, terítés,
virágöntözés, eszközök előkészítése)
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a munkavégzés során használatos eszközök nevének, tulajdonságainak megnevezése
két nyelven történik.



a munkavégzés folyamatait csak ritkán tervezzük németül, de a munkafolyamatokat
gyakran kísérik más német nyelvű tevékenységek (pl. éneklés, mesehallgatás,
versmondás)
A sajátos nevelési igényű gyermekeket



Egyéni sajátosságaik figyelembevétele mellett vonjuk be - kezdetben - az önkiszolgáló
munkákba, később - a fokozatosság elvét szem előtt tartva, a közösségért végzendő
munkákba.

Funkcionális eszközök
-

gyerekméretű takarítóeszközök, szerszámok (söprű, lapát, törlőruhák, kalapács,
stb.)

-

a növények gondozásához szükséges eszközök (öntözőkannák, szerszámok)

-

gyermekméretű kerti szerszámok, eszközök az udvar gondozásához (gereblye, ásó,
lapát, lombsöprű, hólapátok, kosarak)

-

a különböző munkafajtákhoz szükséges jelzések, kellékek, kitűzök

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium
 Az önkiszolgáló tevékenységeket teljesen önállóan végzik, a napossággal járó
feladatokat pozitív értékelés hatására önállóan, igényesen látják el.
 Örömmel

segítenek

a

környezetük

szépítésében,

rendben

tartásában,

közreműködnek a növény és állatgondozásban.
 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások teljesítésére.

5.8 A tevékenységben megvalósuló tanulás
Cél:
A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára, utánzási
hajlamára, élményeire, érzelmi beállítódására épített tartalmak megismerése, a tanulási
képességeket meghatározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése, mely a teljes
személyiség fejlődését támogatja. Elsődleges cél a gyermeki kompetenciák fejlesztése,
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támogató

környezet

megteremtésével,

és

a

gyermeki

előzetes

tapasztalatok

figyelembevételével.
Természetes élethelyzetekben, a gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelő gazdag
tevékenykedtetéssel (cselekvő aktivitás, közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalás) a tudásgyarapítás, az ismeretek elsajátítása, képességek, készségek fejlesztése,
jártasságok kialakítása- tanulásban kompetens gyermekek nevelése, az élethosszig tartó
tanulás képességeinek megalapozása.
Szerepe a gyermek életében
Az óvodás gyermek - életkori sajátosságaiból következően - cselekvésein, érzékszervi,
mozgásos, tapintásos észlelésen keresztül tanul.
Motorja: a gyermek természetes játékkedve, kíváncsisága, megismerési-, tevékenységi- és
utánzási vágya, nagyfokú mozgásigénye.
A gyermek testi-lelki szükségleteit kielégítő ingergazdag óvodai környezetben egyre
aktívabbá, érdeklődőbbé válik - egyre több ismeretet sajátít el, tapasztalatokat szerez;
gyarapodnak készségei, képességei, szokásai; jártasságokat szerez a különböző
tevékenységeken keresztül - vagyis önkéntelen módon TANUL.
A tanulás helye a nevelési folyamatban
A tanulás az óvodáskorú gyermeknél nem önálló tevékenységi forma, hanem mint
folyamat átszövi az óvodai élet valamennyi tevékenységét.
Felfogásunkban minden tevékenység tanulás, amelyben a gyermek képességei szerint vesz
részt.
Az életkor jellemzője az utánzásos tanulás, mintaadók a gyermek számára társai, a
környezetében lévő felnőttek.
A „valamit megtanulás" a gyermek részéről spontán folyamat - a „valamit megtanítás" az
óvodapedagógus részéről tudatos, célzott tevékenység: a tanuláshoz szükséges értelmi,
érzelmi és szociális képességek megalapozása.
A tanulás az óvodáskor végére sokszínű tevékenységek révén - az óvodapedagógus segítő
magatartásával válik önálló tevékenységgé. (iskolai alkalmasság)
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Kiemelt feladataink:
 a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését segíti elő, mely különböző tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg,
 az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a
környezetéből és az óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának
fejlesztése
 az óvodapedagógus épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire- meglévő
képességeire és tudására,
 fontos a felfedezés lehetőségének biztosítása, a kreativitás erősítése, és a személyre
szabott pozitív értékelés,
 a játék elsődleges szerepének érvényesítése, együttműködő, felelősséget vállaló
óvodai

normák

kialakítása,

differenciálás

az

óvoda-iskola

átmenet

megkönnyítésére.
Megvalósulási formái óvodánkban:
Spontán tanulási lehetőségek

Szervezett, irányított tanulási lehetőségek



játék, mozgás,



Az óvodapedagógus által kezdeményezett:



a gyermek által kezdeményezett



beszélgetés, megbízás, gyakorlati probléma

bármilyen más tevékenység,




illetve feladat megoldása,

az óvodapedagógus általi



megfigyelések, tapasztalatszerzések,

játékcélú kezdeményezés,



tervezett játékok (mozgásos, szimulációs,

a gyermeki kérdésre adott

képességfejlesztő szabályjátékok, nyelvi-

válaszok,

kommunikációs játékok,)

kommunikációs kapcsolatok



tervezett egyéb tevékenységek:



séta, kirándulás,



ünneplés, hagyományápolás,



napi tevékenységkínálat (kötetlen, ill.
kötelező formában) A kötelező illetve
kötetlen tevékenységek arányát és
szükségességét az óvodapedagógusok
határozzák meg saját csoportjuk
gyermekösszetételét és képességszintjét
figyelembe véve.
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A tanulási tartalmakat, célzott képességfejlesztési lehetőségeket a „nevelés alapvető
keretei”, ill. a gyermeki tevékenységeket részletező fejezetek tartalmazzák.
Az óvodapedagógus feladatai a tanulás megszervezésében
 A természetes élethelyzetekben megnyilvánuló derű és nyugalom melletti gazdag
tevékenykedtetés, feltételek megteremtése.
 A gyermek belső késztetésének, aktuális motivációinak ismerete- figyelembe vétele
a célirányos egyéni képességfejlesztésben, a fejlődés sürgetése nélkül.
 A gyermeki szabadság és a pedagógiai irányítás egyensúlyának megteremtése, az
óvodapedagógus és gyermek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége.
 A kompetenciákon alapuló tanulás módszertani sokszínűségének érvényesítése.
(személyközpontúság, integráció, megfigyelésen alapuló gyermek megismerési
technikák, differenciáló pedagógia, kooperatív technikák, komplex művészeti
fejlesztés.)
 A szervezett tanulási helyzetekben is a fokozatosság, élményszerűség, játékosság és
komplexitás elvének érvényesítése.
 Utánozható

mintával,

pozitív

megerősítéssel

a

gyermeki

önállóság,

kezdeményezőképesség kibontakoztatása, a kívánt viselkedési forma elsajátítása.
 A vegyes életkorú csoportokban a tanulási szokások célszerű alakítása- a kitűzött
célok, tartalmak feleljenek meg a különböző életkorú és képességű gyermekek
egyéni igényeinek.
 Az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki, szociális érettség feltételeinek megfelelő
rugalmas beiskolázás. A kisgyermekek többsége 6-7 éves korra eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép az átmenetnek abba az
állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az
életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében nélkülözhetetlen a folyamatos,
speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka.
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Részfeladatok a kétnyelvű csoportban:
Cél: a gyermekek felkészítése a nemzetiségi nyelv tanulására, természetes nyelvi
szituációkon belül a célzott és tudatos kiejtéstanítás, a beszéd-készség alakítása.
A nyelvelsajátítás színterei
1. Játékban:
megfelelő feltételek biztosítása kifejező szemléltető eszközökkel,
egyértelmű és kidolgozott metakommunikációs jelek használata,
életkornak megfelelő tempó, idő biztosításával a tanultak megerősítése.
2. Az óvodapedagógus, mint példakép.
3. Az óvodapedagógus által szervezett nyelvi kezdeményezések, foglalkozások.
A nyelvelsajátítás lépései:
Az óvodai élet első percétől kezdve folyamatosan, és fokozatosan ismerkednek a német
nyelvvel. Ezáltal alakul a nyelvértés.
A játék és a foglalkozások keretein belül olyan lehetőségeket teremtünk, amelyek a
nyelvelsajátítást, a nyelvfejlesztést, a megerősítést szolgálják. Ebben a folyamatban fontos
szerepe van az óvodapedagógusi mintának.
Valamennyi tevékenységi formánál előtérbe kerül a cselekményközpontú és szituatív
tanulás.
Az állandóan visszatérő nyelvi helyzetek alakítják a gyermekek német nyelv iránti
érzékenységét.

Az SNI gyermek


Fejlettsége, a kognitív képességek fejlettségétől függ. A tanulási képesség fejlesztése
ezért leginkább a kognitív képességek fejlesztése által segíthető. Nagyon lényeges a
megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, a
mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok
megtanítása.
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6

Az intézmény sajátos feladata

6.1 Inkluzív pedagógia – Integráció a sajátosságok megőrzésével a
különbségekhez való alkalmazkodással – a gyermekek esélyegyenlőségét
szolgáló intézkedések.
Nkt 4.§ (13) alapján:
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

Különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló:

A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló,

Sajátos nevelési

Beilleszkedési, tanulási,

Kiemelten tehetséges

igényű gyermek,

magatartási nehézséggel

gyermek, tanuló

tanuló,

küzdő gyermek, tanuló,

6.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése.
6.2.1 Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű – az egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő,
értelmi, beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a
kijelölt óvoda.
121

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének Pedagógiai Programja

Óvodai pedagógiai programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért
figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében
foglaltakat.
A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében résztvevő óvodapedagógusnak magas
szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, és az együttneveléshez szükséges
kompetenciákkal kell rendelkeznie.
Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink:

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink
megvalósítására törekszünk
 Kiemelt

célunk

elősegíteni

e

gyermekek

alkalmazkodó

készségének,

akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését.
 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi
feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai
szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől.
 A habilitációs tevékenységünket team-munkában kialakított és szervezett
folyamatban valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, a gyermeket
nevelő óvodapedagógusok és dajkák vesznek részt.
 Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az
óvodai pedagógiai programba, így a napi óvodai életbe beágyazottan valósulnak
meg, a gyermekek szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a
gyógypedagógus közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv”
szerint. A team döntése szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő, habilitációs,
illetve terápiás foglalkozásokra.
 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas
szervezeti kereteket alakítunk ki.
 A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy
kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen a befogadás,
empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanításafejlesztésére, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt.
 Az

elfogadás

viselkedésminták

szemléletét
adásától,

úgy

alakítjuk,

amely

hangsúlyozza.
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 Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását.
 Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik
esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok
betartására.
A fenntartói döntés, és feladat-ellátási kötelezettség az alapító okiratban megfogalmazott
feladat meghatározás alapján, óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek
fogalomköréhez tartozó gyermekek ellátása kiterjed, az:
 Érzékszervi, (látássérült, hallássérült)
 Értelmi, (enyhe fokban sérült)
 Beszédfogyatékos,
 Egyéb

pszichés

fejlődési

zavarral

(súlyos

tanulási,

figyelem-

vagy

magatartászavarral) küzdő gyermekekre, tanulókra. (A megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekekre és a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekekre)
 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek problémáinak feltárására, segítésére.
Az irányelvek főbb pontjai:
 A fogyatékos gyermekek joga, hogy állapotuknak megfelelő pedagógiai ellátásban
részesüljenek attól kezdődően, hogy a fogyatékosságot megállapították.
 Olyan többletszolgáltatással kell kiegészíteni a nevelési gyakorlatot, amelyik a
fogyatékos gyermekek sajátosságaihoz igazodik.
 Az óvodai nevelés új módon kiegészíti, bizonyos esetekben korrigálja a családi
nevelést.
Az irányelvek intézményünkre vonatkozó része
 A tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangba kerüljenek,
 A gyermekeknek joga, hogy állapotuknak megfelelő gyógypedagógia ellátásban
részesüljenek, fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg.
 Nevelésük, fejlesztésük a terhelhetőség figyelembe vételével történjen
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 A gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, elfogadó, eredményeket értékelő
környezet, befogadó csoportlégkör kialakítása segítse
 A gyermekek viselkedésében érvényesüljön a hátrányos megkülönböztetés
kizárásának elve
 A fejlesztő foglalkozások programjai az intézmény programjának tartalmi elemeivé
váljanak.
Céljaink
Harmonikus, nyugodt óvodai környezetben
 biztosított a gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlősége,
 javul a gyermekek életminősége, a társadalmi beilleszkedése,
 csökkennek a fogyatékosságból adódó hátrányok,
 természetessé válik a gyermekek közötti különbözőség elfogadása.

Feladatok
 Integrált nevelésből adódó pedagógiai feltételek biztosítása:
 Sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és
alkalmazása.
 Egyéni

szükségletekhez

igazodóan,

speciális

segédeszközök

használatára,

elfogadására, következetes használatára, megóvására nevelés
 Kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a nem-vagy kevéssé sérült funkciók
differenciált működésének tudatos fejlesztése
 Kiemelkedő teljesítményre képes területek felismerése.
 Rugalmas szervezeti keretek kialakítása, az egyéni foglalkoztatás megvalósításához
 Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők, tájékoztatása a sajátos
nevelési szükségletről a gyermekek befogadásához.
 A szülők megfelelő tájékoztatása, együttműködés a családdal.
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén - sikerkritérium
A sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából:
Megtanulja, hogy Ő más.
Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el.
Megtanul harcolni.
Megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik.
Társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el.
Fejlődik az alkalmazkodó képessége.
Szocializációja magasabb szintet ér el.
Az ép gyermek szempontjából:
Beépül a másság tapasztalata.
Kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia).
Megtanulja az együttműködés formáit.
Saját egészsége, épsége felértékelődik.
Elfogadóvá válik.
Önismerete, önértékelése erősödik.
Fejlődik az alkalmazkodó képessége.
Személyi feltételek:
Az intézményünkbe járó – szakértői vélemény alapján – sajátos nevelési igényű
gyermekeket

több

szakember

(gyógypedagógus,

fejlesztőpedagógus,

logopédus,

pszichológus) és óvodapedagógusaink, dajkáink segítik.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
Azon gyerekek szakmai megsegítése, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján

az

életkorához

viszonyítottan

jelentősen

alulteljesít,

társas

kapcsolati

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat,
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek”.
Az óvodapedagógus feladata:
 felismerés
 együttműködés a szakemberrel
 szakvéleményben megfogalmazottak követése
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Szakmai segítséget ad a 2020. áprilisában megjelent Szakmai ajánlás a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekeket, tanulókat az óvodai és
iskolai nevelésük-oktatásuk során megillető különleges bánásmódhoz; a fejlesztő
pedagógiai ellátás gyógypedagógiai tartalmaira; a pedagógiai segítés céljaira, feladataira és
módszereire; valamint a BTMN tanulói jogokhoz kapcsolódó joghasználatra
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén – sikerkritérium



Képesekké váljanak társaikkal való együttműködésre (szociálisan alkalmassá
válnak az iskolai életre).



Képesekké válnak igényeik, szükségleteik közvetítésére, megértetésére.



Képessé

váljanak

nyelvi

jelek

befogadására,

feldolgozására,

beszédbeli

kommunikációra.


Saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek.



Kialakul a vizuális jelek felismerése.



Képesekké válnak a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik
szabályozására.



Kompenzációs technikákat elsajátítanak. Figyelem összpontosításra képesekké
válnak.

Tehetséggondozás
A tehetség meghatározása Harsány István szerint:
„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos
fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos
vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”
Az óvodai élet a maga kiegyensúlyozott, biztonságon, elfogadó légkörével akarva,
akaratlanul felszínre hozza a többet mutató gyermekek adottságait, képességeit. Nekünk,
óvodapedagógusoknak az a feladatunk, hogy megfelelő neveléssel, tág cselekvési
szabadságot adva lehetőséget biztosítsunk a tehetség kibontakoztatására, ezért fontosnak
tartjuk, hogy időben felismerjük a tehetség jegyeit.
Óvodapedagógusi személyiségjegyek a tehetséggondozás eredményes megvalósításához:


a csoport légköre legyen elfogató
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a kapcsolat alapja a szeretet, az elvárás, a tisztelet legyen



pozitív érzelmek keltésével segítse elő a gyermekek önértékelését



a finommozgás rendszeres gyakoroltatása



bátorítsa a gyermekeket egyéni megoldásokra



adjon lehetőséget sokféle, kreatív tevékenységre

Tehetséggondozás lehetőségei óvodánkban:
 Rajzkészség, kézügyesség felismerése, fejlesztése
 Az óvodapedagógus feladata:
o eszközök biztosítása, bővítése
o a gyermeki fejlődés biztosítása s ennek érdekében minden lehetőség
kihasználása /pályázatok/
 Zenei készség felismerése, fejlesztése
 Az óvodapedagógus feladata:
o hallásfejlesztés, ritmusfejlesztés
o zenei élményhez juttatás
o mivel az iskolának van Zenetagozata, így már óvodás korban
lehetőséget kínálunk a zenei előképzésre
o eszközök, felszerelések biztosítása
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyerekek spontán tapasztalatai, ismeretei rendeződnek, bővülnek; fejlődnek
értelmi képességei.
 Kialakulnak az érhető, kifejező, hatásos és meggyőző beszédkészség alapjai –
használják a metakommunikatív jelzéseket,
 A kétnyelvű csoportban mindkét nyelven gyarapodik aktív és passzív szókincsük.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek értelmi nevelésének lényege abban rejlik,
hogy a fejlesztés eredményeit felhasználva újabb célok kitűzésével és
megvalósításával biztosítsuk a fejlesztés hatékonyságát.
 A gyerekek aktívan részt vesznek a különböző óvodai tevékenységekben és
képesek

azokban

elmélyülni,

alapvető

ismereteik

vannak

közvetlen

környezetükről, képesek figyelmüket szándékosan és tartósan irányítani, növelni,
megosztani, felismernek ok – okozati összefüggéseket, a cselekvő-, szemléletes-,
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képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi gondolkodás is kialakulóban,
kialakult életkor specifikus beszédértésük, beszédfegyelmük, testséma ismeretük,
finommotorikus, lateriális térészlelő képességük, téri tájékozottságuk, térbeli
mozgásfejlettségük, rendelkeznek probléma felismerő és megoldó képességgel,
saját

tévedéseiket

segítséggel

javítják,

tudnak

vizuálisan,

akusztikusan

differenciálni, lelkileg egészségesek, nyitottak, érdeklődőek, készek az iskolába
lépésre, a tanuláshoz szükséges képességeik folyamatosan fejlődnek, egyre több
szabályhoz tudnak alkalmazkodni, ez a feladatok megértésében, egyre
eredményesebb végzésében nyilvánul meg (kitartóak, önállóak, van önfegyelmük)

6.2.2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai beilleszkedésének és sikerességének
záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás.
A sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlen alapvető készségek megfelelő fejlesztésének
színtere az óvoda, ahol – az agyi érési folyamatok lezárulásáig – megterhelés nélkül,
játékos eszközökkel és módszerekkel hatékonyan tudunk fejleszteni.
Kiemelt jelentősége van a szülőkkel történő együttműködésnek, mely a kölcsönös tisztelet
alapján valósítható meg.
Tudatos óvodapedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat óvodai
nevelésünk során csökkenteni tudjuk.
Az óvodapedagógusoknak és fejlesztőpedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél
fogva kiemelt szerepül és felelősségük van.
Gyermekeink szociokulturális háttere színes képet mutat. A nagyon jó és az elhanyagoló
környezetből egyaránt járnak hozzánk gyerekek.
Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű
korlátokkal minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére és a
sikerélményre. Feladatainkról részletesen az intézmény Óvodai Integrációs Programja
foglalkozik. (6.5 fejezet)
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6.3 Gyermekvédelem

A gyermekvédelem - mint prevenció és hátrányos helyzet csökkentése - kiemelt
feladatunk, áthatja a mindennapok munkáját.
Célunk: hogy feltárjuk mindazon körülményeket, amelyek a gyermekek fejlődését
befolyásolhatják.
Feladatunk, hogy:
 felismerve a problémát, az óvodai kereteknek megfelelően megadjuk a segítséget a
hátrányok csökkentéséhez;
 lehetőségeinkhez mérten segítsük a hátrányok kompenzálását;
 a prevenció keretében megelőzzük a veszélyeztetettség kialakulását;
 az óvodai kereteken túlmenő problémákat jelezzük az illetékes szakembereknek;
 biztosítsuk az egészséges, balesetmentes környezetet a gyermekek számára.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek kiemelkedő képességének felismerése, és
gondozása.
Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai:
Legfontosabb: a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, az érvényesülés
ellenőrzése.
A gyermekvédelmi munka tartalma:
 A gyermekvédelmi feladatok megszervezése, az ellátás feltételeinek biztosítása.
 A

nevelőmunka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtése,

gyermekbalesetek megelőzése.
 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése.
 Az étkezés ellenőrzése.
 A „kötelező” óvodások értesítése – óvodai felvétele az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében.
 A rendszertelenül óvodába járók értesítése, szükség szerint eljárás kezdeményezése
a gyermek érdekében.
 Szükség esetén, a családon belüli szociális körülmények figyelembevételével
javaslattétel a család bevonására a szociális segélyezettek körébe.
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 A gyermekekkel kapcsolatos adatvédelem biztosítása.(megfelelő nyilvántartás,
titoktartási kötelezettség betartatása. )
 Kapcsolattartás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ, szociális segítővel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, az
egészségügyi szolgálattal, a nevelőszülői felügyelőkkel, valamint a családokkal
foglalkozó szakemberekkel.
A szociális segítő gyermekeket, családokat, pedagógusokat támogató tevékenysége:
 Kapcsolattartás az intézmény munkatársaival kiemelten a intézmény vezetőjével
•

egyéni segítés, tanácsadás;

•

csoportban végzett tevékenységek (szociális csoportmunka) – előnyük, hogy
egyszerre

 több gyermeket érnek el, és a prevenció hatékonyabban megvalósítható általuk;
•

közösségi tevékenységek – előnyük, hogy e módszerrel is egyszerre több gyermek
érhető

 el, és egyes programokba a szülők is bevonhatók.
 A szociális segítő támogatja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását is,
mivel része
 az észlelő- és jelzőrendszernek, így rá is vonatkozik a jelzési kötelezettség,
amennyiben egy gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, ugyanakkor szociális
szakemberként támogatja az óvoda észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységét:
érzékenyítéssel, a veszélyeztetettség tüneteinek korai
 felismerésében való segítségnyújtással, a jelzés megtételének támogatásával.
 A szociális segítő szakmai munkáját támogató munkaformák közé tartoznak az
esetmegbeszélések, a szupervízió és az intézményen belüli belső képzések is.
 Az óvodapedagógusok legfontosabb gyermekvédelmi feladatai:
 Felismerve a gyermeki problémákat, a hátrányos és veszélyeztetett helyzet okozta
tüneteket, elősegítik a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek kiszűrését, megfelelő
ellátásban való részesítését.
 Biztosítják a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség
esetén javaslatot tesznek védő- óvó intézkedésekre.
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 Elősegítik

az

újonnan

óvodába

lépők

befogadását,

zökkenőmentes

beilleszkedésüket a csoportba.
 Nyomon követik a gyermek családi körülményeinek, óvodai magatartásának,
megjelenésének változásait – elakadás, negatív változás esetén családlátogatást
végeznek, szükség esetén a gyermekvédelmi felelős bevonásával.
 Nagyon fontos a szülővel való kommunikációs kapcsolat kialakítása, - a tapintatos,
személyes kapcsolat megteremtése. Alapvető szükséglet, a szülők jogainak
tiszteletben tartása, kötelességeinek teljesítésében a segítség, támogatás.
 A szülők igényeinek figyelembe vételekor minden esetben érvényesíteni kell a
gyermeki jogokat, fejlődés lélektani jellemzőket, szem előtt kell tartani a szakmai
kontroll, a pedagógiai lelkiismeret regulázó szerepét.
 Ha a szülő és pedagógus között közvetlen, jó a kapcsolat az óvodán belüli törődés
kiegészül a családi, vagy külső segítséggel.
o Ha a szülővel nem sikerül jó együttműködést létrehozni, az óvodán belüli
személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermek fejlődését
segíteni.
 A gyermeki fejlődés dokumentuma alapján a napi nevelőmunkában törekszenek az
esetleges indulási hátrányok kompenzálására, ezzel biztosítva az esélyegyenlőség
megvalósulását. Szükség esetén javaslatot tesznek szakember igénybevételére.
 Figyelemmel kísérik a rendszeres óvodába járást, különös tekintettel az 5 éven
felüli és hátrányos helyzetű gyermekekre, szükség esetén jelzik a hiányzást a
vezetőnek. .
 Aktívan részt vesznek az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában, elvégzik
az előzetes méréseket.
 Ügyelnek az óvoda egészségvédelmi szabályai, óvó-védő előírásaink, baleset
megelőzési szabályainak betartására.
Minden óvodapedagógust és alkalmazottat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően
TITOKTARTÁSI kötelezettség terhel, a gyermekkel és családjával kapcsolatban a
mindenkori törvényi szabályok szerint. Minden olyan tényre, adatra, információra
vonatkozik, amelyről hivatásának ellátása során szerez tudomást.
A gyermekek jogainak védelme az óvodánkban
•

Nevelésünkben is alapvető követelmény a gyermeki jogok védelme.
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•

A gyermekek joga, hogy egészséges és biztonságos környezetben személyiség
jogait, különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda biztosítsa és
tiszteletben tartsa.

•

A gyermek jogai közé soroljuk a saját véleménynyilvánítást is.

•

Igazság joguk elemi feltétele. Már ebben a korban is ügyelni kell arra, hogy ne
hagyják magukat kihasználni.

•

Szabadság-joguk érvényesülésének elősegítését támogatjuk bizonyos határok
között (veszélyek figyelembe vétele).

•

A jó és a rossz tapasztalása is ide tartozik.

•

A kisgyermeket megilleti a társadalom által nyújtott védelem és a segítségre
vonatkozó jog is.

•

Feltétel nélkül magunkénak tudjuk az ENSZ által 1959-ben deklarált közlemény
tartalmát is.

A gyermekvédelmi munka koordinálását a vezető által megbízott pedagógus látja el.
A gyermekvédelmi felelős feladatai
 Összehangolja

a

gyermekvédelmi

tevékenységet

az

óvodában

dolgozó

óvodapedagógusok között.
 Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Feljegyzi a
nyilvántartásban a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézkedéseket, és
azok eredményességét. Ezt a feladatot a csoport óvodapedagógusaival együtt
végzik.
 Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait.
 Elősegíti a csoportvezető óvodapedagógusok felderítő tevékenységét. Szükséges
esetekben családlátogatást végez a csoportos óvodapedagógussal együtt.
 Javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra.
 Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és
minőségbiztosításában. Elősegíti a vezető gyermekvédelmi tevékenységét.
 Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szükség szerint esetmegbeszéléseken vesz
részt.
 Tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények
elérhetőségéről.
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 Munkájáról éves munkatervet készít, amelyben a csoportos óvodapedagógusok
jelzéseinek megfelelően rögzíti a legfontosabb feladatait. Az ügyek intézéséről
folyamatosan beszámol az óvoda vezetőjének, éves gyermekvédelmi munkáját az
évzáró nevelőtestületi értekezleten értékeli.
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén - sikerkritérium
 A gyermekek én-képe önértékelése, lelki egészsége nem mutat komoly sérülést.
 A gyermekek teherbíró, küzdőképességük fejlődik, alkalmassá válnak, hogy
megfelelő harmóniában éljenek önmagukkal és környezetükkel.
 A gyermekek képessé válnak a csoportban való alkalmazkodásra, kialakul a
kompetencia érzése.
 A gyermekek képessé válnak veszélyhelyzetek elkerülésére, felismerésére.
 A gyermekek teljesítménye a valós képességeiket tükrözik.
 Csökkennek az indulási hátrányokból és fogyatékosságból adódó különbségek.
A gyermekvédelmi munka várható eredményei:
 Minden veszélyeztetett gyermek szerepel a gyermekvédelmi nyilvántartásban.
 Minden veszélyeztetett gyermek családja tájékoztatást kap a támogatás
lehetőségeiről, és segítséget ügyeinek elintézéséhez.
 Minden rászoruló gyermek megkapja a jogosultság szerinti kedvezményeket.
 Bizalommal fordulnak felénk a szülők.
 Elfogadják javaslatainkat, segítségünket.
 Segítő szolgálatok tanácsait igénybe veszik.

6.4 Differenciált fejlesztés elvei
Alapvető pedagógiai elvünk a gyermekek életkorához és egyéni fejlettségéhez igazodó
differenciált fejlesztés. Erre fokozottan oda kell figyelnünk.
Feladataink:
•

A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság fenntartása, kielégítése.

•

A kreativitás előtérbe helyezése.

•

A kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
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•

Szeretetteljes, egyénre szabott bánásmód a képességek, készségek fejlesztése
során.

•

Nyugodt, biztonságos környezet kialakítása.

•

Változatos, élményszerző alkalmak biztosítása az önálló tapasztalat és
ismeretszerzésre.

•

Az ismeretek tapasztalati úton történő megszereztetése.

•

A környező világ sokoldalú felfedeztetése.

•

Sokféle beszédszituáció teremtése.

•

Anyanyelvi játékok szervezése.

•

Komplex

tevékenységek

biztosítása

a

gyermek

tapasztalataira

és

élményvilágára támaszkodva.
A differenciált fejlesztésre irányuló tevékenységeink:
1. Játékba integrált egyéni fejlesztés csoporton belül, az elmaradott területekre,
képességekre irányuló játékos, fejlesztő feladatokkal.
2. Speciális fejlesztés a beszédproblémákkal küzdő és a sajátos nevelési igényű
gyermekek részére logopédus, gyógypedagógus segítségével.
3. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek tehetséggondozása. (Alapfokú
Művészeti Iskola)
4. A fejlesztés szükségességét és a gyermekek fejlődését a gyerekek egyéni fejlesztési
lapján rögzítjük.
Célunk, olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek alkalmassá teszik a
gyermekeket az iskolára és az életre.
Fakultatív foglalkozásaink: vallásoktatás, néptánc ovi, mozogj velem csoport
Tanulmányi kirándulások (pl. az erdő évszakonkénti megfigyelése, őszi, téli, tavaszi
kirándulások), mese-, és bábelőadások.
Újabb szülői igények teljesítésére is nyitottak vagyunk, amennyiben az a gyermek
érdekeivel és a lehetőségekkel összeegyeztethetőek.

6.5 Óvodai Integrációs Pedagógia Program
„Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi
életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az
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idegrendszer, a tanulás, az adaptáció s készségek alakulásában. Az alapvető készségek,
melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési
folyamatos lezárulásáig – megterhelés nélkül – rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A
kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkenheti a későbbi
kudarcokat.„
Integrációs programunkkal célunk: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény szellemében a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
 esélyegyenlőségének növelése,
 a hátrányok csökkentése,
 egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése,
 az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítése.
Feladatunk:
A valamilyen hátránnyal küzdő gyermekek számára speciális
 személyiségfejlesztő
 tehetséggondozó
 felzárkóztató programok szervezése.
Céljaink és feladataink teljesülése érdekében elsődleges kötelezettségünknek tartjuk a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő minőségű és időtartamú
óvodáztatását. Ennek érdekében a családokkal való kapcsolattartásunkat még szorosabbá
és intenzívebbé tesszük. A szülőkkel való együttműködés, az otthon és az óvoda világának
találkozásával, a kölcsönös tiszteletadással a lemaradások ellensúlyozását eredményezi.
Szükségesnek tartjuk, hogy a gyerekek minél korábbi életkorban és minél több időt
töltsenek óvodánkban. Integrációs programunk tartalma kiterjed az óvodai nevelés
mindazon területére, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében.
Ezek a következők:
Szervezési feladatok
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodai beíratásának támogatása,
valamint a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása érdekében
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szorosabb kapcsolatos építünk ki:- a védőnői hálózattal, az e területen működő civil
szervezetekkel, és a nemzetiségi önkormányzat képviselőivel, kapcsolattartóival.
 A gyermek mihamarabbi szocializációja, intézményi fejlesztése érdekében a
családsegítő szakemberrel együtt azonosítjuk azokat a családokat, amelyikben van
olyan gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben.
 Tájékozódunk a gondviselők körében az óvodáztatási szándékról, és az óvodáztatás
esetleges

akadályairól.

Intézkedéseket

kezdeményezünk

az

óvodáztatást

akadályozó egyéni tényezők elhárítására.
 Az óvodai beíratást elmulasztott szülőket a nevelési év kezdetén ismételten
megkeressük, és tájékoztatjuk egyedi óvodáztatási problémáik megoldásának
lehetőségeiről.
 Beiratkozáskor fokozottan figyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
arányos eloszlására az óvodai csoportok kialakítása során.
 A gyerekek minél kevesebb óvodai hiányzása érdekében – szülői értekezleteken,
egyéni beszélgetések alkalmával alkalmazzuk a meggyőzés pedagógia módszerét.
 A szülői igényekhez igazodó intézményi nyitva tartással növeljük a szülők
munkavállalási esélyeit.
A nevelőtestület együttműködése:
Óvodánk

nevelőtestülete

(alkalmazotti

közössége)

szükség

szerint

tart

munkaértekezleteket, esetmegbeszélések, a munkafolyamat eredményeiről, a szükséges
feladatokról. Hospitálásokat, esetmegbeszéléseket szervezünk, ahol egyeztetjük:
 az egyes gyermekek fejlődését,
 az alkalmazott pedagógiai módszereket,
 valamint a további feladatokat.
A pedagógiai munka kiemelt területei
A gyermekek óvodai felvételétől, óvodai életének megkezdésétől kezdve a következő
pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk:
1. Részleten anamnézis felvétele – komplex állapotmérés.
2. Tudatosan tervezett folyamatos és rendszeres tervező és megvalósító pedagógiai
munkával segítjük:a szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszédészlelés
fejlődését – kommunikáció nevelés
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3. Szeretetteljes légkörben elősegítjük az intézményes nevelésbe való beilleszkedést,
az elfogadást és együttműködést- érzelmi nevelés és szocializáció.
4. Saját tapasztalat - és információszerzéssel hozzájárulunk az egészségtudat
kialakításához, az egészséges életvitel szokásainak alakításához – egészséges
életmódra nevelés
5. Ismeretátadási folyamatainkban beépítjük a multikulturális tartalmat – társadalmi
érzékenység tudatos fejlesztése
6. Pedagógiai módszereink megválasztásakor fokozottan figyelembe vesszük az
egyéni érdeklődési területeket, kezdeményezéseket, az egyéni fejlődési ütemet és
utakat – korszerű óvodapedagógiai módszerek
A gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, a szociális segítségnyújtással
kapcsolatos munka.
 Az

óvoda

védőnője

rendszeresen

vizsgálja

a

gyermekeket.

Ezeken

a

szűrővizsgálatokon felhívjuk a figyelmet az esetleges problémákra, a vélhetően
szükséges, egyéni illetve szakorvosi vizsgálatokra.

Segítjük a szükséges

vizsgálatok elvégzését.
 A szülői értekezletek témái közé szükség szerint beépítjük az egészségügyi
ismeretnyújtás, tanácsadás lehetőség az orvos, és védőnők bevonásával.
 A szociális hátrányok csökkentése érdekében lehetőséget teremtünk a gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételére, így pl. ruhák, játékok, könyvek adományozására,
kölcsönzésére.
 Aktív kapcsolatot tartunk a szociális ellátórendszerrel.
Együttműködés kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esélyeinek növelése, hátránykompenzációja
érdekében és a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása érdekében kapcsolatot építünk az
alábbi szervezetekkel.
• gyermekjóléti, családsegítő szolgálat.
• védőnői hálózat
• szakmai szolgáltatók
• nemzetiségi kapcsolattartó
• civil szervezetek
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Célunk, hogy e szervezetekkel való együttműködés eredményeképpen megvalósuljanak
esélyegyenlőségi, és pedagógia céljaink. A különböző partnerekkel, szervezetekkel való
kapcsolatrendszer hozzásegíti a családokat és gyermekeiket a hátrányok csökkentéséhez,
az életesély növelését. A korai szűréssel megvalósulhat a sajátos nevelési igény mielőbbi
feltárása, és a szakmai szolgáltatók segítségével biztosított lehet a gyermekek sajátos
nevelési igényéből fakadó egyéni fejlesztése.
Óvoda –iskola átmenet támogatása
A gyermek iskolára alkalmassá felkészítése során fokozott hangsúlyt fektetünk a mérés
eredményeink és az abból adódó feladatoknak a figyelembevételével a:
 motivációra
 a minél sokoldalúbb ismeretszerzési lehetőségek, gyakorlás biztosítására a tanulási
képességek megalapozása érdekében
 A

fokozatos

időintervallum-bővítés

módszerével

elősegítjük

a

figyelemkoncentráció növekedését
 A tudás és alkotásvágy kialakítására, erősítésére élünk a minél gyakoribb pozitív
megerősítés módszerével.
 A helyi programunkban rögzített óvoda-iskola átmenetet segítő programjának minél
hatékonyabb megvalósításával törekszünk a zökkenőmentes beilleszkedés
 megvalósulására, a tanuláshoz szükséges esélyegyenlőség megvalósulására (szülői
értekezleteken, egyéni megbeszéléseken tanácsadás a beiskolázáshoz, a gyermekek
iskolához-tanuláshoz való pozitív viszonyulásának segítése –iskolalátogatások,
közös rendezvények, pedagógusok tapasztalatcseréje – kölcsönös hospitálások, a
gyermeki fejlődés nyomon követése az 1. osztályban)
Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés
Minden szülővel személyes és közvetlen, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki annak
érdekében, hogy:
 a szülők kérdéseikkel, problémájukkal, bizalommal forduljanak az óvoda
vezetéséhez és pedagógusaihoz;
 megismerjük a családok szokásait, értékrendjét, a gyermek szociális hátterét;
 közös rendezvényeinken minél többen vegyenek részt,
 bekapcsolódjanak óvodai közösségünk életébe.
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A közösségbe való beilleszkedés megkönnyítése érdekében biztosítjuk a gyermekek
egyénre szabott beszoktatását.
Rendszeres tájékoztatást nyújtunk a gyermek a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatás
érdekében minden gyermekről egyéni fejlődési dokumentumot, szükség szerint fejlesztési
naplót vezetünk. A szülők tájékoztatásakor felhasználjuk a gyermeki fejlődés mutatóit
rögzítő egyéni dokumentumok bejegyzéseit, a gyermeki alkotásokat, illetve lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a szülők közvetlenül is bekapcsolódjanak az óvoda életébe. (nyilt
napok, szülőkkel közös rendezvények)
Intézményi önértékelés, eredményesség.
Integrációs Pedagógiai Programunk tartalmának gyakorlati magvalósítási folyamatát,
ütemezését a mindenkori intézményi munkatervben határozzuk meg, eredményességét az
év végi értékelésben rögzítjük.
Új feladatként kezeljük az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása projekt – Megvalósulhatósági Tanulmányban
megfogalmazott lehetőségek, gyakorlatok megvalósítását.
Az Integrációs Pedagógia Program a Helyi pedagógiai programunk részét képezi

6.6 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
• Fontosnak tartjuk a családias hangulatú, gyermekközpontú, hagyományok
tiszteletére, értékrendre és hazafias nevelésre épülő pedagógiai munka végzését,
tiszteletben tartva a gyermek személyiségét.
• Fontos

a

gyermek

személyiségének

sokoldalú,

harmonikus

fejlesztése,

adottságainak teljes kibontakoztatása. egyéni képességeinek figyelembe vételével.
Ennek érdekében minél jobban meg kell ismerni a gyermekeket és annak szüleit.
Az egymásért érzett felelősségre, a család, a munka szeretetére és a megbecsülésre
kell nevelni.
• Meg kell tanítani a gyermekeket a kudarcok megélésére, feldolgozására.
• A gyermekek előre ismerjék meg a velük szembe támasztott követelményeket,
elvárásokat.
• A megaláztatást és a hátrányos megkülönböztetést mindenkor kerülni kell.
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• Az óvodai ünnepek kulcsfontosságúak továbbra is nevelőmunkánkban. A szülőkkel
való nyílt párbeszéd és szoros együttműködés legfontosabb színterei az ünnepek. Jó
alkalom a beszélgetésre, a találkozásra. A hagyományok ápolása szempontjából is
fontosak az ünnepek, hiszen kultúránk megismertetésére adnak lehetőséget. Végig
kell járnunk a múltat, mert erre építhetjük a jövőnket. A régmúlt élményei is segítik
az én tudat és magyarságtudat kialakulását. „A hagyomány minden embernek
visszaadja önmagát.” /Hamvai/ Az ünneplés lényege sokszor nem is maga az
ünnep, hanem az a sokféle előkészület, ami tevékenykedésre, ötletek kidolgozására,
önálló elképzelések megvalósítására adnak lehetőséget. Az előkészületek a
csoporton belüli közösségi érzések alakításában tág teret nyújt. Itt jó, ha az egymás
melletti csoportok is együttműködnek. Legyen elég időnk az ünnepléshez
kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.
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7

Érvényességi rendelkezés

A Sásdi ÁMK Óvoda pedagógiai programja 2019/2020 nevelési évében készült.
Érvényessége:
Az óvodavezető jóváhagyását követően a kihirdetés napján 2021. szeptember 01-én lép
életbe és visszavonásig érvényes. Ezzel egy időben hatályon kívül helyeződig a III113/2015 határozatszámon jóváhagyott Pedagógiai Program.
Területi hatálya kiterjed:
• Óvoda területére
• az óvoda által szerevezett – a pedagógiai program megvalósításához kapcsolódó –
óvodán kívüli programok helyszínére
Személyi hatálya kiterjed:
• az óvodával jogviszonyban álló minden óvodapedagógusra és a pedagógiai munkát
közvetlen segítőkre
• továbbá azon személyekre, akik az intézményekkel jogviszonyban nem állnak, de
részt vesznek az feladatainak megvalósításában
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata:A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége
minden nevelési év végén, írásban értékeli a Pedagógiai Programban megfogalmazott
általános és speciális célok és feladatok megvalósulását.
A Pedagógiai Program módosítása:
A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet a(z):
• óvodavezető
• nevelő testület bármely tagja
• szakmai munkaközösség
• szülői szervezet
• óvoda fenntartója
A pedagógiai program módosítását az érvényes és hatályos jogszabályok alapján a
nevelőtestület fogadta el és az óvoda vezetője hagyta jóvá. A módosított és jóváhagyott
pedagógiai programot 2021. szeptember 01. napjától kell bevezetni.
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A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala
A Pedagógiai Program nyilvános. 1 – 1 példányát a nevelőtestületi szobában, ill. az
óvodatitkár irodájában helyezzük el, ahol bárki megnézheti az óvoda nyitvatartási idejében.
Ezen kívül az óvoda honlapján is megtekinthető: www.sasdiovi.hu
Egy – egy példánya a következő személyeknél, intézménynél, illetve további helyeken
található:
• óvoda fenntartójánál,
• óvoda irattárában,
• óvoda vezetőjénél,
• óvoda csoportjaiban.
Módosításának indoka lehet
• jogszabályi változás
• fenntartó által meghatározott feladatváltozás
• a nevelőtestület munkatervében szereplő évenkénti felülvizsgálat eredménye
alapján tett javaslat
Tájékoztatás a pedagógiai programról
A kiscsoportos gyermekek szülei számára tartott első szülői értekezlet alkalmával az
óvodavezető vagy az általa átruházott hatáskörben megbízott személy átfogó tájékoztatást
nyújt a pedagógiai program tartalmáról.
Az óvodával később jogviszonyt létesítő gyerekek szüleinek az óvodavezető vagy az általa
átruházott hatáskörben megbízott személy előre egyeztetett időpontban nyújt tájékoztatást
az óvoda pedagógiai programjáról, mely az óvoda honlapján is folyamatosan
megtekinthető.
A fentieken túl a szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda
vezetőjétől, vezető-helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól.
A pedagógiai programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor
felteheti az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi
választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül
meghatározásra.
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Szóbeli érdeklődésre a szülő szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult
személyektől. Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezetőhelyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt.
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1.)

Legitimációs záradék

Készítette: A Sásdi Általános Művelődési Központ (Óvoda) nevelőtestülete

Dátum: 2020. december.31.
………………………………………………………..
intézményvezető
Ph

2.)

A Sásdi Általános Művelődési Központ (Óvoda) módosított pedagógiai

programjában foglaltakkal kapcsolatban, magasabb jogszabályban – 20/212. (VIII.31.)
EMMI rendelet 118. § (3) bek. a) pont. – biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül
gyakorolta és a dokumentumról szakmai véleményt alkotott az intézményben működő
szakmai munkaközösség.
Dátum: 2021. január 14.
………………………………………………………..
szakmai munkaközösség-vezető

3.)

A Sásdi Általános Művelődési Központ (Óvoda) módosított pedagógiai

programjában foglaltakkal kapcsolatban az óvoda nevelőmunkát segítő alkalmazottai a
tájékoztatást megkapták.
Dátum: 2021. január 15.
………………………………………………………..
a nevelőmunkát segítő alkalmazottak nevében

4.)

A Sásdi Általános Művelődési Központ (Óvoda) módosított pedagógiai

programjáról magasabb jogszabályban - Nkt. 72. § (5) bek.- biztosított jogok alapján a
szülői közösség a tájékoztatást megkapta.
Dátum: 2021. január 15.
………………………………………………………..
a szülői közösség nevében
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5.)

A Sásdi Általános Művelődési Központ (Óvoda) módosított pedagógiai

programjában a magasabb jogszabályban - 20/2012. (VII. 31.) 128. § (6) bek. –
megfogalmazott elvárás alapján kidolgozott helyi egészségnevelési programot, a
nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat / védőnő közreműködésével készítette el,
melyhez az óvoda vezetője beszerezte védőnő véleményét is.
Dátum: 2021. január 15.
………………………………………………………..
védőnő

6.)

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a módosított pedagógiai program azon

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul,
tételesen: az évente megrendezésre kerülő gyermekközösségi napok rendezvény
költségvetésének finanszírozása a fenntartó egyetértését megadta, a rá háruló
többletkötelezettség finanszírozását vállalja.
Dátum:2021.január 20
……../2021. (…..) ………… Ökt. határozatszámon
………...………………………………………………
a fenntartó képviseletében
Ph

7.)

Az óvoda nevelőtestülete magasabb jogszabályban meghatározott elvárás alapján,

át nem ruházható jogkörében –(Nkt. 26. § (1) bek, és Nkt. 70. § (1)-(2) – biztosított döntési
hatáskörében …………./2021. (….)NT számú határozatával elfogadta .
Dátum: 2021. január 14.
………………………………………………………..
a nevelőtestület nevében

8.)

Az óvoda nevelőtestülete által elfogadott módosított pedagógiai programot az

óvoda vezetője magasabb jogszabályban (Nkt.26. § (1) meghatározott döntési
hatáskörében ………/2021. (….)IV határozatszámon JÓVÁHAGYTA.
Dátum: 2021. január 14.
………………………………………………………..
intézményvezető
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Felhasznált irodalom

 Brezsánszky László (szerk.): A bátorító nevelés alapjai.

10 Felhasznált tanulmányok, szakmai ajánlások
 Az előző Pedagógiai Program
 EFOP-3.1.5-16-2016-00001

A

tanulói

lemorzsolódással

veszélyeztetett

intézmények támogatása projekt – Megvalósulhatósági Tanulmány
 SZAKMAI AJÁNLÁS a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN)
küzdő gyermekeket, tanulókat az óvodai és iskolai nevelésük-oktatásuk során
megillető különleges bánásmódhoz; a fejlesztő pedagógiai ellátás gyógypedagógiai
tartalmaira; a pedagógiai segítés céljaira, feladataira és módszereire; valamint a
BTMN tanulói jogokhoz kapcsolódó joghasználatra
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11 Mellékletek
1. Az óvoda egészségvédő programja
2. Mérés, értékelés eljárásrendje
3. Tervezés
4. „Miénk a Föld” helyi innováció
5. Gyermekközösségi nap – „Kakaskodjunk”
6. Eszközök és felszerelések jegyzéke

