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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

 A kormány 363/2012.(XII.17.) kormányrendelete az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

intézmények névhasználatáról 

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

irányelvéről 

 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról. 

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

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

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

iztosításáról 

 Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 

 Alapító Okirat 
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1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

 

Az intézmény neve: 

Kék Elefánt Evangélikus Óvoda  

Blauer Elefant Evangelischer Kindergarten 

Székhelye: 

7632 Pécs, Enyezd u. 1. 

Az intézmény közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ szerint meghatározott óvodai 

nevelés 

Az alapító és a fenntartó szerv neve és székhelye: 

Pécsi Evangélikus Egyházközség, 7621 Pécs, Dishka Győző u. 4-6. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Három (legalább kettő és fél) éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, 

legfeljebb nyolc éves korig a gyermekek óvodai nevelése. A többi gyermekkel együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

A Kék Elefánt Evangélikus Óvoda küldetése, hogy gyermekeinket a keresztyén értékrend alapján, 

személyes hitünk, életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, szeretetteljes, családias 

légkörben a szülőkkel szorosan együttműködve neveljünk. 

 

Legszentebb feladatunk, hogy hitben, Jézus Krisztus által kapott szeretetben, a képességek, készségek 

sokoldalú, harmonikus fejlesztésével, boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. 

 

Egy HÁZ, amelyben szól az örömhír Isten szeretetéről 

Egy HÁZ, amelyben figyelünk egymásra 

Egy HÁZ, amelyben mindenki a neki legmegfelelőbbet kapja 
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3. AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI 

3. 1. A családjaink szociokulturális helyzete, szülői igények, 

elvárások 

Intézményünket igénybe vevő családok a társadalom széles rétegét képviselik. Nagy többségük 

átlagos jövedelmi viszonyok között él, de sajnos egyre több család szociokulturális helyzete 

kedvezőtlen. Óvodánkban nevelünk hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

sajátos nevelési igényű, illetve nevelési vagy egészségügyi problémával küzdő gyermekeket. Velünk 

szemben a szülők - mint közvetlen partnerek, igényként fogalmazzák meg: 

 Nyugodt, bizalommal tele, szeretetteljes óvodai légkört 

 Gyermekeik sokoldalú személyiségfejlesztését 

 Nevelő partneri viszonyt gyermekeik óvónőjével, dajkával 

 Igényes kulturális és egyéb rendezvényeket, szolgáltatásokat 

 Nevelési időn túl szervezett szolgáltatásokat 

 Jól felszerelt tiszta, esztétikus környezetet 

 Betekintési lehetőséget az óvoda életébe 

 Nyitott óvodai programokat 

 Iskolai életmódra való igényes felkészítést 

 

3. 2. Személyi feltételeink 

 Pedagógiai Programunk megvalósításához személyi feltételeink megfelelőek. Intézményünk 

valamennyi dolgozója rendelkezik a törvény által előírt, munkakörének betöltéséhez szükséges 

iskolai végzettséggel. 

 SNI gyermekek fejlesztése érdekében speciálisan képzett szakemberek közreműködését, és 

együttműködését biztosítjuk. 

 Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek, rugalmasak, elfogadó, segítő, támogató attitűdjük 

modellt, mintát mutat a gyermekek számára. 

 Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. 

  Intézményünkben a teljes nyitva tartás ideje alatt, óvodapedagógusaink foglalkoznak a 

gyermekeinkkel. 

 Nevelőmunkánkat pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus segíti. 

 Óvodai nevelésünkben az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem 

pedagógus alkalmazottaink összehangolt munkájára van szükség, ahhoz, hogy sikereket, 

eredményeket érjünk el. 

 A német nemzetiségi csoportban 2 nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkező óvónő 

látja el a nevelési-oktatási feladatokat. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyerekeket nevelő pedagógusaink 

feladata lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekeink megismerhessék egymás kultúráját, 

anyanyelvét. 
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3. 3. Tárgyi feltételeink 

 Intézményünk rendelkezik a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. 

 A csoportszobáink és egyéb helységeink tágasak, világosak, jól felszereltek, biztosítják 

gyermekeink egészségének megőrzését, fejlődését. 

 Lehetőséget teremtenek az óvodai munkatársaknak a megfelelő munkakörülményekre, a 

gyermekek komfortérzetének, kényelmének kielégítésére, valamint a szülők fogadására. 

 Tornaszobánk alkalmas a speciális mozgásfejlesztésre, torna- és mozgásfejlesztő eszközökkel 

kiválóan ellátott. 

 Óvodánk tárgyi eszközeit, berendezéseit a célszerűség, az esztétikusság, gyermekeink mozgás és 

játékigényének kielégítése valamint a biztonságos kivitelezés jellemzi. 

 A célszerűség mellett fejlesztéseink során előnyben részesítjük a természetes anyagokat, 

harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül gyermekeinket. Zöldóvodánk 

minden csoportszobájában adott az évszak sajátosságait tükröző természetsarok. 

 Hangsúlyt fektetünk a minőségre, igényességre, tartósságra. 

 A tárgyi eszközöket a gyermekek számára hozzáférhető módon, változó testméretüket figyelembe 

véve, biztonságosan helyezzük el. 

 Udvarunk parkosított, részben füves, részben beton burkolatú. Csoportonként homokozók, 

mozgásfejlesztő játékok, kerékpárok állnak rendelkezésre. Nyáron nap- és légfürdőzést, valamint 

egyéb hűsölést szolgáló tevékenységeket biztosítunk gyermekeinknek. 

 Az eszközkészlet bővítése, megújítása folyamatosan történik, amelyeket az intézmény 

pályázatokon nyert összegekből, illetve alapítványi és költségvetési forrásból finanszíroz. 
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4. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK 

A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 

távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és jótállásait az állam 

biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az 

egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a 

mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A befogadó köznevelési rendszer kialakításához való 

tevékeny hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat 

kialakítása, miközben figyelembe vesszük Magyarország Alaptörvényének értékeit és a Magyarország 

által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket. 

 

Gyermekképünk 

 A gyermek mint Isten ajándéka egyszeri és egyedi; mással nem helyettesíthető biológiai, szellemi, 

erkölcsi és lelki értelemben fejlődő személyiség és szociális lény egyszerre. 

 Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására 

törekszik, biztosítva hogy minden gyermek magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben 

részesüljön, esetleg meglévő hátrányai csökkenjenek. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelemben gazdag, biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör 

megteremtésére, amelyben az életkoronként és egyénenként változó szükségletek biztosításával 

megalapozzuk a boldog és biztonságos élethez szükséges alapvető jellemvonásokat: hit, szeretet, 

beleélés (empátia), becsületesség, elkötelezettség, kitartás, bátorság, megbízhatóság, 

munkaszeretet és a gyermek önálló, kiforrott személyiséggé válását. 

 Nem adunk helyet előítéletek kialakulásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

 A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet 

meghatározó, ezért spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokkal segítjük, hogy 

kiegyensúlyozott, magabiztos személyiséggé váljanak, amely alapul szolgál testi, lelki, értelmi és 

szocializációs fejlődésükhöz. 

 A gyermeki személyiség kibontakoztatása során figyelembe vesszük az életkori és egyéni 

sajátosságokat, valamint a gyermekek eltérő fejlődési ütemét. 

 Nevelőmunkánkat akkor tartjuk sikeresnek, 

o ha gyermekeink tudnak örülni, felfedezik az őket körülvevő világot. 

o Képesek önmaguk és mások elfogadására, az együttműködésre, szeretettel viszonyulnak 

társaikhoz és a felnőttekhez. 

o Jól tudnak alkalmazkodni környezetükhöz, jól érzik magukat a gyermekközösségben. 

o Óvodáskor végére egyéni képességeinek megfelelően olyan szókinccsel rendelkezik, amely 

lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket a nemzetiség nyelvén közvetíteni tudja, 

valamint tájékozódni képes a német nyelvű kommunikációs helyzetekben,  

o Ismeri és szereti a német nemzetiség kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, 

mondókákat és játékokat 
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Óvodaképünk 

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Intézményünk a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik (esetenként 2,5) életévétől az iskolába lépésig. 

 Ebből kifolyólag mindennapokban folyamatos a kapcsolattartás, a partneri együttműködés az 

óvoda és a szülői ház között. A szülők lehetőség szerint bevonódnak a tervezésbe, 

gyűjtőmunkába, közös tevékenységekbe. 

 A hitre való készséget az óvoda a maga keresztyén szellemiségével csak megalapozza, ill. vallási 

élményeket nyújt. Célunk a család-óvoda-gyülekezet kapcsolatrendszer kiépítése és erősítése 

(empátia, bizalom, segítőkészség). 

 Intézményünk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. 

 Miközben óvodánk teljesíti óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit, 

megteremti gyermekeinkben a kisiskoláskorhoz szükséges pszichikus feltételeket. 

 A nemzetiséghez tartozó, valamint a migráns gyermekeink óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, átörökítését, a nyelvi nevelést, és a multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét. 

 A „Zöld Óvoda” működésének érdekében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy napi szinten és 

minden területen megjelennek a „zöld” tartalmak. 

 A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoportokban kiemelt fontosságú gyermekeink 

személyiségének gazdagítása, német nemzetiségi kötődésük erősítése. Különböző 

tevékenységeken, élményeken, az egész légkörünkön keresztül törekszünk arra, hogy az 

alapvetően nyitott, kíváncsi gyermeki személyiségben pozitív érzelmi viszonyt alakítsunk ki a 

német nemzetiség kultúrája és nyelve iránt.  

 

Az óvoda mint evangélikus egyházi intézmény
 

 Valljuk Jézus Krisztus tanítását és igyekszünk megfelelni annak. Hisszük, hogy Isten akaratából 

létezünk és jó nekünk Őt, mint szerető Mennyei Atyát megismerni és vele közösségben élni. 

 Vállaljuk egyetemes emberi és keresztyén értékek közvetítését. Ehhez biztosítjuk az 

óvodáskorúak életkori sajátosságainak megfelelő mértékű ismereteket és érzelmi élményeket, 

melyek gyermekeink életének szilárd alapjai lehetnek és meghatározzák későbbi életvezetésüket. 

Így szolgáljuk a család, a társadalom és az egyház javát. 

 Olyan óvoda vagyunk, ahol a domináns értékként jelenik meg a hit, szeretet, becsületesség, 

elkötelezettség, kitartás, bátorság, megbízhatóság, munkaszeretet. 

 Nyitottak vagyunk 

o az elkötelezett ÉS a krisztusi utat kereső családok felé, 

o más keresztyén felekezetek, más nemzetiségek befogadására. 

Ökumenikus megközelítésünk alapja, hogy a gyermekek ebben a korban a “lényegre”, a szeretetre 

fogékonyak, nem pedig azokra a felekezeti formákra, amelyek évszázadok alatt kialakultak.  
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5. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

Alapelveink
 

 A gyermeknek joga van az életkorának és fejlettségének megfelelő óvodai életrendhez, 

biztonságos, egészséges környezethez, a szabad játékhoz, személyiségéhez igazított pedagógiai 

hatások alkalmazásához. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. A biztonságérzet egyik záloga az ölelés, 

simogatás, ringatás. 

 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, inkluzív, a családi nevelést kiegészítő, a szülővel 

együttműködő. A gyermeket óvja, védi, tiszteli, szereti, megbecsüli. Elősegíti sokoldalú, 

harmonikus fejlődését, személyiségének kibontakoztatását, a hátrányok kiegyenlítését. Az életkori 

és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet figyelembe veszi. Felelős a gyermek testi, 

érzelmi, erkölcsi, anyanyelvi, értelmi fejlődéséért. Biztosítja az egyenlő hozzáférést a nemzeti, 

etnikai kisebbségnek, valamint a migránsszülők gyermekeinek az önazonosság megőrzését, 

ápolását, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

Megteremti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált óvodai nevelését, a másságot 

elfogadó környezetet, amelyek elősegítik a harmonikus személyiségfejlődésüket. 

Lehetőséget biztosít a keresztyén élet és értékrend sokoldalú, gyermekközpontú megismerésére és 

megélésére. Építő jellegű benyomások és tapasztalatok biztosításával segíti a gyermekek lelki 

szükségleteik kielégítését, szellemi és lelki fejlődését. 

 Keresztyén nevelésfilozófiánk alapja a Szentírás, Jézus Krisztus tanítását szeretnénk a gyermekek 

életkorának megfelelően továbbadni. A Biblia alapján megvalósuló információ- és értékközvetítés 

segíti a gyermekek személyiségének kibontakozását, a pozitív személyiségjegyek megerősödését, 

a keresztyén etikai normák beépülését a gyermekek szeretetkapcsolataiba. 

 A teremtett világ és az ember által épített környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó 

szokások alakítása, a környezettudatos magatartás magalapozása. 

 

 

Céljaink
 

 Óvodás gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése 

 Szeretetteljes, inkluzív, bizalommal teli, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó 

színvonalas óvodai nevelés 

 Gyermeki személyiségük kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni 

sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele (ideértve a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekeink ellátását) 

 Az életszerűség, az érzelmi megközelítés, a természetes helyzetek domináljanak a 

tevékenységeinkben, kiemelten a játékban megvalósuló tanulási folyamatokban 

 Gyermekeink érzelmi biztonságban, egészséges körülmények között önmagukhoz mérten 

fejlődjenek a sikeres iskolakezdés érdekében 

 A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó pedagógiai 

segítségnyújtás, szocializálás, az óvoda előremutató, hatékony kapcsolatrendszerével 
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 A környezettudatos szemlélet, a fenntarthatóságra nevelés erősítése: a teremtett világra való 

rácsodálkozás, szépségeinek megismerése, megköszönése, megbecsülése és megóvása. A 

közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a 

mozgás, környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése 

 A keresztyén élet kibontakozásához fontos információk továbbadása, bibliai alapigazságok 

megismertetése, a gyermekek keresztyén közösségi életbe való bevezetése és ezáltal annak 

megalapozása, hogy derűs keresztyén felnőtté válva aktív tevékeny tagjai legyenek saját 

egyházközösségüknek 

 A gyermek olyan szabad és önálló, környezetében jól eligazodó emberré fejlődésének 

megalapozása, aki Jézus Krisztusban megtalálja a maga tájékozódását és helyreigazítását. Aki 

tudja, hogy Isten szilárdan megtartja és vezeti élete nehéz pillanataiban is 

 

Nemzetiségi óvodai nevelésének irányelvének megfelelően célunk, hogy:  

 a gyermekek számára megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó kétnyelvű környezetet biztosítsunk,  

 az óvodai nyelvi neveléssel megalapozzuk a gyermekek iskolai nyelvi nevelését,  

 a gyermekekkel - életkori sajátosságaik és egyéni fejlettségük figyelembevételével - 

megismertessük, megszerettessük a német kisebbség nyelvét és kultúráját,  

 a lehetőségeknek megfelelően átörökítsük a kulturális hagyományokat, melyeket beépítünk 

óvodai életünkbe is,  

 a német nemzetiségi családban nevelkedő gyermekekben mélyítsük a német nemzetiséghez való 

tartozás érzését, vagyis segítsük őket önazonosságuk megerősödésében. 

 

 

 

Feladataink
 

 Az inkluzív miliő megteremtése, amelyben minden gyermekünk biztonságban, felszabadultan 

tevékenykedhet, egészségesen fejlődhet, kialakulhat a helyes önértékelés és értékrend 

 A szabad játék biztosítása folyamatos életszervezésben, megteremteni a tevékenységekhez 

szükséges eszközöket, körülményeket, rugalmas napirendet. 

 Meghatározni a műveltségtartalmak átadásának szervezeti kereteit, a hatékony ismeretnyújtás, a 

készség, képességfejlesztés érdekében. 

 Meghatározni a bibliai történetek és igazságok átadásának szervezeti kereteit, a keresztyén 

értékrend beépülését az óvoda mindennnapjaiba. 

 A gyermekeink szükségleteinek megfelelő egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés átfogó 

tervezése, gyermekek megismerése, fejlesztése. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

 A gyermekvédelmi munka hatékonyságának növelése. Pedagógiai szakszolgálatokkal való 

kapcsolat erősítése 

 A gyermek személyére szabott egyéni fejlesztő program kidolgozása, tehetséggondozás 

 Partneri igények ésszerű megvalósítása 

 Bölcsőde-óvoda, óvoda-iskola átmenet zavartalan biztosítása 

 Az intézmény jogszerű, törvényes, gazdaságos működtetése 

 A szülők, gyermekek szociális, társadalmi helyzetének, környezeti elvárásoknak figyelembevétele 
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 Az óvoda sajátos arculatának megjelenítése a pedagógiai munka tervezésében, értékelésében, 

módszereiben 

 Az óvodás gyermekek környezettudatos nevelése környezettudatos szemléletük és magatartásuk 

alapozása 
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6. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

6.1.Egészséges életmód 

Céljaink
 

 A gyerekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével a belső igény kialakítása az egészséges 

életmód természetes befogadására és követésére (a gyermekek optimális testi-és lelki fejlődése 

érdekében) 

 Gyermekeink környezettudatos magatartásának megalapozása 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, komplex fejlesztése, hátrányok kompenzálása, 

tehetséggondozás 

 A szülővel pozitív töltésű nevelőpartneri viszonyban megalapozzuk gyermekeink 

környezettudatos magatartását 

 A változatos, egészséges étkezés elfogadtatása, megszerettetése. 

 

 

Feladataink
 

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, testi képességinek elősegítése, prevenció, 

korrekció 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A testi képességek fejlődésének segítése 

 A gyermekek egészségtudatos magatartásának kialakítása, megőrzése, védelme. A betegség 

megelőzés szokásainak alakítása 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés szokásainak alakítása 

 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, a környezettudatos 

magatartás magalapozása 

 Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, speciális, 

egyénre szabott nevelési feladatok ellátása 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, a fejlesztés az egész 

napi folyamatba való integrálása, differenciálása 

 A szülők bevonásával, óvodai konyhakert művelésével, vagy zöldség-, gyümölcsnapok tartásával, 

a szülőknek adott étrendi tanácsokkal, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas 

sótartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzésére irányulóan, az óvodáinkban segítjük a gyermekek egészséges 

életvitelének kialakítását 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

A helyes életritmus kialakítása
 

 Folyamatos és rugalmas napirend kialakítása, az ismétlődő tevékenységek biztosítása, különös 

tekintettel a gyermek élettani szükségleteire, valamint az intézmény nyitva tartására. 

 Nyugodt biztonságos légkörben történő, a gyermekek életkorához igazított szokás – 

normarendszer felállítása, figyelembe véve a gyermek egyéni fejlettségét 

 

Gondozás
 

 Bensőséges, inkluzív, bizalmas kapcsolat kialakítása gyermek – óvónő, gyermek – pedagógiai 

munkát közvetlen segítő (dajka), gyermek – gyermek között. 

 A gyermek testi komfortérzetének kielégítése. 

 A korosztályoknak megfelelő szinten a szokások gyakoroltatása testápolás, tisztálkodás, 

fogmosás, öltözködés, kulturált étkezés, önkiszolgálás területén. 

 A személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása – felügyelet és segítségnyújtás a gyermekek 

higiénikus környezete érdekében. 

 Egyéni sajátosságok megismerése, rendszeres súly és magasságmérés elvégzése. 

 Öltözködésnél az egyéni tempó figyelembevétele, a praktikus, ízléses ruházat kihangsúlyozása. 

 Étkezésnél lehetőség szerint a folyamatosság, önkiszolgálásra nevelés biztosítása, a kulturált 

étkezési szokások kialakítása, rögzítése. 

 A gondozás minden területén az egyéni adottságok, életkori sajátosságok figyelembevétele. 

 Egészségmegőrzés, egészségvédelem, betegségmegelőzés feltételeinek biztosítása /vitaminnapok, 

szakemberek bevonása/. 

 

Testi nevelés
 

 A gyermek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítése, harmonikus, 

összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése, egészségük védelme, edzése, pihenésük 

biztosítása. 

 A testi szükségletek és a természetes mozgásigény kielégítését a gyermek fejlettségének, sérülés-

specifikumának megfelelően, mozgásra inspiráló biztonságos környezetben végezzük. 

 Lehetőség nyújtása a biztonságos, mindennapos mozgásos tevékenységre szabad és kötött 

formában egyaránt. 

 Az évszaknak megfelelően, az időjárás függvényében a szabadlevegőn való tartózkodás – lég-, 

nap-, vízfürdő, biztosítása, a csoportszobák rendszeres szellőztetése. 

 Az óvoda helységeinek kifogástalan tisztaságának biztosítása, az eszközök, használati tárgyak 

folyamatos ellenőrzése, karbantartása, balesetforrások elhárítása. 

 A gyermekek pihenése érdekében nyugodt légkör és alvásidő biztosítása, halk zene és mese, testi 

kontaktus lehetősége. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik 

azokat, zsebkendőjüket önállóan használják. 

 Ismerik és alkalmazzák a kulturált étkezés szokásait, szabályait, esztétikusan terítenek, kulturáltan 

étkeznek. Készség szinten használják a kanalat, villát, óvodáskor végére a kést. Önállóan döntik 

el, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadékot. 

 Teljesen önállóan öltöznek, tudják ruhájukat ki- és begombolni, cipőjűket befűzni, bekötni, 

ruhájukat esztétikusan összehajtani helyükre tenni. Ügyelnek saját külsejükre. 

 A gyermekek életkori és egyéni képességeinek megfelelő testi képességek kialakulnak. 

 Képessé válnak a saját magukkal kapcsolatos, - testápolási, étkezési, öltözködési, 

betegségmegelőzési, egészség-megőrzési, teendők ellátására. 

 Szeretik és óvják környezetüket, igyekeznek benne rendet tartani. Kialakul a gyermekek 

környezettudatos szemlélete,- a természet védelméhez, megóvásához kapcsolt szokások rögzülnek 

 Hozzászoknak az óvodai elvárásokhoz, az elemi szokások és szabályok betartására törekszenek 

 Mozgásuk harmonikus, összerendezett. 

 A speciális nevelést igénybevevő gyermekek – sajátos nevelési igényű gyermekek és kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek – önmagukhoz képest az óvodai élet minden területén fejlődnek. 

 

6.2. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Céljaink
 

 Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt légkörben, állandó értékrend mellett, a 

gyermekek erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságainak fejlesztése 

 Gyermekeink közösségi életre való felkészítése. Egymás közötti kapcsolataikban hangsúlyozott 

szerepet kap az együttműködés, a kooperativ megoldások megtalálása és a csoportidentitás 

erősítése. 

 A keresztény kulturális értékek megismertetése, képviselete. 

 Az emberei különbözőségeket értsék, elfogadják, tiszteljék, kezeljék azt természetesen. 

 Inkluzív pedagógia megvalósítása 

 Kötődjenek szülőföldjükhöz, érzelmi, erkölcsi kötelék fűzze őket hazájukhoz, családjukhoz, 

lakóhelyükhöz, a magyar kultúrához 

 A környezethez fűződő pozitív érzelmek alakítása, a teremtett világ tisztelete. 

 A környezettudatos életvitel és viselkedés formálása 

 

Feladataink
 

 Óvodába lépéstől kezdve pozitív érzelmek közvetítése, ezek kialakulásának elősegítése és 

fenntartása a gyermekben 
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 Egymás közötti bizalom, pozitív attitűd kiépítésea gyermek, a szülő és az óvoda alkalmazottai 

között 

 Közös élményre épülő, közös tevékenységek megszervezése – Egymás iránti tisztelet, 

megbecsülés, tolerancia, empátiakészség kialakítása 

 Értékes lelki tartalmakat hordozó együttlétek biztosítása, melyekben a lelki közösség megélése 

megerősítő, pozitív élmény 

 Gyermekeink szociális érzékenységének, ezen belül én tudatának fejlesztése, önkifejező és 

önérvényesítő törekvéseinek támogatása. 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önálló személyiségének elfogadása differenciált fejlesztése 

 A szociális viselkedéshez szükséges érzelmi, akarati tulajdonságok, kompetenciák alakítása 

(szükségletek, hajlamok, attitűdök, rutinok, meggyőződések) 

 A gyermek érzelemvilágát három fő szintéren fejlesztjük: 

A szociális érzelmek: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, bizalom, részvét, 

örömszerzés, bánat, fájdalom okozás felismerése, átélése. 

Az esztétikai érzelmek: a szép iránti fogékonyság, a művészi élmény befogadására való igény 

és képesség fejlesztése, a mese, vers, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás stb. a 

környezet megismerésén keresztül.  

Az erkölcsi érzelmek (igazságosság, lelkiismeretesség, felelősség) érzésének megtapasztalása, 

az őszinteség, igazmondás és hazugsághoz való helyes viszony kialakítása. 

 Egyetemes keresztyén erkölcsi-etikai normák megismertetése, keresztyén értékrend, szokás és 

normarendszer kialakítása. 

 A lehetőségek megragadása nevelési helyzetek megbeszélésére, kiértékelésére 

 Az óvodai dolgozók modellértékű kommunikációja, bánásmódja, viselkedése. Nevelőmunkánk 

valódi eredményességének alapvető feltétele, hogy életünk összhangban legyen az általunk 

hirdetett keresztyén alapelvekkel. A gyermek és az óvónő kapcsolata kétpólusú. Elfogadjuk, hogy 

nemcsak mi irányíthatjuk a gyermeket, hanem a gyermek is hat ránk. Kapcsolatunk aktív és 

kölcsönös. 

 A szűkebb és tágabb környezet gyermek közeli, érzelem dús megismertetése, egyázi és egyéb 

ünnepek megtartása, hagyományápolás. Mindezek által a nemzeti identitástudat kialakulásának 

segítése. 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Biztonságos, inkluzív, stabil, értékeket közvetítő, nyugodt légkör megteremtése óvodáskor 

végéig. 

 Óvodásainkat, a természetben és emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, szülőföldünk 

szeretetére, megbecsülésére neveljük. Változatos lehetőségekkel biztosítjuk gyermekeink számára 

a sok közös élmény szerzését (jeles napok, hagyományok, ünnepek, programok). 

 A beszoktatást pozitív érzelmi hatás mellett folyamatosan és fokozatosan valósítjuk meg, igény 

szerint a szülők bevonásával. 

 A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása a családi háttér ismeretében, a 

személyiségjogok tiszteletben tartásával. 
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 Nevelőmunkánkban motiváló erő legyen a dicséret, a buzdítás, az érintés varázsa. A kimondott 

szónak nagy hatása van embertársainkra, ezért fontos, hogy jól bánjuk vele. 

 Arra törekszünk, hogy a dolgozók attitűdje szeretetteljes, türelmes, elfogadó legyen, pozitív 

mintát adjanak. 

 Megvalósítjuk az egyéni differenciált nevelést, támogatjuk a különbözőségek elfogadását, 

önérvényesítő törekvéseket. 

 A csoport életritmusát, szokás-normarendszerét úgy alakítjuk, hogy figyelembe vesszük a 

gyermekek egyéni sajátosságait, rugalmas napirendjét. Biztosítjuk a szabad játékban, 

tevékenységekben megvalósuló tanulást. 

 A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn, annak érdekében, hogy a csoport légköre 

családias, derűs, érzelmi biztonságot adó legyen. 

 A nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tartunk fenn a megfelelő szakemberekkel, tehetséggondozást végzünk. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Gyermekek szívesen jönnek óvodába. Aktívan, örömmel vesznek részt az óvodai életben 

 Kialakul náluk a szeretet, kötődés képessége. Kapcsolataikat őszinteség jellemzi. 

 Kialakulnak erkölcsi tulajdonságaik, magatartásukba beépül az egymás iránti érdeklődés, empátia, 

tolarencia, szeretet, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség 

 Kialakulnak a keresztyén erkölcs csírái, a gyermekek különbséget tudnak tenni jó és rossz között, 

ennek mércéi a megismert Bibliai történetek 

 Megalapozódik szokás és szabályrendszerük (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, 

szabálytudat). 

 

 

Képessé válnak:
 

 Alapvető viselkedési normák és a közösségi élet szabályainak elfogadására 

 Önálló döntéshozatalra 

 Konfliktusok kezelésére 

 Együttjátszásra, kooperációra, feladatvégzésre, kitartásra 

 Különbözőségek elfogadására 

 Alá- és fölérndeltségi viszonyok érzékelésére és elfogadására 

 Kapcsolatok kialakítására 

 Saját helyzetük, képességeik értékelésére 

 Érzelmeik uralására, önfegyelemre 

 A szokás normarendszerhez való elemi alkalmazkodásra, így az SNI, HH, HHH, BTM –es 

gyermekeink is vidám, öntevékeny, a közösségben beilleszkedő, toleráns személyiségek lesznek 
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 A szűkebb és tágabb környezetük megismerésére 

 A természeti és társadalmi környezet megbecsülésére 

6.3. Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés 

Céljaink
 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 

beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

 A magyar nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, 

megalapozzuk a gyermek biztonságos önkifejezését, gyarapítjuk aktív és passzív szókincsét az 

óvodai élet minden tevékenységében 

 Az óvodai nevelés és a családi nevelés eredményeként a gyermek belső érésének elősegítése, 

önmagához viszonyított fejlesztése 

 Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szint elérése 

 A beszélő környezet biztosítása 

 Nem magyar – elsősorban német- anyanyelvű óvodásaink különbözőségének tiszteletben 

tartására, multikulturális társadalmunk okozta nyelvi sokféleség elfogadására ösztönözzük 

gyermekeinket.  

 

 

Feladataink
 

 Az óvodai nevelőtevékenység egészében biztosítanunk kell a kommunikáció lehetőségét, helyes 

mintaadással, szabályközvetítéssel, beszélő környezetben. 

 Fontosak a meghitt beszélgetések, amelyek erősítik a gyermek aktív kommunikációját. A 

gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések és válaszok támogatása. 

 Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaira, valamint meglévő tapasztalataira és ismereteire 

építve, további élmények biztosítása különböző tevékenységekben és ezek élethelyzetekben való 

gyakorlása 

 A teljes óvodai élet keretében – különösen a játék tevékenységen belül spontán és irányított 

ismeretnyújtás, az intellektuális tanuláshoz szükséges kognitív képességek fejlesztése 

(megfigyelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, kreativitás) 

 Differenciált egyéni képességfejlesztés, egyéni fejlesztési terv alapján 

 Figyelem-összpontosításra motiválás 

 A kiemelkedő képességű gyermekek egyéni fejlesztése 

 A család megismerése, a beszéd fejlesztése, egyéni sajátosságok, nemzeti hovatartozás 

figyelembe vételével 

 Hatékony közös munka fenntartás a logopédussal 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Derűs, nyugodt csoportlégkör, hely és idő biztosítása a mikrocsoportos tevékenységekhez, 

differenciált fejlesztéshez, valamint a szabad kommunikációhoz. 
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 Beszédhelyzetek, kommunikációs helyzetek teremtése, beszédkedv felkeltése, (szükség esetén 

logopédus bevonása). Az anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés lehetőségeinek biztosítása az 

óvodai élet minden területén. Természet és társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális 

közléseinek észrevetetése, megismertetése. 

 Építünk a gyermeki kíváncsiságra, figyelembe véve az egyéni érdeklődéskört 

 Szociális kontaktus, kötődés, kommunikáció megvalósulása – különös tekintettel az SNI 

gyermekeknél 

 Életkoruknak megfelelően komplexitásra épülő tervszerű és spontán szerzett ismeretek 

rendszerezése, bővítése, különböző élethelyzetekben való gyakorlása. Változatos, sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosítása, amely a későbbiekben élményként előhívható. 

 A gyermekek megismerése, fejlesztése különböző tevékenységek során. Kiindulópont a 

gyermekek egyéni fejlettsége, erre alapozunk, különös tekintettel a hátrányos, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, migráns valamint a kiemelkedő képességű 

gyermekekre. 

 Értelmi nevelésünk fontos kritériuma a tudatos tervezés, a pozitív megerősítés, és a szituáció 

érzékeny óvónői magatartás állandó jelenléte. 

 A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési 

feladatok megtervezése és beépítése a gyakorlatba 

 Az értelmi nevelés 7 tevékenységközpontban valósul meg: Családszituáció szerepjáték, építő 

játék, művészeti, manipulációs, mese-vers-ének-zene, homok-víz, természetismereti tevékenység 

központok. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Korának és fejlettségnek megfelelően kialakul a pontos érzékelése, észlelése. 

 Képes vizuális, auditív differenciálásra, térbeli viszonyok felismerésére, megnevezésére. 

 A keresztcsatornák működése korának megfelelő. 

 Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. Figyelme korához képest tartós 

 Problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás a jellemző. 

 Helyesen, tisztán, érthetően beszél. Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. Szókincse 

korának megfelelő. 

 Jól használja a metakommunikációs eszközöket, bátran szívesen kommunikál társaival és a 

felnőttekkel. A közölt információt megérti. A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja. 

Bátran kérdez. 

 Verbális emlékezete korának megfelelő. Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is 

elmondani. Élményeit és gondolatait is el tudja mondani. 

 Ismeri és használja az udvariasság szóbeli kifejezéseit. 

 Tud szemkontaktust teremteni és tartani. 

 A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes magát 

megértetni. 

 Minden gyermek a saját képességéhez és önmagához viszonyítva fejlődik, beszéd és a kognitív 

képességének maximumát éri el, rugalmas beiskolázással a megfelelő intézménybe kerül. 
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6.4. Keresztyén nevelés 

Isten ajándékának tekintjük a gyermeket és adottságait, valamint azt a lehetőséget, hogy a családdal 

együtt az Ő munkatársai lehetünk a reánk bízott gyerekek formálásában, a bennük rejlő képességek, 

lehetőségek kibontakoztatásában. 

 

Keresztyén emberképünk 

 Harmóniában él Istennel, önmagával, másokkal és a teremtett világgal. 

 Tudja, hogy Isten áldása és oltalma alatt áll. Képes újra és újra rábízni magát Istenre. 

 Képes szeretni és odaadni magát másokért. A keresztyén erkölcsi értékeket tettekre váltja 

életében. Szabad, önálló és felelősségteljes felnőtt, aki lelkiismerete alapján jól tud dönteni élete 

nagy kérdéseiben. 

 Hasznos, értéknövelő állampolgár, aki ismeretei és egyénisége által helyt tud állni a világban az 

előtte álló feladatokban. Bátran, bölcsen tud szembenézni az élet örömeivel, megpróbáltatásaival 

és kihívásaival. 

 Tudja, hogy rábízott világban él, amelyért felelőssége van embertársaival együtt. 

 

 

Céljaink
 

 A gyermekek evangéliumi nevelésen keresztül történő harmonikus lelki fejlődése. 

 Szeretettel hitre és Isten dolgai iránt nyitottá nevelni a gyermekeket, úgy mutatva be nekik ezt a 

világot, hogy teljes világképük legyen: ne csak a látható, hanem a láthatatlan világra vonatkozó 

ismeretekkel és/vagy tapasztalatokkal is rendelkezzenek (Istenélmény). 

 A hitre irányultság, a hitélet gyakorlása szabad lehetőségként jelenik meg a gyermekek számára. 

A tudatos döntést későbbi életkorukban hozzák meg, de gyermekkori tapasztalataik fontosak 

lehetnek e döntés meghozásában. Ezért különösen fontos pozitív élmények biztosítása. 

 Az előítéletektől mentes, elfogadó testvéri szeretet kialakítására. 

 

 

Feladataink
 

 A bibliai történetek, az imádság és az ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörével a megfelelő 

érzelmi biztonság kialakítása, pozitív lelki élmények nyújtása 

 Az óvodapedagógus és a lelkész/katechéta személyén keresztül a gyermeki bizalom kiépítése a 

szerető Mennyei Atya felé 

 Isten igéjén keresztül a keresztyén hit elemeinek főleg érzelmi szintű megismertetése, a szeretet 

örömére, derűjére nevelés 

 asztali áldás és egyéb napszakokhoz köthető imádságok igénnyé alakítása 

 Isten igéjének igazságait közvetítve a gyermekek érdeklődésének felkeltése, hogy még többet 

akarjon megtudni belőle 

 Az emberi élet kiteljesedéséhez fontos kapcsolatrendszer ápolása: 
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o viszonyunk saját magunkhoz (önismeret, önértékelés) 

o szeretetkapcsolataink embertársainkkal 

o viszonyunk a természeti és tárgyi környezethez 

o kapcsolat a Teremtőnkkel 

 Társaik és a felnőttek, különösen szüleik és nevelőik tiszteletére nevelés; az elesettek, öregek 

tiszteletére és megsegítésére nevelés 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Elsősorban a szülő felelős a gyermeke lelki neveléséért, fejlődéséért. Az alapot otthonról kapja. 

Ezért fontos a szoros együttműködés a családdal. A 3-6 éves gyermek érzelmi beállítódása miatt a 

hozzá közel álló felnőttek véleményét fogadja el. Az előttük lévő példa, a szülő hite, hitélete 

nagymértékben meghatározza az ő gondolatait, élményeit. Ezért fontos szerepet tölt be a 

biztonságos családi háttér az Istenkép kialakulásában. Intenzív módon inkább átélik, mint 

megértik a hitbeli dolgokat. 

 Az óvodai keresztyén nevelés elsődleges színtere az óvoda dolgozóinak személyes életpéldája, 

melyen keresztül a gyermekek tapasztalatokat szereznek a kresztyén világszemlélet alapjairól (hit 

Istenhez való kötődés, feltétel nélküli szeretet, elfogadás, öröm, hála, megbánás, megbocsátás, 

engedelmesség, segítőkészség, együttérzés, jóság, figyelmesség, szelídség, stb.). A gyermek és a 

felnőtt közötti szeretetteljes kapcsolat az alapja a szociális viselkedési minták átvételének, a 

normák, szabályok és értékek elfogadásának, a konfliktushelyzetek megoldásának. 

 A keresztyén nevelés különleges színterei az egyházi ünnepek. A keresztyén ünnepek 

megünneplése egyben a gyermekek keresztyén közösségi életbe való bevezetése. Formáját és 

tartalmát tekinteve elmélyíti a gyermekekben a keresztyénség üzenetét, az ünnep jelentését és 

jelentőségét személyes életükre nézve. A gyermekek átélik a másokkal együtt ünneplés örömét és 

saját tapasztalatokra tesznek szert Isten szeretetéről és jelenlétének valóságáról. 

Az együtt-ünneplés elősegítheti, hogy a szülők bekapcsolódjanak a gyülekezeti életbe. Feladatunk 

az élő kapcsolat kialakítása a család, az egyház és az óvoda nevelési színterein. 

 Evangélikus hittan keretében a gyermekek bibliai és evangéliumi történetek sokszínű és 

gyermekközpontú feldolgozásával ismerkednek Jézus Krisztus életével, bibliai igazságokkal, 

megismerik az imádság jelentőségét és erejét. 

o A gyermekkel érezzék meg, hogy az Úr Jézus ma is és minden nap velünk szeretne lenni, rá 

kell figyelni, Ő szól hozzánk. 

o Együtt, őszintén csodálkozunk rá az Isten csodálatos tetteire, a teremtett világ szépségére. 

o Imádságainkban meleg, elfogadó, bizalmas légkörben éreztetjük meg Isten jelenlétét, 

közelségét. Arra bátorítjuk a gyermekeket, hogy ők is szólítsák meg Istent saját szavaikkal. 

Megfigyeljük Isten válaszát a konkrét történésekben, változásokban. 

o Az énekek tartalmukkal és dallamukkal egyaránt a bibliai tanítás elmélyülését, az esztétikai 

élmények erősödését szolgálják. Az énekek kiválasztása a gyermekek hangterjedelmi 

adottságaira, értelmi fejlettségére és mozgásigényére tekintettel történik. 

 A hittan és az a tény, hogy az egész napot áthatja a keresztyén nevelés szellemisége, segíti a 

gyermekek pozitív személyiséggé alakulását. 

 A gyermekeknek legyen módja problémáikat személyes, bensőséges kapcsolatban megosztani 

óvónőjükkel. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Tudják, hogy ezt a világot Isten teremtette, minket is Ő alkotott, ezért hálával fordulunk felé. 

 Növekszik a gyermekek bizalma a valóban létező, cselekvő Istenben. Természetessé válik 

számukra, hogy minden élethelyzetben bizalommal fordulhatnak hozzá. 

 Formálódik bennük az Istenről alkotott kép. 

 Ismernek Bibliai történeteket, azok tanulságait, keresztyén tartalmú énekeket, történeteket, 

verseket, igeverseket (aranymondásokat). Ha akarnak, tudnak saját szavaikkal imádkozni. 

 Megjelennek a tevékeny szeretet megnyilvánulási formái a mindennapokban. Tisztelettel 

fordulnak mások felé. 

 Nyitottak a gyülekezeti alkalmainkon, keresztyén ünnepeinken való részvételre. 

 

 

6.5. Német nemzetiségi nevelés 

 
 Programunk elsősorban a magyarországi németek családjaiból érkező gyermekeknek szól, 

valamint azon gyermekeknek, akiknek bármilyen kötődésük van a német nemzetiséghez. 

 Csoportunk a német kisebbségi kétnyelvű nevelést folytat, mely a német és a magyar nyelv 

fejlesztését egyaránt szolgálja.  

 A legtöbb gyermek számára tehát az óvoda az első élettér, ahol a német nyelvvel, kultúrával 

találkozik. Esetükben az úgynevezett másodnyelv (német nyelv) iskolai tanulásának 

megalapozását, valamint a magyarországi német nemzetiség kultúrájához kötődő 

hagyományok, szokások ápolásának bevezetését szeretnénk a család segítségével 

nevelésünkben megvalósítani.   

 A magyarországi német nemzetiséghez tartozó gyerekek óvodai nevelésében a nemzetiségi 

kulturával kapcsolatos hagyományok, értékek átadásával, az anyanyelvi környezet 

biztosításán 

 keresztül a német nyelv ápolásával, erősítésével, illetve nyelvi fejlesztéssel biztosítjuk 

önazonosságuk megőrzését, identitásuk tudatosítását. 

 A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoportban a gyermekek életkori 

sajátosságaiból, az érzelmi biztonság megteremtésére törekedve indulunk ki. 

Megvalósításukhoz a játékot, – mint a gyermeki személyiség fejlesztésének leghatékonyabb 

eszközét – elsődlegesnek tartjuk.  

 A játékszituációkon keresztül lehetőség kínálkozik a gyermekek megterhelése nélkül, nyelvi 

helyzetek teremtésére mindennapi tevékenységeken és szituációkon keresztül. A visszatérő 

kommunikációs helyzetek segítik az utánzáson alapuló nyelvelsajátítás megalapozását. A 

gyermekek megnyilatkozásaihoz időt hagyunk, nem sürgetjük őket, fontos, hogy jól érezzék 

magukat, sikerélményük legyen.  

 A gyermekek a csoportban folyó kétnyelvű nemzetiségi nevelésen keresztül természetesnek 

élik meg multikulturális társadalmunk értékeit. 
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Nevelőmunkánk fő célja:  

• Olyan kétnyelvű környezet kialakítása, mely a gyermekek megfelelő érzelmi 

biztonságban történő, kiegyensúlyozott kétnyelvű nyelvi készségének kialakulását 

biztosítja.  

• A gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a német 

kisebbség nyelvének és kultúrájának megismertetése, megszerettetése és elsajátítására 

való ösztönzés, a kulturális hagyományok átörökítésének megvalósulása. Ezen 

hagyományok beépítése óvodai életünkbe, családok bevonásával történő ápolása, 

kiegészítve a specifikusan csak a településre jellemző hagyományokkal.  

• A nemzetiségi családban nevelkedő gyermekek körében a német nemzetiséghez való 

tartozás érzésének mélyítése, vagyis az önazonosság erősítése.  

Nyelvi nevelésünk során nem a „nyelv elsajátítása” a cél, hanem elsősorban a személyiség 

kétnyelvű környezetben való fejlesztése, pozitív érzelmi viszony kialakítása a nyelv iránt, hiszen 

nincs értelme a nyelvtudásnak, ha a gyermek a nyelvet nem szereti. A nyelv és az emóciók 

egymástól elválaszthatatlan fogalmak.  

További célok:  

• Lehetőség biztosítása gyermekeinknek egy kétnyelvű környezetet megélésére, melyben 

a második nyelvet érintő ismereteiket, az óvodai nyelvi nevelés az életkoruknak 

megfelelő szintre fejlesztheti.  

Német nemzetiségi nyelvi nevelés megvalósításában érvényesülő alapelveink, 

megfogalmazott feladataink:  

 A család, mint az anyanyelv elsajátításának első színtere, döntően befolyásolja a gyermekek anyanyelvi 

kultúrájának kialakulását. Ebből adódóan a gyermekek 

 különböző fejlettségi szinteken kerülnek a csoportunkba, ezért első lépésben felmérjük a 

gyermekek beszédmegértését, kommunikációs készségét, esetleges beszédhibáját.  

 A német és magyar nyelv használatának arányát az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoport 

nyelvismerete szerint határozzuk meg, melyet kiegészít a német nyelv fejlesztésére helyezett 

hangsúly.  

 Olyan barátságos és szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, amely a sikeres 

nyelvelsajátításhoz elengedhetetlen biztonságérzetet nyújt a gyermekeknek.  

 A nyelvi fejlesztés egymástól el nem választható alappilléreinek a közvetlen módon történő 

kiejtéstanulást, a beszédkészség alapozását, a szókincsbővítést, valamint a válaszadó 

szerepének gyakorlását tekintjük, melyek fejlesztésekor figyelembe vesszük a gyermekek 

életkori sajátosságait és egyéni fejlettségük szerint differenciálunk.  

 Tudatosan a gyermekek nyelvi tudásának megfelelő egyszerű, visszatérő mondatmodelleket 

és kifejezéseket használunk. (E területen kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a 

differenciálásra a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően.)  

 A nyelvhasználat szituációkban használt dialógusokhoz kötése (szituatív beszéd), melyek 

rendszeres visszatérésével biztosítjuk az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.  

 Kerüljük az egyik nyelvről a másikra történő direkt fordítást, amely a gyermekek pszichés és 

nyelvi fejlődését negatív irányban befolyásolhatná. A nyelvek használatakor tudatosan 

figyelünk a két nyelv váltásakor szükséges megfelelő idejű „beszédszünetre”, mely elegendő 

a gyermekeknek a másik nyelvre való problémamentes átkapcsolására, ezáltal elkerülhető a 

gyermekek nyelvelsajátítása során az esetleges nyelvi keveredés.  
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 Német nyelvhasználatkor a nyelvi tartalomnak megfelelő mimikát és gesztusokat használunk, 

mellyel megkönnyítjük a gyermekek számára a szövegértést.  

 A nyelvre jellemző artikulációs bázis kialakításával felkészítjük az óvodáskorú gyermeket a 

német nyelv elsajátítására.  

 A német nyelv közvetítésekor nyelvtanilag hibátlan, mintaadó beszédre törekszünk, mivel 

tisztában vagyunk azzal, hogy a hibás nyelvhasználat beláthatatlan károkat idézhet elő a 

gyermekek nyelvelsajátításában. 

 A második nyelvet a mindennapi életből, a gyerekek szűkebb, illetve tágabb környezetéből 

vett témákon át közvetítjük, mely témákat többféle módon, komplexen dolgozunk fel, a 

témákhoz kidolgozott szókincset játékosan megerősítve.  

 A nyelvi nevelés szervezése során a tevékenységközpontúság elvét érvényesítjük: vagyis a 

nyelv közvetítése nem iskolás módszerekkel, hanem mindig valamilyen tevékenységhez 

kötötten történik.  

 A gyermekek óvodai életét úgy szervezzük, hogy a német  nyelv használata áthassa óvodai 

életünk minden tevékenységét, kiterjedve a gondozásra is.  

 

 

A játékon, tevékenységeken keresztül történő kisebbségi nevelés lehetőségei:  

• Olyan tevékenységbe ágyazott játékos nyelvi helyzetek teremtése, melyek megfelelő 

érzelmi telítettséget biztosító nyelvi élményeket biztosítanak a gyermekeknek.  

• Szerepszituációk játékba épülése (a mindennapokban előforduló beszédhelyzetek, 

köszönések, kérések stb.).  

• Cselekvéssel, utánzással megelevenített dramatizálások, rövid mesék a nyelvismeret 

tükrében.  

• Játékos mozgással összekapcsolt mondókák, kiszámolók.  

• Népi csúfolódók (tájnyelven).  

• Mozgásokkal kísért dalok, énekes játékok, melyek a kisebbségi nyelv nyelvi és zenei 

dallamának, ritmusának megismerését segítik.  

• Szabadon választható ábrázoló tevékenységek során történő szókincsbővítés tudatosan 

megválasztott szavak közvetítésével.  

• Szabályjátékok:  

– utánzáson alapuló mozgásos játékok  

– gyűjtött népi játékok, társasjátékok  

• Német nemzetiség kultúrkincséből vett népi játékok, táncok megismertetése tájnyelven 

is.  

• A német nemzetiség hagyományait ápoló nagyszülők, idősebb emberek felkeresése, 

óvodánkba való meghívása.  

• Óvodai keretek között tartott német nemzetiségi nap szervezése.  

• Nyelvi tapasztalatok, ismeretek szerzése spontán és szervezett keretek között.  

• Mindennapra tervezett mozgásformák nyelvi szakkifejezésének átadása – 

szókincsbővítés, hallás utáni szövegértés fejlesztése.  

• A kétnyelvű környezetben fontos, hogy a gyermekek pozitívan éljék meg a különböző 

kultúrák egymás mellett élését, különbözőségét.  
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A hagyományőrzés a teljes nevelési folyamatot áthatja, a gyermek személyiségét gazdagítja, beépül 

a gyermekek, a felnőttek teljes tevékenységrendszerébe: kiteljesíti a családokkal való 

együttműködést.  

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:  

• a gyermekben kialakul a pozitív érzelmi viszony a német kisebbség kultúrája és nyelve 

iránt,  

• életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezik olyan szókinccsel, amely 

lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket német  nyelven tudja közvetíteni,  

• a gyermek képes a kommunikációs helyzetnek megfelelően viselkedni (egyszerű 

kérdések megértése, kérések teljesítése, válaszadó szerepének betöltése),  

• nagy számban ismer német nyelvű, ill. a német nemzetiség kultúrájából merített dalokat, 

verseket, mondókákat és játékokat,  

• egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű passzív szókinccsel rendelkezik,  

• ismer néhány helyi német nemzetiségi szokást, hagyományt, tiszteli és becsüli őket.  
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7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE,  

A TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZETI KERETEI

 

Céljaink
 

 A gyermekek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelő életritmus és rendszeresség 

kialakítása, az ismétlődések által érzelmi biztonság megteremtése 

 A gyermekek egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez a folyamatos és 

rugalmas napirend, hetirend biztosítása, melyet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítanak 

ki 

 A rugalmas napirend kialakításával megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek biztosítása, amely fejleszti a gyermekek együttműködő képességét, feladat tudatát. 

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

 

 

Feladataink
 

 A gyermekek szükségleteit, igényeit figyelembe véve a stabilitás, folyamatosság, rendszeresség, 

rugalmasság jegyében szervezett napirend, hetirend kialakítása 

 A gyermek komfortérzetéhez szükséges optimális körülmények biztosítása 

 Folyamatos szabad játék lehetőségeinek megteremtése 

 A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása 

 A gondozást kiemelten kezeljük, mivel az óvodapedagógus a gondozás során nevel, építi 

kapcsolatait a gyermekkel, segíti önállóságának fejlődését együttműködve a pedagógiai munkát 

segítő dajkával 

 A tevékenységbe ágyazott tanulás komplex készség és képesség fejlesztésének megteremtése 

(hely, idő, eszköz, élmény) 

 

 

Megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Az intézmény a gyermekek érdekének megfelelően, életkoruk függvényében homogén vagy 

heterogén csoportokat alakít ki 

 Az óvodapedagógus által szervezett tanulási tevékenységek szervezeti keretei kötetlen jellegű és 

kötött jellegű, 5-35 perces időtartamú 

 A fejlesztési tartalmak szervezeti formái lehetnek: egyéni, páros, mikrocsoportos, frontális, 

valamint csoportközi szervezésű 

 A szervezett mozgásfejlesztés, testnevelés kis-, középső és nagycsoportban egyaránt kötött 

formában történik. 
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Hetirendünkben határozzuk meg a domináns tevékenységek sorát. Az óvodában a nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki a teljes nyitva tartás alatt foglalkozik a gyerekekkel. A 

hetente rendszeresen visszatérő tevékenységek biztosítják a különböző fejlesztési tartalmak 

harmonikus egyensúlyát. A heti rendben meghatározott domináns tevékenységek, az aktualitástól, 

spontaneitástól a szituációktól a gyermekek igényeitől, illetve az időpontokhoz kötött 

gyermekprogramoktól függően változhatnak. Fontosnak tartjuk a komplexitásban rejlő lehetőségeket, 

valamint a szabad játék kitüntetett szerepét. Heterogén csoport összetétel esetén a gyerekek 

életkorának és fejlettségének függvényében alakul a választható tevékenységek aránya. 

Napirendünk biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységekhez. Rugalmassága a gyermek életkorához, szükségleteihez igazodik – különös 

tekintettel a SNI, HH, HHH, migráns, kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre. 

7.1. Napirend 
 

Idő/óra Tevékenység 

6:00 - 7:00 Folyamatos érkezés, pihenés és szabad játék 

7:00 - 10:30 

Párhuzamos tevékenységek: 

Szabad játék, óvónő által kezdeményezett tevékenység, tízórai kötött 

formában, tevékenységekben megvalósuló tanulás a hetirendben 

rögzítettek szerint, (max. 35 perc) Mindennapi testnevelés 

10:30 - 11:50 Öltözködés, udvari játék, levegőzés 

11:50 - 12:30 Öltözködés, mosdóhasználat, ebéd 

12:30 - 13:00 Előkészület a pihenéshez 

13:00 - 14:45 Pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés 

14:45 - 17:00 

Párhuzamos tevékenységek:  
Átöltözés, mosdóhasználat, uzsonna, szabad játék, szabadon választott 

tevékenység, óvónő által kezdeményezett tevékenység 

 

Nyári napirend (június 1.-től, augusztus 31.-ig) 

Idő/óra Tevékenység 

6:00 - 7:00 Folyamatos érkezés, pihenés és szabad játék 

7:00 - 12:00 

Párhuzamos tevékenységek: 

Játék a szabadban, tízórai folyamatos és kötött formában, nap és 

vízfürdő (zuhanyzás, párakapu), egyéb szabadon választott tevékenység, 

óvónő által kezdeményezett tevékenység, mosdóhasználat 

12:00 - 12:30 Előkészület az ebédhez 

12:30 - 13:00 Ebéd 
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13:00 - 14:45 
Előkészület a pihenéshez, pihenés, Egyéni szükséglethez igazodó 

ébredés 

14:45 - 17:00 

Párhuzamos tevékenységek: Mosdóhasználat, uzsonna, játék a 

szabadban, szabadon választott tevékenység, óvónő által 

kezdeményezett tevékenység 

 

7.2. Hetirend 

Csoport Kötetlen tevékenységek 
Heti 

alkalom 

Tevékenységekben 

megvalósuló tanulás 
Heti alkalom 

Kis 

Verselés – mesélés Naponta 

Mozgás 1 

Mindennapi testnevelés Naponta 

Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 
1 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
1 

Külső világ tevékeny 

megismerése 
1 

Középső 

Verselés – mesélés Naponta 

Mozgás 1 

Mindennapi testnevelés Naponta 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
1 

Külső világ tevékeny 

megismerése 
1 

Matematika tartalmú 

tapasztalatok 
1 

Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 
1 

Nagy 

Verselés – mesélés Naponta 

Mozgás 2 

Mindennapi testnevelés Naponta 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
1 

Külső világ tevékeny 

megismerése 
1 

Matematika tartalmú 

tapasztalatok 
1 

Ének-zene, énekes játék 

gyermektánc 
1 

 

Az óvodás gyermek számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási forma, 

amely biztosítja számára a szabad játékot, a tevékenységek szabad megválasztását. Az 

óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéshez szükséges, differenciált 

tevékenykedtetés feltételrendszerét. Minden nap egy kiemelt nevelési terület köré csoportosítva 

valósítjuk meg a komplex ismeretnyújtást, amely kötetlenül és csoportos foglalkozás szervezésével 

kötött formában valósul meg. Az intézmény csoportnaplójának hetirendje tartalmazza a kötött 

formában megvalósuló tanulási tevékenységek gyakoriságát. A gyermeki tevékenység változatos 

formája valósul meg: egyéni, páros, mikrocsoportos és csoportos szervezéssel. A tanulás lehetséges 

formái: a spontán játékos tapasztalatszerzés, a játékos, cselekvéses tanulás, a gyermeki kérdésekre 

épülő ismeretszerzés, az utánzásos minta, modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások 



KÉK ELEFÁNT EVANGÉLIKUS ÓVODA                                                                      PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 28 

alakítása, az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, gyakorlati 

probléma megoldás. 

 

 

7.3. Az óvodai nevelőmunka tervezése 

Célunk:
 

A tervezés módja, formája és tartalma koherens legyen a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

alapelvekkel, célokkal, feladatokkal. 

 

 

Feladatunk:
 

A pedagógiai tervezés struktúrájának kialakítása, elvek meghatározása. 

 

 

PEDAGÓGIAI TERVEZÉS DOKUMENTÁLÁSÁNAK STRUKTÚRÁJA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Tanulási tartalmak tervezése 

Céljaink
 

Éves tematikus terv elkészítése a fejlesztő tevékenységekhez (kis- középső- nagycsoport, vegyes 

csoportokra) 

 

 

Feladataink
 

Éves tematikus terv bontása heti ütemtervre 
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Megvalósulás folyamata
 

A tematikus terv tartalmazza azoknak az ismereteknek a körét, amelyekkel az óvodában az óvodai élet 

alatt, minden gyermeknek találkoznia kell. A módszereket, témákat, a fejlesztés ütemét, eszközeit 

szabadon megválasztva, a szituációkat figyelembe véve, az óvodapedagógus választja meg. 

 

 

Csoportok nevelési terve és értékelése 

Céljaink
 

A csoportok nevelési terve tartalmazza: 

 nevelési célok, feladatok megvalósítását 

  tevékenységi formákat, megvalósításuk folyamatát, elérendő célokat 

 

 

Feladataink
 

A nevelési tervek, értékelések elkészítése: 

Pedagógiai Program, éves vezetői munkaterv, tematikus tervek alapján 

 

csoportos óvónők 

 

 

A megvalósulás folyamata
 

Az elkészített csoportnapló, amely tükrözi óvodánk sajátos arculatát, a Pedagógiai program általános 

feladatainak éves tartalmát, tevékenységek rendszerét: 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés 

 Játék 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Verselés, mesélés 

 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Mozgás 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Tevékenységekben megvalósuló nemzetiségi nevelés az arra kijelölt csoportban 

 Munka jellegű tevékenységek 

 HH, HHH, SNI, BTM, migráns, kiemelkedő képességű gyermekek nevelésével kapcsolatos 

feladatok 

 Partnerekkel való kapcsolattartás 

 Gyermekvédelmi munka 
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 Óvodai hagyományok, ünnepek, jeles napok, rendezvények 

 Óvodán kívüli programok tervezését 

A tervezés és az értékelés féléves. Komplex ismeretnyújtás tervezése projektekkel 

tevékenységközpontokra bontva. 

 

7.3.2. A gyermekek egyéni fejlesztési terve, az egyéni értékelés és a 

fejlesztés dokumentumai 

Cél
 

 A gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése 

 SNI, HH, HHH, BTM, migráns és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált nevelése, 

fejlesztése 

 Részképesség zavarok feltárása a korrigálás érdekében 

 

 

Feladat
 

 A gyermekek aktuális fejlettségi állapotát tükröző személyiségjegyekr e kiterjedő megfigyelés 

 Megfigyelések rögzítése 

 Gyermekek számára egyéni fejlesztési tervek készítése 

 5. életévét betöltött gyermekek célirányos mérése 

 Vizsgálati kérelmek benyújtása az eltérő fejlődési ütemű gyermekek esetében 

 Szülő, iskola kérésére fejlesztési javaslatot tartalmazó dokumentumok elkészítése, átadása 

 

 

Tartalom
 

 Anamnézis 

 Adatlap 

 „Junior” szöveges értékelő szoftver 

 „Start” egyéni fejlesztési terv készítését segítő szoftver 

 Rövid Differ/ HEFOP mérési anyagok 

 Vizsgálati kérelem 

 Szakvélemények 

 

 

Fejlesztés folyamata
 

 Óvodával való ismerkedés (befogadás) 

 Nevelési feladatok megvalósítása a tervezések alapján 
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 Gyermekek egyéni fejlődésének megfigyelése, megfigyelések rögzítése, értékelése 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

 Diagnosztikai eljárások alkalmazása (5. életév) 

 Szükség esetén szakemberek bevonása 

 

 

Értékelések, fejlesztések rögzítése
 

 Féléves pedagógiai tervezések 

 Egyéni értékelő lap 

 Egyéni fejlesztési terv 

 Gyermekvédelmi munkaterv 

 Csoportról szóló bejegyzések 

 

Egyéni megfigyelési szempontok a gyermek fejlődésének megítélésében
 

 nagymozgások: általános erőnlét, természetes mozgások, elemi mozgások, nagymozgásos 

feladatok, irányított mozgások, oldaliság 

 finommozgás: szem-kéz koordináció, kézügyesség, ábrázoló tevékenység, emberábrázolás, 

eszközhasználat 

 társas kapcsolatok: normakövetés, napirend, önállóság, társas kommunikáció, kezdeményező 

képesség, udvariasság, szerepvállalás 

 érzelmek, motiváció: érzelmi dinamika, habitus, reflexiós képesség, problémahelyzet, 

konfliktushelyzet, feladattudat 

 gondolkodás: ismeretek az élő-élettelen környezetről, halmazok, valóságtudat, szabályalkotás, 

összehasonlítás, megkülönböztetés, családi relációk, 

 pszichikus funkció: érdeklődés, emlékezet, képzelet, problémamegoldó képesség 

 érzékszervi szféra: testséma, hallás-látásérzékelés, tapintás, koordinációs észlelés, 

 verbális képesség: beszédértés, kifejező képesség, beszéd alaki jellemzői, nyelvtani alkalmazás, új 

ismeretek 

 

 

Egyéni fejlesztési javaslatok az elkészült diagnózisok figyelembe vételével
 

 testi képességek fejlesztése: szem-kéz koordináció, ábrázoló tevékenység, mozgáskoordináció, 

finommotorika, elemi mozgások, irányított mozgások, oldaliság 

 szociális képesség: játékhelyzetek, önállóság a játékban, kezdeményező képesség, napirend, társas 

kommunikáció, konfliktus helyzetek, udvariasság, normakövetés, szerepvállalás, 

 értelmi képességek: közvetlen környezet, családi relációk, tevékenységekfoglalkozások, 

halmazok, szabályalkotás, érdeklődés, emlékezet, érzékelés 

 verbális képességek: kifejező képesség, összefüggések megértése, beszéd alaki jellemzői, 

beszédértés 
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 nyelvtani alkalmazások, új ismeretek szóbelisége 

 

 

Az egyéni bánásmód gyakorlata
 

 egyéni megfigyelés, tényfeltárás (változatos módszerekkel, különböző területekről, különféle 

tevékenységekben) 

 kapott adatok elemzése, rögzítése 

 eredmények összegzése 

 fejlesztési területek kijelölése 

 egyéni fejlesztési terv összeállítása 

 fejlesztési tervben megfogalmazottak megvalósítása 

 eredmények értékelése 

 további teendők megfogalmazása 
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8. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

8.1. Játék 

 
Az óvodában a szabad játék a leghatékonyabb eszköz a gyermekek nevelésére. Kiemelt tevékenység, 

mely biztosítja a gyermekek önmegvalósítását, érzelmeik, vágyaik, lelki állapotuk önkifejezésének 

lehetőségét és fejlettségüknek legfőbb mutatója. A játék folyamatát semmihez sem hasonlítható öröm 

kíséri. Az örömképesség nagyon fontos emberi tulajdonság, amely végigkíséri az életet, ha sikerül 

elsajátítani. A játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő 

gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. 

 

 

Céljaink
 

 A szabad játék, mint örömforrás erősítse a gyermekek pszichikumát, kreativitását, önálló 

gondolkodását, összefüggések felfedezését, adjon hosszantartó, zavartalan élményt, járuljon hozzá 

a kiegyensúlyozott, boldog óvodáskor megéléséhez 

 Gyermekeink számára legyen a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, mozgást az egész 

személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység 

 SNI, HH, HHH, migráns gyermekek számára a szabad játék biztosítása legyen a szocializáció 

elsődleges színtere 

 

 

Feladataink
 

 A szabad elmélyült, önkéntes, spontán, folyamatos játék lehetőség biztosítása 

 A játék feltételrendszerének megteremtése, hely, idő, eszköz, megfelelő csoportlégkör, 

élményszerző lehetőségek a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő eszközök, anyagok 

biztosítása 

 A társas kapcsolatok fejlesztése: szeretet, barátság, empátia, tolerancia, szerepvállalás. A jó játék 

az erkölcs, a szolidaritás, a kitartás, a keresztyén emberi magatartás, a szeretet és megbocsátás stb. 

megalapozója és fejlesztője. 

 A gyermekek számára az érzelmi biztonság megteremtése, a kérdezés, a beszélgetés, 

mozgásszabadság biztosítása 

 A szabad játékban biztosítani kell az óvodapedagógus utánozható mintáját, mely lehetővé teszi a 

gyermekek közötti játékkapcsolat kialakulását 

 Az óvodapedagógus a játék folyamatában bevonható társ, segítő, kezdeményező mintát kell, hogy 

mutasson 

 Az óvónői kreativitásra, tapasztalatára építve a játékeszközök folyamatos fejlesztése 

 Játéktevékenység megszervezését biztosítjuk mozgásos játéklehetőségekkel 

 Fejlesztjük az SNI, HH, HHH, migráns gyermekek személyiségének differenciált fejlesztését 

játéktevékenységen keresztül, fejlettségtől függő, fokozódó komplexitású játékok megtanításával, 

megszerettetésével. 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Jó napirend kialakításával biztosítjuk a szabad játék túlsúlyának érvényesülését, hosszantartó, 

zavartalan játékidőt és a gyermekek számára a fejlettségüknek megfelelő játékeszközöket, a 

megfelelő csoportlégkört. 

 A gyermeki fantáziát segítő anyagok, eszköz élményszerző lehetőségek álljanak a gyermekek 

rendelkezésére. A játékeszközök folyamatos bővítésére és fejlesztésére törekszünk. 

 A szabad játékokhoz megfelelő helyet, egyszerű, alakítható, gyermeki fantáziát kibontakoztató 

anyagokat, eszközöket, játékszereket biztosítunk, melyek lehetőséget adnak a különböző 

játékformákhoz: gyakorló játék, szimbolikus szerepjáték, barkácsolás, dramatizálás, bábozás, 

szabályjáték, konstruáló építőjáték, udvari játék, homok-víz asztal 

 Az óvónő tudatos irányító, segítő jelenléte mindig a játszók igényeihez igazodik, utánozható 

mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat kialakult, bevonható társ 

marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. 

 Az óvónő szituáció érzékenysége, segítse elő a különböző fejlettségű és képességű gyermekek 

együttjátszását, a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását. A játéktevékenységek, 

tevékenység központokban valósulnak meg. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 A tartalmas játék megvalósulása érdekében óvódáskor végére a gyermekek képesek a társakkal 

való együttjátszásra. 

 Játékukban dominál a szimbolikus szerepjáték. 

 Képesek a szabályok, normák elfogadására, betartására, önálló szabályozására. 

 Tiszteletben tartják egymás játékát. 

 Ismerik és alkalmazzák az udvarias magatartás formáit a játék során. 

 Az óvónő egész személyisége, kommunikációja modell értékű az együttjátszás során. 

 

 Mindennapi játék során a nemzetiségi csoportban felkeltjük a német nyelv iránti érdeklődést. 

A játékon keresztül ismertetjük meg a gyermeket a nemzetiségi hagyományokkal.  

 Érzelmi biztonságot nyújtunk a nyelv elsajátítása közben.  

 A játéktevékenységen keresztül a spontán és irányított játékos tanulás, a német nyelv iránti 

érdeklődés felkeltése:  

 A gyermekekben felmerülő, őket foglalkoztató kérdésekre, ötletekre spontán módon 

alapozunk, érdeklődésükre építkezünk.  

 A tervezett foglakozásoknál figyelembe vesszük az aktuális játékszituációkat, és abba 

ágyazzuk az észrevétlen, indirekt tanulási lehetőségeket (lásd: külső világ tevékeny 

megismerésénél).  

 A játék integráló szerepét használjuk fel, hiszen miközben a gyermekek játszanak, 

megvalósulnak azok a kezdeményezések, amelyekből kialakulnak a játékos tanulás szervezett 

helyzetei. A gyermek a játékos cselekvéssel jut el a felismerésig. A játszva tanulás érdekében 

sok képességfejlesztő játékot kezdeményezünk. Különböző mozgást, téri észlelést, szociális 

érzékenységet, kommunikációs képességet fejlesztő játékokba vonjuk be a gyermekeket.  

 Az egész játékot áthatja a kétnyelvű nevelés óvodánkban, mert a játékon keresztül érjük el a 

leghatékonyabban a nyelv szituatív tanítását. A gyermek életkori sajátosságainak 
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figyelembevételével rendszeres mindkét nyelv szituatív gyakorlása. A magyar – német nyelv 

folyamatosan, párhuzamosan, egymást kiegészítve hat a gyermekekre. A játékidőben a 

kötetlen beszélgetés teremti meg a lehetőségét annak, hogy a gyermekek minél többet hallják 

a hétköznapokban használt német nyelvet. Bábokkal, gesztikulációkkal tesszük érthetővé 

ezeket a helyzeteket.  

8.2. Verselés, mesélés 

A felnőttek és a gyermekek évezredek óta történeteket mesélnek és hallgatnak, ezáltal is egy 

közösséggé válnak. A bibliai történetek abban különböznek más történetekről és mesékről, hogy 

általuk Isten szólítja meg az embert, vele lehet találkozni. A gyermekek mindennapjaik során ezt a 

kapcsolatot, találkozást tapasztalják meg, élik át. 

A gyermek fejlődésénél a csendes, figyelmes hallgatásnak épp olyan jelentősége van, mint a történet 

tartalmának. A gyermekek ezáltal halljanak a szívükkel, vegyék észre a hangok színét, dallamát, a 

bennük csengő barátságot, a szeretet áramlását. 

A mesében nem csak az emberszeretet lehet megtanulni, hanem a világ szeretetét is, mert a világ 

olyan, hogy helyreállítható, csak küzdeni kell és érdemes érte. 

 

 

Céljaink
 

 A könyv, az irodalom, a művészet iránti érdeklődés megalapozása, a népi, a klasszikus és a 

kortárs irodalmi művek megismertetése. 

 Gyermekeink érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeik 

megalapozása: meseélményekkel, bibliai és evangéliumi történetekkel, a versek zeneiségével, a 

bábjáték és a dramatizálás eszközeivel 

 Mesék, bibliai és evangéliumi történetek segítségével óvodásaink szemléletmódjának és 

világképének alakítása, szorongásaik oldása 

 Gyermekeink saját vers és mesealkotása, annak mozgással és ábrázolással történő kombinálása 

legyen számukra az önkifejezés módja 

 SNI, HH, HHH, valamint különböző szociokulturális környezetből érkező gyermekeink 

beszédfejlesztése 

 

 

Feladataink
 

 Az irodalmi anyag igényes összeállítása 

 lehetőség képeskönyvek, gyermekbibliák nézegetésére, az azokról való beszélgetésre 

 Az irodalom szeretetének megalapozása, olvasásra nevelés elindítása 

 Népi értékek, hagyományok ápolása 

 Népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, versek, dúdolók segítségével 

gyermekeink érzelmi biztonságának kialakítása 

 Érzéki, érzelmi élmény nyújtása 

 Óvodáskorú gyermekeink nyelvi kifejező képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel,  
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 Gyermekeink absztrakt gondolkodásának elősegítése, memória, kreativitás fejlődésének 

támogatása, belső képalkotás fejlesztése 

 Mindennapos meséléssel, mondókázással verseléssel mentálhigiéniájuk fenntartása 

 A tartalmi szempontból jól megválasztott versekkel, mesékkel verbális megerősítés a 

természettudományos gondolkodásuk, szemléletük formálásában 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Megfelelő, érzelmi biztonságot nyújtó hely megteremtése, melynek hangulata magával ragadja a 

gyermeket. 

 Mese bevezető (gyertyagyújtás, zeneszignál, mesepárna) alkalmazása, amely az irodalmi élmény 

befogadására motiválja gyermekeinket. 

 Mindennapi irodalmi élmény biztosítása, homogén illetve heterogén csoportokban, kötött és 

kötetlen formában egyaránt. 

 Változatos irodalmi anyagból válogatunk, melynek gerincét a magyar népmesekincs valamint a 

népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyar mondavilág elemei, meséi 

alkotják alkotja, és kibővítjük a világirodalom és a hazai irodalom klasszikus és kortárs műveivel. 

 Ölbeli mondókák, játékok, dúdolók, versek gyakori ismételgetése egyénileg és mikro csoportos 

formában. 

 Esztétikus és változatos eszközök biztosításával segítjük elő, hogy gyermekeink megjeleníthessék 

képileg vagy dramatikus formában irodalmi élményeiket igényeik szerint a bábozás és 

dramatizálás eszközeivel. 

 Színházi élmény lehetőségének megteremtése 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Gyermekeink szívesen ismételgetnek verseket, rigmusokat, mondókákat. Várják, igénylik a 

mesehallgatást 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak egymás és maguk szórakoztatására. 

 Megjegyeznek mondókákat, verseket, meséket. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgásban, illetve képben megjeleníteni. Képessé 

válnak a valós és a mesevilág közötti elvonatkoztatásra. 

 Figyelmesen végig tudják hallgatni óvónőiket és társaikat 

 Bővül a szókincsük, fejlődik nyelvi kifejezőképességük, kialakul az összefüggő beszéd. 

 Kialakul a könyv szeretete, óvása. 

 Megismerkednek más népek irodalmi értékeivel. 

 Az SNI gyermekeink is örömmel hallgatják a meséket, szívesen ismételgetnek verseket, 

mondókákat, önmagukhoz képest fejlődik verbalitásuk, kommunikációs képességük. 

 

Nemzetiségi mesélés, verselés:  
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Feladataink:  

• Felkeltjük és mélyítjük a kisebbségi és az anyanemzet gyermekirodalma iránti érdeklődést.  

• A mesélés, verselés nyelvezetének segítségével fejlesztjük a gyermekek mindkét nyelv (német-

magyar) anyanyelvi készségeit: helyes – és szép kiejtését, megfelelő hangsúlyozását és 

beszédritmusát, kifejezőkészségét, bővítjük szókincsét.  

• Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek mindkét kultúra irodalmi alkotásain keresztül tájékozódjanak a 

külvilág és az emberi belső világ érzelmi viszonyairól, az emberi viselkedési formáktól, és így 

fejlődjön, erkölcsük és magatartásuk.  

• A gyermekvers és mese tevékenységeken keresztül  

• A kiválasztott irodalmi anyagban jelentős szerepet kapnak a magyar és a német, a klasszikus 

és a kortárs irodalmi művek, népi mondókák, gyermekjátékok, magyar népmesék és németnyelvű 

egyszerű mesék, s amelyeken keresztül megismertetjük a gyermekeket a magyar és német nyelv 

gazdagságával, szófordulataival. A németnyelvű rövid mesék által bővül szókincsük, az ismétlődő 

mondatmodellek rögzülnek, változatos kifejezésekkel ismerkednek meg.  

 

 

8.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Céljaink
 

 A gyermek zenei anyanyelvének, zenei érdeklődésének, zenei ízlésének, zenéhez kapcsolódó 

mozgások megalapozása, formálása 

 Zenepedagógiai módszerek, ritmikus mozgás, tánc, ének nevelő hatásának érvényesítése 

 Az éneklés, zenélés váljon részévé a mindennapi tevékenységnek, a felnőtt minta spontán 

utánzásával 

 Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználása a 

gyermek zenei képességeinek és a zenei kreativitás alakításában 

 Az SNI, HH, HHH, migráns gyermekek komplex, egyéni ütemű személyiség fejlesztése a dallam, 

a ritmus, a mozgás és a beszéd összekapcsolásával 

 

 

Feladataink
 

 Az éneklés, zenélés örömének, zenei érdeklődésnek felkeltése 

 A környezet hangjainak megfigyeltetése, a közös zenei élmény lehetőségének megteremtése 

 Ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó, szokások, dalok, mozgásformák, 

zenék megismertetése 

 A népdalok, néptáncok, népi gyermekjátékok éneklésével, hallgatásával a hagyományok 

megismertetése 

 A zenei képességek, (ritmusérzék, éneklési készség, szabad improvizáció, mozgás, zenei ízlés, 

kreatív zenei kedv) fejlesztése 

 Énekes játékok, közös zenélés, az óvónő éneke, vokális és hangszeres zene segítségével a közös 

zenei élmény biztosítása 
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 Más népek dalainak, zenéjének megismerésén keresztül a nemzeti hovatartozás tudatának 

kialakítása 

 Változatos tevékenység formákon keresztül a mindennapi éneklés, zenélés biztosítása 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Nyugodt, kényelmes hely, meghitt légkör megteremtése, életkori sajátosságoknak megfelelő zenei 

anyag kiválasztása. 

 Eszközök, kellékek, hangszerek biztosítása motivációhoz, gyakorláshoz a mindennapi 

tevékenységekben. 

 Megfelelő hangmagasságban énekelünk, hangszerjátékunkkal színesítjük a mindennapjainkat. 

 Magyar népszokások, hagyományok, jeles napok, ünnepek dalainak, népi gyermekjátékainak, 

mozgásos játékainak összegyűjtése. 

 Ritmus hangszerek használatának a megismerése, használata. Hangszerek készítése. 

 A „Veronika” – zeneprojekt módszertani elemeinek felhasználása, különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekre. 

 Más népek dalainak, gyermekeiknek írt műdalok, kortárs zeneműveken keresztül zenei élményhez 

juttatás. 

 Segítjük a gyermeket az önálló feladatmegoldásban, élményszerzésben, a felnőtt minta spontán 

utánzásával váljék mindennapi tevékenységgé az éneklés, zenélés. 

 Zenei élményszerzés biztosítása dalok, zeneművek hallgatásával. “Élő” zene hallgatása 

házikoncertek keretében 

 Zenehallgatás mozgással, festéssel. 

 A csoport összetételének figyelembe vételével az adott alkalomra tervezett anyag alapján az 

ismeretnyújtás lehet óvodapedagógus által kezdeményezett, gyermekek spontán szerveződésével, 

vagy kötött tevékenységként 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 A gyermekek szívesen játszanak énekes játékokat, gátlások nélkül dalolnak. 

 Megkülönböztetnek zenei fogalom párokat. 

 Dallam motívum alapján felismerik a dalokat, megkülönböztetik a zenei hangokat más zörejektől, 

zajoktól 

 Érzik és alkalmazzák az egyenletes lüktetést és a dalok, mondókák ritmusát. 

 Ismernek néhány hangszert és képesek a ritmushangszerek alkalmazására. 

 Törekednek a tiszta éneklésre, képesek hat hangterjedelmű dalok előadására. 

 Tudnak egyszerű tánclépéseket, ismernek néhány térforma alakítási lehetőséget. 

 Szívesen hallgatnak zenét. Érzik a zene – mozgás – nyelv kreatív lehetőségeit. 

 SNI, HH, HHH, migráns gyermek szívesen, felszabadultan énekel, részt vesz körjátékban, 

örömmel használja az egyszerű hangszereket. 
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 Fejlődik önbizalmuk, derűsek, nyugodtak. 

 A népdalokkal, népi mondókákkal önazonosságuk közösséghez kötödésük erősödik. 

 

Kapcsolatai más nevelési területekkel:  

Kétnyelvű nevelés:  

• Leghatásosabb módszere és eszköze a gyermekirodalom. Meséken, verseken keresztül 

sajátítják el a gyermekek a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást. Az utánzásra késztető, 

példaértékű beszéd és előadás, technikai eszközökkel megformált óvónői bemutatás 

elősegíti a gyermekek szókincsének bővülését, kifejezőkészségük fejlődését, a 

nyelvtanilag helyes beszéd kialakítását mindkét nyelvben.  

 

 Nemzetiségi ének-zene, énekes játék, gyermektánc:  

 

 Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek a német nemzetiségi dalokkal, táncokkal és dalos játékokkal 

is a mindennapok folyamán találkozzanak.  

 A gyermekeknek nemzetiségi dalokat, játékokat tanítunk.  

 Ének-zene tevékenységen keresztül:  

 Folyamatosan juttatjuk zenei élményhez a gyermeket aktualitásnak megfelelően mindkét nyelven. 

Az alkalomhoz kötődő magyar-német mondókákkal, dalos játékokkal bővítjük a gyermekek 

tapasztalatszerzési lehetőségeit.  

 Játszódélelőttökön a szülőket is bevonjuk a különböző dalos játékokba, éneklésekbe, ami 

ösztönző lehet, hogy otthon is szívesen énekeljenek együtt a gyerekekkel. Megismertetjük a 

gyermekeket a szülőktől, nagyszülőktől gyűjtött régi magyar-német hagyományőrző 

gyermekdalokkal, játékokkal, táncokkal.   

 Az óvodai zenei nevelésünkben a néptáncot, illetve a gyermektáncot is segítségül hívjuk. Itt is 

megismerkedhetnek a gyermekek a magyar és német nemzetiségi népszokásokkal, népi 

játékokkal és a kezdetleges tánclépésekkel.  

 

8.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Céljaink
 

 Gyermekeink igényének felkeltése az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására 

 Vizuális tapasztalatok nyújtása, egyéni fejlettségnek, életkornak megfelelően 

 Gyermeki személyiség fejlesztése a szépség iránti vonzódás, művészetek iránti érdeklődés 

felkeltése, az alkotás örömének megtapasztalása által 

 Ábrázolókészség, kézügyesség fejlesztése, tér-forma, színképzetük gazdagítása, képi 

gondolkodásuk fejlesztése 

 SNI gyermekeinknél az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése 

 

 

Feladataink
 

 Az ábrázoló tevékenység feltételeinek megteremtése (hely, idő, anyag, eszköz) 
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 Gyermekeink megismertetése a vizuális eszközök használatával, különböző anyagokkal, technikai 

eljárásokkal 

 Az egyéni fejlettség figyelembe vétele, differenciált fejlesztés, tolerancia, empátia érvényesítése 

 Az esztétikus környezetben igény kialakítása az alkotásra, az esztétikai élmények befogadására 

 A gyermek ábrázolási fejlődésének figyelemmel kisérése, a gyermekmunkák elemzése 

 A gyermeki alkotások bemutatása közösségi rendezvényeken. 

 A tehetségígéretek bátorítása, ösztönzése. 

 Népművészeti elemek felhasználásával hagyományápolás, a környékbeli kézműves 

tevékenységek megismertetése 

 Kézmozgásuk finomítása, grafomotoros képességek fejlesztése 

 A környezet értékeinek megjelenítése bármilyen anyaggal, technikával 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Gyermekeink személyiség fejlesztését a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi 

munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, 

szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés által valósítjuk meg. 

 A gyermekeink életkori sajátosságának és fejlettségének megfelelően, az ábrázolótevékenység 

különböző fajtáinak megtervezése (téma, technika, stb.) a szükséges feltételek megteremtése 

(hely, idő, anyag, eszköz). 

 A foglalkozások mindhárom korcsoportban kötetlen, kötött, egyéni és mikrocsoportos formában 

zajlanak. 

 A témák megjelölésénél építünk a gyermek élményeire, tapasztalataira, fantáziájára, 

ötletgazdagságára 

 A technikákkal való ismerkedés során a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt, biztosítjuk a 

változatos anyag használatát, előtérbe helyezzük a természetes anyagokat 

 Az ábrázolás eszközei egész nap folyamán a gyermekeink rendelkezésére állnak, összefonódnak a 

játékkal, konstruálással, más művészeti és egyéb tevékenységekkel. 

 Elsősorban a tevékenység, és annak öröme, az alkotás és kreatív önkifejezés, másodsorban az 

elkészült mű a fontos, amely felhasználható játékeszközként is. 

 A tevékenykedések közben fejlesztjük gyermekeink képi-plasztikai kifejezőképességét, 

komponáló-, térbeli tájékozódó és rendezőképességét, gyermeki élmény és fantázia világuk 

gazdagítását, és képi kifejezését. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Képalkotásban egyéni módon, képességeiknek megfelelően jelenítik meg élményeiket, 

elképzeléseiket 

 Fejlődik képi, plasztikai valamint térbeli komponáló képességük, gazdagodik fantázia világuk. 

 Képessé válnak esztétikai élmények befogadására. 

 Örömmel, bátran biztonságosan használják az ábrázolás eszközeit. 
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 Élnek az alkotás, létrehozás lehetőségével, kialakul bennük az igényesség alkotásaik iránt. 

 Megismerik a népi, díszítő művészet alapjait, elemeit. 

 Fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat. 

 

8.5. Mozgás 

Céljaink
 

 A gyermekek személyiségének fejlesztése: pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálytudat, kommunikáció, és problémamegoldó gondolkodás. 

 Egészséges életmód kialakítása, erősítése 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése 

 A rendszeres testmozgás igényének kialakítása, erősítése 

 A gyermekek mozgáskultúrájának kialakítása 

 Mozgás közben közelebbi, közvetlenebb kapcsolat kialakítása a környezetükkel 

 

 

Feladataink
 

 Az egészségfejlesztő testmozgás lehetőségeinek biztosítása az óvodai nevelés minden napján az 

egyéni szükségletek figyelembe vételével 

 A rendszeres és egészségfejlesztő testmozgás megfelelő tárgyi és személyi feltételeinek 

biztosítása 

 A komplex testmozgások beépítése az óvodai élet egyéb tevékenységeibe 

 Kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása 

 Az összerendezett nagy- és kismozgások kialakítása, mozgáskoordináció fejlesztése 

 Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése /erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség, 

egyensúlyérzék, testtartás/ 

 A térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 A testséma, a szem-kéz,- láb koordinációjának fejlesztése 

 A lábstatikai, tartási rendellenességek megelőzése 

 A gyermekek egyéni fejlettségéhez mérten az alapmozgások kialakítása, korrigálása, koordinációs 

zavarok csökkentése 

 A mozgás és az értelmi képességek együttes fejlesztése 

 A szociális képességek fejlesztése, az együttműködés és a társas magatartás kialakítása 

 Tehetséges gyermekek sportolási lehetőségeinek segítése 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 Mozgásra inspiráló biztonságos környezet biztosítása a nap folyamán a csoportszobában és az 

udvaron egyaránt. 

 Sokszínű, változatos, örömteli és érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák, mozgásos 

játéklehetőségek biztosítása. 

 A játék és játékosság alapvető eszközként történő értelmezése és alkalmazása. 

 Balesetmentes, félelem és szorongásmentes légkör biztosítása. 

 Foglalkozások tervezésénél a csoport fejlettségi szintjének és az egyéni szükségleteknek és 

képességeknek figyelembe vétele, differenciált, egyénre szabott feladatadás. 

 Speciális láb-és tartásjavító gyakorlatok beépítése a foglalkozásokba, ügyelve arra, hogy a 

testnevelés ne veszítse el eredeti funkcióját. 

 Mozgásos játékok tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása a szabad játék, a kötelező 

foglalkozások és a mindennapi testnevelés alkalmával. 

 Szabad játék során gyermekeink fejlettségének, érdeklődésének és temperamentumának 

megfelelő játékok biztosítása. 

 Kötelező foglalkozások heti egy-két alkalommal, (korcsoporttól függően) kötelező jelleggel 

történő megvalósítása, melynek anyaga az atlétikai, torna és játékos jellegű főgyakorlatokból 

tevődik össze 

 Mindennapi testnevelés során játékok, mozgásos feladatok céltudatos kiválasztása a kötelező 

foglalkozások fejlesztési feladataihoz igazítva. 

 Mozgásos játékok a Veronika zeneprojekt alkalmazásának lehetőségével 

 A rendellenesség korrekciójának ellátása gyógytestnevelő bevonásával, dr. Tóthszőllősyné Varga 

Tünde „Mozgásfejlesztés az óvodában” szakirodalom alkalmazása 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Igényükké vált a rendszeres testmozgás. Testileg edzettek, egészségesek. 

 Mozgáskoordinációjuk a koruknak megfelelő. 

 A helyes testtartásuk kialakul. Lábboltozatuk egészségesen fejlődik. 

 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 

 Törekszenek a minél pontosabb végrehajtásra. 

 Játék során ügyelnek a szabályokra, ügyelnek egymás testi épségére. 

 Egyes tornaszereket ismerik, bátran, ügyesen használják. 
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8.6. Külső világ tevékeny megismerése 

8.6.1. Környezet megismerése 

Céljaink
 

 Isten csodálatos világának megismertetése, megszerettetése, a mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztalása. Azáltal, hogy tevékenykedés közben 

tapasztalatokat szereznek az Isten által teremtett világról, felébresztjük Isten szeretetét. 

 Testünk, érzékszerveink is mind Isten ajándéka, segítségükkel megismerhetjük és élvezhetjük 

ezerféle csodáját. Isten szeretetből alkotott minket. 

 A természeti és épített környezet megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás, készségek, 

képességek alakítása 

 A természetet szerető, védő környezettudatos magatartás alakítása: a növények és állatok, mint 

élőlények vannak körülöttünk. A gyermeki rácsodálkozás erejével alakuljon ki szeretetük, 

gondozásuk, megbecsülésük. Tudatosodjon, hogy a teremtett dolgoknak sokféle segítségre van 

szükségük a fennmaradásukhoz. 

 A matematikai érdeklődés felkeltése. 

 A logikus gondolkozás megalapozása. 

 Sajátos nevelést igénylő gyermekeknél sokoldalú tapasztalás által elemi ismeretek alakítása, 

fejlesztése és rögzítése, egyéni fejlettségnek megfelelően 

 Környezettudatosságuk alakításával a zöld óvodai tartalmak megvalósítása 

 

Német nemzetiségi nevelésben 

 Célunk:  

 Megismertetjük a gyermeket a helyi szokásokkal, a szülőfölddel, a néphagyományokkal, a családi 

és tárgyi kultúra értékeivel, a német nemzetiségi hagyományokkal.  

 Természeti környezetünk témakörei:  

Fontos ünnepünk a „Márton nap”, ami a Német nemzetiségi hagyományokra épül. Márton napon 

az egész óvoda apraja és nagyja a szülőkkel együtt ünnepel.   

 Az előkészületekben a gyermekek is segédkeznek. Lampiont készítünk, sütőtököt sütünk, 

kukoricát pattogtatunk. Ünnepünk fénypontja az esti lampionos séta. Énekelgetünk, verselgetünk 

mindkét nyelven és ezekkel tesszük hangulatosabbá sétánkat. 

 Hagyományaink és értékeink megőrzése a szűkebb társadalmi környezetben.  

Feladataink:  

 A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok 

aktív együttműködésével.  

 A gyermekben azok a készségek, jártasságok megalapozása, amelyek képessé teszik az 

együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására.  

 Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak fejlettségének megfelelően a német kisebbség 

még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvodások hétköznapi 

tevékenységrendszerében, ünnepeken.  
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Feladataink
 

 Az óvodás korú gyermekekeinknek tervezhető hagyományos és helyi témák összeállítása Isten 

csodálatos világának tevékeny megismerésére, környezetünk értékeinek felfedezése, és tudatos 

kapcsolása más nevelési területhez 

 Megismertetjük a szülőföldet, a hazai tájat, a helyi és más népek hagyományait, szokásait, 

tanulják meg ezek szeretetét, védelmét 

 Hangsúlyt fektetünk a családi és tárgyi kultúra megismerésére, ápolására, védelmére 

 Közös élményre épülő, közös tevékenységek biztosítunk 

 Természettudatos gondolkodás megalapozása (érzékenyítés, nyitottság, felelősség vállalás, tenni 

akarás a fennmaradás érdekében) 

 A gyermekeink önálló véleményalkotásának, döntési képességének fejlesztése a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 A külső világ megismerését – amelybe beletartozik a matematika tartalmú tapasztalatok szerzése 

– óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamatként kezeljük 

 Tudatos, tervszerű szervezéssel biztosítjuk a gyermekek környezetével kapcsolatos gazdag 

tevékenységrendszert, ezáltal segítjük a gyermekeinket a biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz, (alkalom, idő, hely, eszköz) 

 Lehetőség szerint az ismeretek és élmények nyújtása szabadban, természetes környezetben, 

történjen  

 Lehetőséget biztosítunk spontán és játékos tapasztalatszerzésre, alkalmi és folyamatos 

megfigyelésekre (kísérletek) 

 Életkori sajátosságuknak és egyéni fejletségüknek megfelelően alkalmazzuk a 

természettudományos kifejezéseket, amelyek először passzív szókincsé válnak, majd beépülnek 

beszédükbe 

 Tapasztalataik szerzését irányítottan végezzük, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve 

 A tevékenységeket változatos formában egyéni, páros, mikro csoportos szervezéssel, megfelelő 

hely, idő, eszköz, anyag segítségével biztosítjuk. Homok-víz terepasztal, élősarok 

 SNI, HHH, HH, migráns gyermekeinknél kiemelt jelentőségű a már elsajátított ismeretek, 

jártasságok, készségek állandó gyakorlása, illetve az új ismeretekbe való beépítése. Legfontosabb 

az elvonatkoztatás, általánosítási folyamat segítése játékban és a szociális folyamatokban 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Az óvodás gyermek tudja, hol lakik, mi a pontos lakcíme, ismeri a szülei foglalkozását, óvodája 

nevét 

 Különbséget tud tenni az évszakok között. 

 Ismer a növény- és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó pár növényt és állatot. 

 Ismeri a közvetlen környezetében található növényeket, állatokat, illetve a növénygondozás és 

állatgondozás egyszerűbb feladatait, szívesen ápolja a növényeket, gondozza az állatokat. 
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 Ismeri és betartja az elemi közlekedési szabályokat, felismeri a közlekedési eszközöket. 

 Részt vesz az elemi természetvédelmi tevékenységekben, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek. 

 Szívesen vesz részt terepgyakorlaton, kiránduláson, sétákon, kiállításon, rendezvényen. 

 Képes rácsodálkozni a természet szépségeire, ok-okozati összefüggések meglátására. Értékeli és 

megbecsüli a természetet. Mindennapossá válik a környezetre figyelés. 

 SNI gyermek az elemi ok-okozati összefüggéseket felismeri, sokrétű tapasztalatot szerez 

közvetlen környezetéből, abban tájékozódni tud. Megismeri a környezet tárgyait, tulajdonságait, 

rövid ideig feladathelyzetben tud maradni. Ismeri az alapvető viselkedési szokásokat, tud 

köszönni, kérni, elemi szabályokhoz alkalmazkodni. 

 

 

8.6.2. Matematikai tartalmú ismeretek 

Céljaink
 

 A gyermekek a közvetlen környezetükben végzett tevékenységek során aktív cselekvőként 

sajátítsák el a matematikai ismereteket 

 A környezet megismerése közben a gyermekek matematikai tapasztalatainak elősegítése 

 a mindennapi életben szerzett ismeretek tudatos rendezése 

 A divergens és konvergens gondolkodás kialakítása 

 

 

Feladataink
 

 A gyermekeink matematikai érdeklődésének felkeltése, fenntartása 

 A gyermek környezetének mennyiségi-formai kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése, 

megtapasztalása, alkalmazása játékos formában 

 Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése 

 Logikus gondolkodás megalapozása, fejlesztése 

 Tudatos, tervszerű, differenciált egyénre szabott fejlesztése 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 A külső világ megismerése – amelybe beletartozik a matematika tartalmú tapasztalatok szerzése – 

óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamatként kezeljük 

 Tudatos, tervszerű szervezéssel biztosítjuk a gyermekeink matematikai ismeretekkel kapcsolatos 

gazdag tevékenykedést, ezzel segítjük a gyermekeinket a biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz, (alkalom, idő, hely, eszköz) 

 Életkori sajátosságuknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően alkalmazzuk a matematikai 

kifejezéseket, amelyek először passzív szókincsé válnak, majd beépülnek beszédükbe 
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 Tapasztalatok szerzését irányítottan végezzük, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve 

 A tevékenységeket változatos formában kötött és kötetlen, egyéni, páros, mikro csoportos 

szervezéssel, megfelelő hely, idő, eszköz, anyag segítségével biztosítjuk 

 SNI, HHH, HH, gyermekeknél kiemelt jelentőségű a már elsajátított ismeretek, jártasságok, 

készségek állandó gyakorlása, illetve az új ismeretekbe való beépítése - legfontosabb az 

elvonatkoztatás, általánosítási folyamat segítése játékban és a szociális folyamatokban 

 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Logikus gondolkodása életkorának megfelel, problémamegoldó készsége jó. 

 Számfogalma 10-es számkörben mozog 

 Képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni. 

 Helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás megítélésének fogalmát: hosszabb-rövidebb, 

kisebb-nagyobb, több-kevesebb, stb 

 Ismeri az irányokat, és helyesen értelmezi feladatvégzése során: jobbra-balra, előre-hátra, lent-

fent, stb. 

 Helyesen használja a névutókat. 

 Felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni, legalább 3 elemszámmal. 

 Az alapvető formákat felismeri, azonosítja: kör, négyzet, téglalap, háromszög. 

 Képes részekből az egészet kirakni. 

 Ismeri az alapvető mértani testeket, azokat képes felismerni és megnevezni (kocka, gömb, 

téglatest). 

 Van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról. 

 Azonosságokat, különbözőségeket képes felismerni és megfogalmazni 

 SNI gyermek az elemi ok-okozati összefüggéseket felismeri, sokrétű tapasztalatot szerez 

közvetlen környezetéből, abban tájékozódni tud. Rövid ideig feladathelyzetben tud maradni. 

 

 

8.7. Munka jellegű tevékenységek 

Céljaink
 

 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, képességek tulajdonságok 

kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermek közösségi kapcsolatait, 

kötelességteljesítését, saját és mások munkájának elismerésére nevelése 

 A munka jellegű játékos tevékenység legyen örömforrás, amely sikerélményt biztosít 

 SNI gyermekek önállóságának fejlesztése a fiziológiai és az értelmi fejlettséget figyelembe véve 

 A munka során környezettudatos magatartás, környezetvédelemre való nevelés 
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Feladataink
 

 A gyermek életkorának megfelelően a belső igény és a pozitív hozzáállás kialakítása, a cselekvő 

tapasztalás biztosítása 

 A munkatevékenység játékos jellegének fenntartása és folyamatos lehetőségek biztosítása 

 A munka megbecsülésére valamint a saját és mások munkájának elismerésére nevelés: pozitív 

megerősítés, mintaadás (óvónő, dajka), ifferenciált értékelés, és a munkavégzéshez szükséges 

eszközök biztosítása. 

 Óvodapedagógus-gyermek tudatos együttműködésének biztosítása, konkrét, reális feladatokkal, 

amely által a gyermek magához mérten fejlődik 

 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése
 

 A munkatevékenységet játéktevékenységből indítjuk, példamutatással, amelyben fontos szerepet 

kap az óvodapedagógus, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajka és a karbantartó 

 Korosztályonkénti szokás – szabályrendszer felállítása, következetes betartása 

 Az önálló munkavégzés lehetőségeinek megteremtése, a különböző munkafajták fokozatos 

bevezetése 

o Önkiszolgálás 

o Naposság 

o A gyermek saját személyével kapcsolatos munkák (testápolás, öltözködés, étkezés, 

környezetének rendben tartása) 

o A csoport érdekében végzett munkák, élősarok gondozás 

o Apróbb megbízatások teljesítése 

o Gyümölcs- zöldségsaláta, savanyúság, szendvics, sütemény készítése, befőzés 

 A munka állandóságának és folyamatosságának biztosítása 

 Derűs légkör, megfelelő hely, idő biztosítása 

 A gyermeki önkéntesség, nyitottság, megismerési vágy, aktivitás, érdeklődés tudatos 

felhasználása, különös tekintettel az SNI, HHH, HH, migráns gyerekekre 

 Meleg attitűdű, pozitív megerősítés, konkrét, reális, differenciált értékelés à sikerélmény 

biztosítása minden gyermek számára 

 A gyermek egyéniségének, munkatempójának figyelembevétele 

 A gyermeki munkatevékenységgel összefüggő, megfelelő minőségű, mennyiségű, balesetmentes, 

motiváló eszközök biztosítása 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
 

 Munkavégzés közben fejlődik személyisége, alakul a munkához szükséges attitűdje, képességei, 

készségei, tulajdonságai. 
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 Munka közben észrevesznek összefüggéseket, pl. munkánk eredménye Isten áldásán is múlik. 

Elvetjük a magvakat, gondozzuk, ha Isten megáldja munkánkat, annak gyümölcse is lesz, örömet 

találunk benne. 

 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

 Örülnek, ha kötelességüket teljesítették 

 Önállóan, igényesen végzik a munkát. 

 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

 Szívesen közreműködnek növények és állatok gondozásában 

 Igényesek környezetük rendjére, tisztaságára 

 Ismerik a szerszámok és munkaeszközök használatát és tárolási helyét. 

 Bizalommal fordulnak segítségért egymáshoz és az óvoda dolgozóihoz. 

 

8.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Céljaink
 

 A gyermekeink előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire alapozva képességeik fejlesztése, 

tapasztalataik bővítése, rendezése, a tanulás és tudás megszerettetése 

 Szabad játék és a tanulás teljes összekapcsolása 

 Az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlesztése 

 Az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének segítése 

 Játéktevékenységeken belüli spontán, illetve irányított tanítás-tanulás 

 Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása 

 Sajátos nevelési igényű és kiemelkedő képességű gyermekek, meglévő képességeinek 

továbbfejlődése, új ismeretek, készségek elsajátíttatása 

 Környezeti attitűdök alakítására, a zöld tartalmak megjelenítése, közvetítése, tudatosítása, valós 

összefüggések megismertetése 

 

 

Feladataink
 

 Tanulásukat támogató környezet megteremtése 

 A gyermekeink cselekvő aktivitására épülő változatos, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás 

lehetőségének és feltételeinek biztosítása 

 Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése, amelyben megvalósul a 

tapasztalatszerzés, a gondolkodás örömével 

 Megismerő képességeik fejlesztése 

 Szemléletes képszerű gondolkodásuk kialakulásának elősegítése 

 A felfedezés, kutatás lehetőségének biztosítása 

 Kreativitásuk fejlődésének segítése 
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 Tudatos tervező munka, csoportra tervezett éves bontásban alkalmazott nevelési terv 

 Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembe vétele a tevékenységek felkínálása során 

 Személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük gyermekeink személyiségének kibontakoztatását 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek tevékenységében érvényesülő pszichikus, motoros tanulási 

folyamatok biztosítása, speciális szakemberek bevonása 

 Élménybe ágyazott tapasztalatszerzés tudatos irányítása, amely minden esetben komplex jellegű 

 

 

 

A megvalósítás folyamata
 

 Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások alakítása 

 Inkluzív, szituáció érzékeny óvónői magatartás biztosítja a sajátos bánásmódot, az 

esélyegyenlőséget és a differenciálást gyermekeinknek 

 Spontán játékos tapasztalatszerzés → lehetőséget adunk a gyermekeinknek, hogy részt 

vehessenek a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított játékban, tevékenységben. 

Biztosítjuk számukra, a környező világ változatos anyagait, eszközeit 

 Játékos, cselekvéses tanulás → Az óvónő által szervezett tanulási alkalmak, játékidőben zajlanak 

 Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés → A nap folyamán biztosítjuk a gyermeki 

kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségét. 

 Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés → Az óvodapedagógus által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az egész nap 

folyamatában, az adódó lehetőségek megragadásával 

 Gyakorlati problémamegoldás → Problémamegoldásra ösztönző helyzetek teremtésére 

törekszünk, szituáció érzékeny óvónői magatartás megvalósulásával. Megfelelő személyi és tárgyi 

eszközöket biztosítunk 

 Tevékenységi formák - lehetnek kötetlenek és kötöttek. A kötelezően szervezett tevékenységek 5-

35 perces időkeretet ölelnek fel korcsoporttól függően. Mind két szervezési formában lehetőséget 

biztosítunk a differenciálásra, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére 

 Heterogén és homogén csoportoknál a tevékenységekben megvalósuló tanulás megszervezésének 

módja: 

o A gyermekek kezdeményezéséhez alkalmazkodik az óvodapedagógus /szituáció-érzékeny 

magatartás/ 

o Az óvodapedagógus kezdeményezésébe kapcsolódnak a gyerekek 

o A csoport összetételének megfelelő differenciált tervezés és ennek megvalósítása 

o Az egész csoporttal induló foglalkozás / mozgás/, vegyes csoport esetén az eltérő 

korosztályok egymás mellett, differenciált idő intervallumban és feladatadással hajtják végre 

a feladatokat 

o A cselekvéses tanulás megszervezését meghatározza a gyermekek fejlettségi összetétele. 

Változó szervezést igényel, ha a kicsik illetve a nagyok vannak többségben, vagy ha SNI 

gyermek van a csoportban 

o A tanulási módok alkalmazása egyetlen csoporton belül is változik mindig a célnak és a 

helyzetnek alárendelve 
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A fejlődés várható eredménye 

 A gyermekeink önállóan tudjanak konkrét, elemi, ismert jelenségek esetében következtetéseket 

levonni. 

 Alakuljon ki a koruknak megfelelő feladattudatuk, reális énképük, figyelemkoncentrációjuk 

 Cselekvésekbe ágyazva szerezzék meg ismereteiket, legyenek motiváltak ismeretek 

megszerzésére 

 Önálló megfigyeléseket, kutatásokat legyenek képesek végezni, problémahelyzetek megoldására 

törekedjenek, bátran kérdezzenek 

 Fedezzenek fel konkrét összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat 

 Gondolataikat legyenek képesek érthetően szavakba, mondatokba formálni 

 Érdeklődjenek környezetük iránt 

 A gyakorlati probléma- és feladatmegoldás során, kreatív módon gyakorolják és alkalmazzák a 

megszerzett ismereteket 

 Egyre több szabályhoz tudjanak alkalmazkodni, szükségleteik kielégítését képesek legyenek 

irányítani. 

 Képesek lesznek fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel, 

gyermektársaikkal. 

 Szándékos figyelmük megjelenik, tartalma terjedelme növekszik, átvitele és megosztása 

könnyebbé válik 

 Az elemi fogalmi gondolkodásuk alapjai megjelennek. 

 Kialakul az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki, szociális érettségük. 

 Minden gyermek a képességeinek megfelelő iskolatípusba kerül. 
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9. ESÉLYEGYENLŐSÉG - az egyenlő hozzáférés biztosítása 

 
 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség 

és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának előmozdítása. 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés 

általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
 

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek:
 

 Sajátos nevelési igényű gyermek 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

 Kiemelten tehetséges gyermek 

 

b) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek:
 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek:
 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Célunk:
 

 A sajátos nevelési igényű gyermek önmagához viszonyított fejlődésének biztosítása ép 

gyermekcsoport közösségében, pozitív ráhatásokra építve 

 Az ép gyermekek esetében: az ember, mint érték megtapasztalása, a „mássággal” szembeni 

tolerancia és segítő szándék belsővé tétele 

 A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és megtartása 

 Optimális körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez 

 A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó segítség adása annak 

érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek az átlagos képességű gyermekekhez minél 

jobban közelítő személyiséggé váljanak 

 „Veronika zeneprojekt” módszereinek alkalmazása az SNI gyermekek készség és képesség 

fejlesztésében 
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Feladataink:
 

 Befogadó, másságot elfogadó környezet biztosítása, amelyben a gyermekek viselkedése kizárja a 

hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást (megfélemlítés, megalázás, az emberi méltóság 

megsértése). 

 Különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása 

 A fokozott érzelmi igények kielégítése 

 A sérülés mértékétől függő alkalmazkodó képesség, akaraterő, önállóság, együttműködő készség 

kialakítása 

 A szokásostól eltérő fejlesztő eljárások alkalmazása 

 A képességek egyenetlenségéhez igazodó, sérülés-specifikus egyéni fejlesztés, különös tekintettel 

a kompenzációra 

 Az értelmi képességek korrekciója az egész személyiség fejlődése érdekében 

 Egyéni fejlesztési terv kidolgozása a felmérés alapján 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a jobb teljesítményt mutató területek felismerése, 

gondozása, megerősítése a harmonikus pszichés fejlődés érdekében 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal, szakszolgálatokkal 

 

A sikeres integráció feltételei, közé tartozik a pedagógusok, szülők, óvodai dolgozók attitűd váltása, 

innovatív szemléletmódjának kialakítása. Amennyiben valamelyik félben nincs meg a befogadás, 

együttműködés szándéka, akkor nem beszélhetünk sikeres integrációról. 

 

 

 

Óvodákban a sérülés specifikus fejlesztését (érzékszervi, mozgás, beszéd stb.) utazó 

szakember, illetve megbízásos jogviszonyban alkalmazott szakember látja el. 

A speciális szakember feladatai:
 

 A habilitációs /rehabilitációs foglalkozások megtartása, ezekről az egyéni fejlődési lap vezetése 

 Fejlesztési terv készítése a fogadó pedagógussal, az adott intézményben dolgozó 

gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal együttműködve 

 Rendszeres konzultáció, módszertani segítségnyújtás az SNI tanuló pedagógusainak 

 

A szolgáltatást kérő intézmény feladatai
 

 A fejlesztési tervben szereplő és a gyógypedagógus által javasolt módszertani eljárások, feladatok 

megvalósítása 

 A fejlesztéshez helyiség biztosítása 

 A gyógypedagógussal való folyamatos együttműködés 

 

Minden egyéb tevékenység normál óvodai foglalkozások keretében történik. Hangsúly az együttes 

tevékenységen, közös játékban, kölcsönös kommunikációban van. A nevelés hatására fejlődik a 

gyermekek alkalmazkodó képessége, akaratereje, önállósága, együttműködési készsége. A 

sikerkritérium minden esetben a gyermek beilleszkedése, önmagához képest való fejlődése. 
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Az eredményes integráció egyik legfontosabb eleme a megfelelő csoportlétszám. Az integrációt csak 

megfelelő csoportlétszám mellett lehet felvállalni. (20-21). A sikeres fejlesztés érdekében fontosnak 

tartjuk a szakmai kapcsolatok kiépítését, amelyek egyrészt segítenek a pontos differenciált diagnózis 

felállításában, másrészt bővítik a terápiás lehetőségek körét, a sérülés jellegének megfelelően. 

Az integrált neveléshez szükségesek az alapvető tárgyi eszközök. (11/1994. (VI.8) MKM rendelet 7. 

sz. melléklete alapján) folyamatosan bővíteni kell a fejlesztéshez szükséges eszközöket. 

Az óvodában az utazó gyógypedagógiai szolgálat feladata a sérülés specifikus tárgyi eszközök 

biztosítása, valamint javaslattétel az óvoda pedagógusainak a speciális eszközök beszerzésére. 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlettségének mutatói az óvodai élet végére: 
 

 Gyermekenként változó a sérülés mértékétől befolyásolt, és függ a fejlesztés sikerétől 

 Sikerként könyvelhető el, ha a gyermek jól érzi magát a közösségben, amely befogadta őt 

 A pedagógusok, a társak és a szülők elfogadó, segítő magatartása biztonságot jelent számára, így 

alakul önbizalma és környezetéhez való viszonya 

9.1. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus 

fejlesztésének céljai és feladatai 

 

Sérülés típusa Célunk Feladatunk 

Mozgásszervi 

(mozgáskorlátozott)  
fogyatékos gyermekek 

Az önmagával kapcsolatos 

mozgásformák lehető 

legmagasabb szintű elérése. 

A hiányzó vagy sérült 

funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép 

funkciók bevonásával. 

Törekvés a különféle 

funkciók egyensúlyának 

kialakítására. Az egyéni 

sikereket segítő 

tulajdonságok, funkciók 

fejlesztése. Az egyes 

területeken jelentkező 

kimagasló képességek 

területén támogatás nyújtása. 

 

A mozgásos 

akadályozottságból eredő 

hátrányok csökkentése, 

megszűntetése, a speciális, 

egyénre szabott eszközök 

használatának kipróbálása, 

megtanítása, s ezek 

segítségével a tágabb és 

szűkebb környezet minél 

sokrétűbb megismertetése, és 

ily módon az életkornak 

megfelelő 

tapasztalatszerzésre, a 

megtanult mozgás 

alkalmazására nevelés. 
Akadálymentes környezet 

biztosítása.  

Enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek 

A kognitív funkciók fejlesztése 

egyénre szabottan, amely által 

képességeihez mérten 

leginkább fejlődni tud. 

Az értelmi képességek 

fejlesztése a Szakértői 

Bizottság véleménye alapján 

egyénileg és csoporton belül. A 

spontán tanulást, a társakkal 
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Törekvés a különféle 

funkciók egyensúlyának 

kialakítására. Az egyéni 

sikereket segítő 

tulajdonságok, funkciók 

fejlesztése. Az egyes 

területeken jelentkező 

kimagasló képességek 

területén támogatás nyújtása. 

 

való együttműködést, a 

kommunikáció fejlődését 

segítő élmények, 

tapasztalatszerzési 

lehetőségek biztosítása és a 

kortárscsoportban látott 

minták beépülésének 

segítése. Szükség szerinti 

folyamatos gyógypedagógiai 

megsegítés. 

 

Beszédfogyatékos gyermekek 

(nyelvfejlődési és 

beszédzavarok) 

A nyelvi kommunikáció 

megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A speciális 

nevelés keretében biztosított 

fejlesztés segítségével az 

iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségi szint elérése. 

A hiányzó vagy sérült 

funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép 

funkciók bevonásával. 

Törekvés a különféle 

funkciók egyensúlyának 

kialakítására. Az egyéni 

sikereket segítő 

tulajdonságok, funkciók 

fejlesztése. Az egyes 

területeken jelentkező 

kimagasló képességek 

területén támogatás nyújtása. 

 

Az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, 

az értelmi fejlesztés, a 

mozgás és észlelési funkciók, 

valamint a vizuomotoros 

koordinációs készség 

javítása, az érzelmi élet 

fejlesztése, speciális 

eszközök és módszerek 

alkalmazásával egyéni és 

kiscsoportos fejlesztési 

formában. Az 

ismeretszerzést sokoldalú 

tapasztalatszerzést biztosító 

módon, cselekvésbe ágyazott 

játékos módszerekkel tegyük 

lehetővé. Intenzív, jól 

strukturált és a meglévő 

töredékkészségek használata, az 

egyéni motiváció 

megteremtése. Azoknál a 

beszédfogyatékos 

gyermekeknél, akiknél több 

beszédprobléma együttesen 

fordul elő, vagy a 

beszédfogyatékossághoz a 

testi érzékszervi- és pszichés 

fejlődés zavara társul, az 

eredményes fejlesztés 

érdekében a logopédia és a 

társuló fogyatékosság 

módszereinek kombinációját 

kell alkalmazni. 
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Kevésbé súlyosan vagy 
közepes fokban hallássérült 
(nagyothalló) gyermek 

A nagyothalló gyermekek 

különböző mértékben 

közelítsék meg a halló társak 

nyelvi teljesítményét. 

 

A nagyothalló gyermekek 

a nyelvi kommunikációjának 

megindítása, és/vagy 

fejlesztése a kommunikációs 

igény és tevékenység állandó 

erősítése, a beszédértés, a 

szókincsfejlesztés, a 

szintaktikai elemek 

nyelvhasználatba építése, a 

beszédérthetőség folyamatos 

javítása. A hallássérült 

kisgyermek eredményes 

fejlesztésének feltétele a 

gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében 

a nyelvi kommunikáció 

helyzetekhez kötött 

alkalmazása, szükség esetén 

a beszédértést és a konkrét 

megnyilvánulást segítő 

egyéb eszközrendszerek 

használata, valamint a 

családi szociális háttér 

bekapcsolása a 

kommunikáció-fejlesztés 

rendszerébe. 
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A fejlődés egyéb pszichés 

zavarával (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy 

magatartásszabályozás 

zavarral) küzdő gyermek 

 

A sikeres beilleszkedés, az 

iskolába lépésre való 

felkészülési folyamat 

segítése. 

A hiányzó vagy sérült 

funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép 

funkciók bevonásával. 

Törekvés a különféle 

funkciók egyensúlyának 

kialakítására. Az egyéni 

sikereket segítő 

tulajdonságok, funkciók 

fejlesztése. Az egyes 

területeken jelentkező 

kimagasló képességek 

területén támogatás nyújtása. 

 

 

A gyermek szakértői 

bizottsági véleményében 

foglaltakra alapozva a 

részképesség-zavarok egyéni 

fejlesztési terv szerinti 

korrekciója és kompenzálása 

tudományosan megalapozott 

szakmai módszerek 

alkalmazásával. 

A teljesítménykudarcokra 

épülő másodlagos zavarok, 

inadaptív viselkedés 

kialakulásának megelőzése, 

és az eredményes iskolai 

előmenetelhez szükséges 

készültség megalapozása. 

A fejlesztés szakmai 

teamben, és a szülő aktív 

bevonásával történjen. 

 

 

Amennyiben a gyermek sérülése specufikus, az egyéni fejlesztést szakosodott gyógypedagógus 

terapeuta végzi. Az általuk elkészített fejlesztési terv alapján tesznek javaslatot az 

óvodapedagógusoknak a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására. 

 

 

9.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek (BTM) differenciált fejlesztése 

 

Céljaink
 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek életkorukhoz és 

önmagukhoz mért fejlesztése gyermek csoportban 

 

 

Feladataink
 

 Társas kapcsolataik kialakításának, magatartás szabályozási hiányosságaiknak csökkentése 

 A sajátos tendenciát mutató személyiség fejlődésük figyelembevételével, a közösségbe történő 

integrálásuk, fejlesztésük 

 A gyermekek teljesítménynek, magatartásának az átlag felé történő közelítése 

 

 

Megvalósulás folyamata
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 A Szakértői Bizottság véleménye alapján a gyermekek fejlesztése egyénileg és csoporton belül 

fejlettségüknek megfelelő keretek között. 

 Elfogadó, befogadó óvodai légkör kialakítása. 

 Az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők pozitív példaadása. 

 

 

A fejlődés várható eredménye
 

 Beilleszkednek a gyermek csoportba, a szokás-szabály rendszert elfogadják, alkalmazkodnak 

hozzá 

 Magatartásuk az átlag felé közelít 

 Iskola érettség mielőbbi elérése 

 Az integrációt elősegítő gyermekcsoport kialakulása 

 

 
 

9.3. Hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH), migráns gyermekek differenciált fejlesztése 

 

Céljaink
 

 Az intézményünkbe járó HH, HHH, migráns gyermekek megfelelő képzése, fejlesztése, 

felzárkóztatása 

 HH, HHH, migráns gyermekek teljes körű beóvodázása és ellátása 

 

 

Feladataink
 

 Inger gazdag érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése 

 Kapcsolat felvétel a családokkal, a szociokulturális háttér feltérképezése 

 A szülők nevelő partnerként való elfogadása 

 Hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe való beilleszkedésének elősegítése 

 Másság elfogadtatása a gyermekekkel, szülőkkel, dolgozókkal 

 A fejlesztés, felzárkóztatás feltételeinek megteremtése 

 

 

Megvalósulás folyamata
 

 A gyermekek óvodába érkezése idején érzelmi biztonság megteremtése. Az integrációt elősegítő 

gyermekcsoport csoport kialakítása. A családi környezet megismerése / Környezettanulmány, 

családlátogatás/ 

 A gyermekek beilleszkedési nehézségének, szorongásának feloldása 

 Szülőkkel partneri viszony kialakítása és fenntartása 
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 A gyermekek önkifejezésének fejlesztése játékon, bábjátékon, mesén, kreatív tevékenységeken 

keresztül 

 Könyv és információ hiány miatt fogalomalkotásuk fejlesztése, a beilleszkedési kudarcok 

csökkenése 

 Alkalmazkodó készség növelése /énekes játékok, népi játékok, néptánc/, „Veronika zeneprojekt” 

módszereinek alkalmazása a felzárkóztatás érdekében 

 Az iskolakezdéshez szükséges képességek és készségek fejlesztése 

 
 

A fejlődés várható eredményei
 

 HH, HHH, migráns gyermekeink a szokások, szabályok, normák elsajátítása által a közösségünk 

elfogadott, aktív tagjává válik. 

 Értelmi, érzelmi, mentális és szociális érettségük korosztályuknak megfelelő. 

 Iskolakezdés megfelelő időben 

 Rendszeresen járnak óvodába 

9.4. A kiemelkedő képességű gyermekekkel való egyéni 

foglalkozás 

 

Céljaink
 

 A tehetségígéretes gyermek felismerése, fejlődésének elősegítése 

 

 

Feladataink
 

 Megfelelő környezeti feltételek megteremtése, derűs, nyugodt inkluzív óvodai légkör biztosítása. 

 A fejlődés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő), speciális szükségletek kielégítése 

→ Biztatás, támogatás, tevékenységek biztosítása 

 Intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése, különbözőségek elfogadása 

 A tehetség és megjelenési formájának felismerése:  

o Intellektuális képességekben (szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás)  

o Speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, pszichomotoros, szociális)  

o Viselkedés jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység) 

 A szülő segítése gyermeke nevelésében 

 A gyermekek megfelelő iskolaválasztásának segítése 

 

 

Megvalósulás folyamata
 

 Differenciált feladatátadással egyéni, páros és mikrocsoportos foglalkoztatási formában az egyéni 

képességek fejlesztése 
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 Kiemelkedő képességű gyermekek számára fejlesztési terv készítése, a tehetséges gyermek „erős 

oldalainak” megerősítése, a fejlesztési eredmények rendszeres értékelése 

 Pozitív értékeléssel (óvodapedagógus, gyermek, szülő) sikerélmény biztosítása 

 Képességeiknek megfelelő nevelési időn kívüli foglalkozásokra történő irányítás 

 

 

 

A fejlődés várható eredménye
 

 A gyermek igényli kiemelkedő képességeinek fejlesztését, azt örömmel éli meg, belső 

motivációja a fejlődés 

 Megtalálja kiemelkedő képességének megfelelő tevékenységet 

 Képes önálló, látványos és színvonalas produktumok létrehozására 

 

9.5. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

Céljaink:
 

 A kedvezőtlenebb helyzetű társadalmi réteg tagjainak gyermekei számára az életben való 

boldogulás érdekében esélyegyenlőség biztosítása 

 A családi környezetben bármely okból fejlődésében akadályozott, hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, illetve sajátos nevelési igényű, BTM-es gyermek 

védelme, nevelése 

 A kiemelkedő képességű gyermekek nevelése, tehetséggondozása 

 Gyermekközpontúság, gyermeki jogok, érvényesülésének biztosítása 

 Integráció 

 

 

Feladataink:
 

 Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. 

 Hatósági eljárás kezdeményezése a gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, továbbá a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén 

 Az óvoda és a jelzőrendszer szereplőinek kölcsönös együttműködése, tájékoztatása 

 Családban történő nevelkedés elősegítése 

 Az intézménybe járó gyermekek problémáinak felismerése, kezelése, esetek feldolgozása, 

orvoslása 

 A gyermekeket érő károsító hatásokat megelőzni, enyhíteni, elhárítani 

 Olyan óvodai nevelés biztosítása, amely a gyermekek számára lehetővé teszi az egyenlő 

hozzáférést, segíti az előítéletek megszüntetését 
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Konkrét feladataink: 

Prevenciós feladatok:
 

 Veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének elősegítése, óvodába 

járásának figyelemmel kísérése 

 Gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása intézményen belül és családban, szükség esetén 

javaslat, óvó – védő intézkedésre 

 A család szociokulturális hátterének megismerése 

 

Prevenciós és korrekciós feladatok:
 

 A problémával küzdő gyermekek esetében az okok felismerése szükség szerint szakemberek 

bevonása 

 A gyermekek óvodába járásának figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzések megtétele. 

 

Óvó-védő feladataink:
 

 Szociális szolgáltatások megszervezése, ellenőrzése 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése, előkészítése 

 

Szociális feladatok: 
 

 Szociális kedvezmények biztosítása 

 Szociális ellátások nyújtása 

 

Korrekciós feladatok:
 

 Felzárkóztatás érdekében fejlesztési feladatok meghatározása, fejlesztési terv alapján – egyéni 

fejlesztés, egyéni bánásmód szerint 

 Szülőkkel megfelelő partnerkapcsolat kialakítása, szükség és igény esetén tanácsadás, 

szakemberek bevonása 

 

Speciális feladat:
 

 Partnerkapcsolat kiépítése, fenntartása gyermekvédelmi szervekkel, személyekkel 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, integrált, differenciált, nevelése, fejlesztése 

 

 

Baleset-megelőzés pedagógiai feladatai:
 

 A gyermekek részére az egészségük, testi épségükhöz szükséges ismeretek átadása, magatartási 

szabályok tisztázása, balesetek elkerülésének megelőzése 

 Gyermekbalesetek esetén a szükséges intézkedések megtétele, felelősök kijelölése 

 Kirándulások előtt szülők beleegyezésének kikérése, aláírással hitelesítve 
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 Mozgáshoz használt eszközök, játékszerek és más tárgyak állapotának folyamatos ellenőrzése 

 Veszélykerülő magatartási formák, technikák megtanítása 

 

 

Intézményvezető, vezető helyettes, gyermekvédelmi felelős feladatai
 

 Törvényi előírások figyelemmel kísérése, átadása és betartása. 

 Óvó-védő intézkedések meghatározása, személyi felelősség kérdésének rögzítése, Házirendben, 

SZMSZ-ben 

 Gyermekvédelmi munka összehangolása, gyermekvédelmi felelős munkájának ellenőrzése 

 Évenkénti szűrő vizsgálatok megszervezése 

 Egészséges életmód biztosítása érdekében az étkeztetés körülményeinek, minőségének, 

mennyiségének ellenőrzése 

 Esélyegyenlőség érvényesülése érdekében iskolaérettség elősegítése, figyelemmel kísérése 

 Benyújtott segélykérelmek elbírálása 

 Gyermekekkel kapcsolatos adatok: 

o nyilvántartása 

o adatvédelmi törvény betartása 

 

Gyermekvédelmi felelős feladatai:
 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek felkutatása, figyelemmel kísérése 

 Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése évenként 

 Szülők tájékoztatása az elérhetőségről, annak módjáról, segítő szervek nevéről 

 Félévenkénti beszámoló szóban és írásban 

 Kapcsolattartás a jelzőrendszer képviselőivel, esetmegbeszéléseken, konzultációkon való 

részvétel 

 Gyermekvédelmi tevékenység összehangolása óvodán belül az óvodapedagógusok között, 

segítségadás, a vezető folyamatos tájékoztatása 

 Nyilvántartás vezetése hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről és a megtett intézkedésekről 

 Szükség szerint jelzés a Gyermekjóléti Szolgálatnak illetve családlátogatás végzése, 

környezettanulmány készítése 

 Esetmegbeszélések, konzultációk csoportonként, óvónőkkel 

 Problémás gyermekek szakemberhez irányításának segítése 

 A gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai vélemény elkészítése 

 

Óvodapedagógusok kiemelt feladatai:
 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos célok és feladatok figyelemmel kísérése és azok 

megvalósításában aktív részvétel: jelzések fogadása, okok feltárása, kezelése 
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 Felzárkóztatás módjának, menetének meghatározása 

 Felzárkóztatás, együttműködés logopédussal, szakszolgálatok munkatársaival 

 Szükség szerint jelzések fogadása, továbbítása, gyermekvédelmi felelős, óvodavezető, 

gyermekjóléti szolgálat felé 

 Indokolt esetben családlátogatások elvégzése, környezettanulmány készítése 

 Fogadóórák, esetmegbeszélések szükség szerint 

 Fejlesztési terv alapján – a fejlesztési területek figyelembevételével - egyéni fejlesztés, 

differenciálás: szociális érés elősegítése, kognitív képességek fejlesztése 

 Balesetek elkerülése érdekében magatartási szabályok elsajátíttatása, megfelelő ismeretek 

nyújtása – csoportnaplóban való rögzítése 

 

10. ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, JELES NAPOK, 

HAGYOMÁNYOK 

Céljaink:
 

 Az ünnepek, ünnepélyek, jeles napok, hagyományok emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból, 

mint külsőségében, min belső tartalomban. A nevelőmunka hatékonyságának növelése, közös 

élmények nyújtása. 

 Az egyházi ünnepek alkalmai nagyszerű lehetőségek a gyülekezettel való kapcsolat kialakítására. 

Az ünepi istentiszteletek, melyek egyházi ünnepen való részvételt és egyben ünnepélyes óvodai 

eseményt jelentenek, mind egy formálódó közösség kialakulását segítik elő a szülői ház és az 

evangélikus egyházközség között. Ezzel segítjük a felnőtt gyülekezet és az óvodások szülei 

közötti együttműködést, magasabb szinten pedig a gyülekezet építését. 

 

 

Feladatunk:
 

 A szülőföldhöz és a családhoz való kötődés, hazaszeretet megalapozása. Ünnepek, ünnepélyek, 

hagyományok és jeles napok értékeinek megóvása, méltó ünneplésének megszervezése 

csoportszinten, óvodaszinten, különös tekintettel a kiemelt bánásmódot igényelt gyermekek 

személyiségére, sérülésspecifikumára, szociális képességeire, szükségleteire. Hangulati 

előkészítés. 

Megtépázott értékrendű világunkban fontos, hogy a családokkal újra felfedeztessük a magyarság 

népi és keresztyén ünnepeit, hagyományait, azok belső tartalmát. 

 Az egyházi ünnepek megünneplésének rendjét közösen alakítjuk ki a nevelőtestülettel és a 

gyülekezet vezetőivel. Fontosak azok a gyülekezeti alkalmak, csendes napok, amelyeken az 

óvoda munkatársai is részt vehetnek. Ugyanilyen fontos, hogy a gyülekezet vezetése, 

presbitériuma folyamatosan és személyesen is tájékozódjon óvodánk életéről. 

 

A megvalósulás folyamata
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 Mikulás:     Ünnepvárás, készülődés, élménynyújtás 

 Ádvent    Közös készülődés, adventi koszorú készítése, aventi hangulat 

     megteremtése, közös adventi gyertyagyújtások óvodában 

 Karácsony:    Ajándékkészítés, sütés, karácsonyfa állítása, közös ünnepi 

     gyertyagyújtás a családokkal, lehetőség a gyülekezettel  

     együtt ünnepi istentiszteleten való részvételre 

 Farsang:    Beöltözés, versenyjátékok, tánc, farsangi lakoma 

 Március 15.   Megemlékezés 

 Húsvét:    Tojásfestés, locsolkodás, ajándékkészítés, hagyományok 

     felelevenítése, lehetőség a feltámadás ünnepén a  

     gyülekezettel együtt ünnepi istentiszteleten való részvételre 

 Anyák napja:    Ajándékkészítés, ajándékozás, vers, ének, köszöntő, meghitt 

     légkör 

 Évzáró, nagyok búcsúztatása:  A nevelési év során tanultakból műsor bemutatása, iskolába 

     menők elbúcsúzása 

 Pünkösd    lehetőség óvodai ünnepélyes záróalkalmon való részvételre 

     a templomban 

 Gyermeknap:   Játékos vetélkedők, versengések, jó hangulatú programok, 

     kirándulás 

 Természettel összefüggő ünnepek, népszokások 

 Hagyományok, jeles napok megtartása: születésnapok, óvodanyitogató, Szülői Klub, jótékonysági 

csereakció, iskolások ünnepi műsora, könyvtárlátogatás, gyümölcsnapok, befőtt / savanyúságok 

készítése, kirándulások a szülőkkel, sportnap – sportvetélkedő, népmese világnapja, Márton nap, 

Luca nap, Kiszebáb égetés, Föld világnapja, Kékelefánt hét, Családi Majális, Hulladékgyűjtés 

(ősz – tavasz) 

 Az ünnepeknek megfelelő dekoráció készítése 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére
 

 A gyermekek aktívan részt vesznek az óvodai élet mindennapjaiban. 

 Megalapozódik a szülőföldhöz való pozitív kötődés, hazaszeretet. 

 Ragaszkodnak egymáshoz, kortárs kapcsolataik fejlődnek. 

 Bizalommal fordulnak a felnőttek felé. 

 Megalapozódik az ünnepekhez kapcsolódó szokás és normarendszerük, bíznak saját 

képességeikben. 

 Megélik a közös készlődés és az ajándékozó szeretet örömét, aktívan részt vesznek az 

előkészületekben, öltözetükkel, megtisztelik egymást és az ünnepet. 

 Kialakul az ünnepekhez szükséges megfelelő magatartásforma. 

 A családi istentiszteletek, a közösen megélt keresztyén ünnepek különleges örömforrást 

jelentenek. Ajó hangulatú, közös örömet jelentő ünnepek, hagyományok, jeles napok megtartása 

erősíti a gyermekben, felnőttben az összetartozás érzését, jó közösségé kovácsolja a csoportot, az 

egész óvodát. 
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 Ki alakulnak az egyéni és közösségi tulajdonságok. 

 Megismerik a legfontosabb egyházi ünnepeket, jeles napjainkat, népi hagyományainkat. 

 A kiemelt bánásmódot igénylő gyermek, érdeklődéssel, örömmel vesz részt az ünnepségeken, 

számára teljesíthető szerepet vállal, és sikerélményhez jut. A szülők elégedettek, büszkék 

gyermekeikre. 

11. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

Célunk:
 

A közvetlen és közvetett partnerek igényeinek és elvárásainak való megfelelés 

 

 

Feladataink:
 

 Az elvárások, igények folyamatosfigyelemmel kísérése (mérés, értékelés) 

 A változások nyomon követése 

 Jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása 

 Folyamatos kapcsolattartás 

 Információcsere 

 Konzultáció 

 Közös programok szervezése 

 Nyitott óvoda 

 Segítségnyújtás a családok sajátosságainak figelembe vételével 

 

Közvetlen partnereink: Gyermek: 

Céljaink: 

 Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása és ápolása: gyermek–felnőtt, gyermek–gyermek 

viszonylatban 

 Örömteli, sikeres tevékenységben gazdag óvodai mindennapok biztosítása, a gyermek pozitív 

énképének megalapozása 

 SNI, HH, HHH, migráns gyermekek fejlődésének kiemelt figyelemmel kísérése 

 Tehetség ígéretes gyermekek fejlődésének segítés 

Feladataink: 

 Derűs, nyugodt légkör biztonságos kialakítása 

 Minőségi munka végzése 

 Szeretetteljes nevelési attitűd kialakítása 

 Befogadási időszak zökkenőmentes megszervezése 

 Családlátogatás, igény és szükség szerinti megszervezése 

 A gyermeki jogok tiszteletben tartása 

 Egyéni sajátosságok figyelembevétele, egyéni bánásmód alkalmazása minden gyermek esetében 

 Tevékenységformák változatos, színes megszervezése, szabad játék biztosítása 

 Közös élmények, rendezvények megvalósítása 

 Egészségmegőrzés 
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Kapcsolattartási formák: 

 Nyílt napok, játszóházak (ismerkedés) 

 Befogadás, beszoktatás 

 Családlátogatás, igény és szükség szerint 

 Az óvodai élet mindennapos és különleges tevékenységei alatt való együttlét: 

o Egyéni differenciált fejlesztés 

o Közös ünnepeken, ünnepélyeken való részvétel 

o Jeles napok, hagyományok ápolása 

o Programok, séták, kirándulások szervezése 

 

Közvetlen partnereink: Szülő-család: 

Céljaink: 

 A szülői ház és az óvoda között együttműködő nevelő viszony kialakítása, fenntartása 

 Családok sajátosságainak figyelembe vétele, intervenciós (segítségnyújtó) gyakorlat 

megvalósítása 

Feladataink: 

 Szülői értekezlet keretében a szülők maximális tájékoztatása az óvoda pedagógiai programjáról 

 A szülők elvárásainak, igényeinek megismerése, ezekhez való ésszerű és rugalmas alkalmazkodás 

 A gyermekhez fűződő meleg érzelmi viszony és biztonságot árasztó, befogadó légkör kialakítása 

 Nyitott óvónői hozzáállás, amely lehetővé teszi a szülő számára a betekintést 

 Információáramlás lehetőségének biztosítása, megvalósítható szülői javaslatok támogatása 

 A szülők által kezdeményezett alapítvány gazdaságos és sikeres működtetése 

 Szülői Közösséggel való hatékony együttműködés 

Kapcsolattartási formák: 

 Befogadási időszak 

 Családlátogatások, igény és szükség szerint (problémás gyermek esetén a gyermek- és 

fjúságvédelmi felelős kíséretében) 

 Pedagógiai-pszichológiai-egészségügyi előadások szülőknek, óvónőknek, szakemberek 

bevonásával 

 Közös kirándulások, programok: 

o Nyílt ünnepek, ünnepélyek. 

o Nyílt napok, betekintés biztosítása 

o Munka délelőttök, munkadélutánok, játszóházak 

o Szülői fórumok 

o Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetés alapján 

o Egyéni beszélgetések, problémamegoldások a mindennapi találkozások során 

o Szülői Közösséggel megbeszélések, szülői értekezlet  

 

 

 

Az együttműködést gazdagító tevékenységek:  

• Márton nap: az ünnepi szokásokkal való ismerkedés. Lampion készítés. Közös est létrehozása, közös 

éneklés, az óvoda és a család kapcsolatának mélyítése.  

• Német Nemzetiségi nap: ismerkedés a helyi német nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi 

kultúra értékeivel.  

• Kézműves és játszóházak: megismerkedhetnek a népi mesterségekkel, népi mozgásos játékokkal.  
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• Jeles napokat, ünnepeket előkészítő esték: a szülők részesei lehetnek az ünnepi készülődés 

folyamatának.  

 

Közvetlen partnereink: Intézmény dolgozói: 

Céljaink: 

 Pozitív, derűs munkahelyi légkörben összehangolt, hatékony, magas színvonalú munkavégzés 

 Segítőkész, együttműködő összetartó munkahelyi közösség 

Feladataink: 

 Megfelelő munkafeltételek megteremtése 

 Erkölcsi megbecsülés 

 Szakmai továbbfejlődés biztosítása 

 Egymás tiszteletben tartása 

 Empátia, tolerancia 

 Korrekt ellenőrzés-értékelés 

 Arányos munkamegosztás, -vállalás 

 Tisztességes, becsületes, egymást segítő magatartás 

 Megfelelő információáramlás biztosítása 

 Pontos, precíz munkavégzés 

Kapcsolattartási formák: 

 Mindennapos munkahelyi találkozások 

 Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek 

 Megbeszélések 

 Beszámolók 

 Munkaközösségek 

 Ellenőrzések, hospitálások 

 Külső-belső továbbképzések 

 Közös ünnepek, hagyományok, programok 

 

Közvetlen partnereink: Fenntartó: 

Célunk: 

 Színvonalas keresztyén szellemű nevelőmunka végzése, szakmai munkánk pozitív fenntartói 

értékelése 

 

Feladataink: 

 Jól működő intézményi struktúra fenntartása 

 Gazdaságos, törvényes működés 

 Pontos adatközlés, határidők betartása 

Kapcsolattartási formák: 

 Állandó információcsere a fenntartó és az intézményvezető között 

 Beszámolók írásban, szóban, e-mailben 

 Ellenőrzés, értékelés, betekintés 

 

Közvetett partnereink: Városi és megyei kisebbségi önkormányzatok: 

Céljaink: 
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 A nemzetiségi nevelés támogatása óvodán kívüli programok látogatásával, részvételével 

 Óvodai nevelés folytatásaként tájékozódás a további iskolai előmenetel lehetőségeiről 

 

Feladataink: 

 Szükség szerint információcsere  

 Együttműködések programok szervezésében, pályázatok megvalósításában 

 Betekintés 

 

Közvetett partnereink: Szakszolgálatok: 

Céljaink: 

 A rászoruló gyermekeink szakszerű egyéni fejlesztésben részesüljenek, beiskolázásuk a megfelelő 

intézményekbe történjen 

 SNI, HH, HHH, BTM, migráns gyermekeink esélyeinek növelése 

 

Feladataink: 

 A problémák, tanulási nehézségek, részképesség zavarok felismerése, kiszűrése, dokumentálása 

 Szakszerű jellemzések elkészítése 

 A gyermek irányítása a megfelelő szakszolgálathoz 

 Hatékony team-munka végzése a gyógypedagógussal, logopédussal és a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel 

Kapcsolattartási formák: 

 Mérések 

 Konzultáció 

 Szakmai napok, továbbképzések 

 Intézményi látogatások 

 Hivatalos megkeresés, felkérés, információcsere 

 

Közvetett partnereink: külhoni magyar óvodák 

 Céljaink:  

 A Kárpát –medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében 

kapcsolat kiépítése. 

 Szakmai együttműködés, kapcsolat fenntartása. 

Feladataink: 

 Partnerek keresése elsősorban külhoni (esetleg evangélikus) magyar óvodák köréből. 

 Közös szakmai programok szervezése. 

 Kapcsolattartás a partnerintézményekkel. 
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