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Az óvoda nyitvatartási ideje: 6:00 – 18:00 

 

Az intézmény besorolása  

Tevékenységének jellege szempontjából: Köznevelési feladatot ellátó intézmény 

 

Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi – gazdasági 

feladatait a Napsugár Óvoda Gazdasági Egysége látja el. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE: 
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 A kormány 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelete az óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

 

 A 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  

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

előmozdításáról  
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 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  
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 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) 
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45§ (5.) tankötelezettségről 

 Alapító Okirat  

 Szakmai Alapdokumentum  
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1 BEVEZETŐ 
 

 

 

Ez a dokumentum a Csillagvár óvodában folyó nevelő munka eredményeire építve a jövő 

céljait, feladatait fogalmazza meg. A XXI. század társadalmi változása új kihívásokat, 

stratégiákat határoz meg, amelyek összhangban vannak az uniós fejlesztésekkel. 

Családközpontúság, társadalmi felzárkózás, esélyteremtés, tehetséggondozás. Elősegíti az 

oktatás nevelő szerepét. A törvényi változásokat, a kor követelményeit, az óvodával kapcsolatos 

partneri igényeket figyelembe vettük helyi nevelési programunk kidolgozásánál. Az óvodáknak 

sokféle igény kielégítését kell szolgálnia, szinkronban az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-

személyiségfejlesztő funkcióival. 

 

 

 

„Ha gyermeket nevelsz, akkor csodálatos hivatásod van, hiszen fantasztikus dolog felfedezni, 

kibontakoztatni a gyermekekben rejlő kincseket, és fejlődésüket látva tudni, hogy a sikerük 

boldogságuk elérésében is részed volt.”  

 

(Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvoda) 
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1.1 Óvodánk bemutatása 

 

A Csillagvár Óvoda Hajdúböszörményben 3 telephelyen és 1 tagintézménnyel Hajdúviden 

működik.  

Óvodai csoportjaink száma 13. 

Óvodapedagógusok száma: 27 fő 

Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő 

Dajka: 13 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

Minden óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik. Ezt tükrözi a nevelési programunk is. 

Nevelési programunk a Lépésről lépésre adaptált program, mely kiegészül a Kompetencia alapú 

óvodai neveléssel és a Blum programmal. A csoportok többsége vegyes összetételű. 

A gyermekek színvonalas nevelését szakképzett pedagógusok és dajkák segítik. 

Meggyőződésünk, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell részt venniük a 

gyermekek nevelésében, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony 

kommunikációt, együttműködést és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvodai életben. 

Nevelési elvünk alapja, hogy minden gyermek egyedi és különálló személyiség, amiből 

adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést 

igényel. Nevelési programunk szerves része a környezet szeretetére, környezetbarát 

gondolkodásra nevelés, egészséges életmódra nevelés, a hagyományápolás, az anyanyelvi 

nevelés, kommunikációs képességek fejlesztése, az inkluzív pedagógia, a Kompetencia alapú 

nevelés és az Esélyegyenlőség megteremtése. Telephelyeink, a város kertvárosi részén 

helyezkednek el. A tagintézmény Hajdúviden található, ami közigazgatásilag 

Hajdúböszörményhez tartozik. A székhely nem messze a város központjától helyezkedik el, de 

csendes, nyugodt, füstmentes környezetben. A szülők támogatottságát élvezve sok – sok 

élményszerzésen veszünk részt. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az anyanyelvi nevelésnek, a 

mozgásfejlesztésnek, a néphagyomány ápolásának. Feladatunknak érezzük a kulturális értékek 

átadását, fontos számunkra a környezettudatos szemlélet formálása és a tapasztaláson alapuló 

tevékenykedtetés. Valljuk, hogy a cselekvésbe ágyazott tanulás mélyebben beépül gyermekeink 

ismereteibe. Óvodai nevelésünk családias, derűs légkörben folyik. A csoportszobák 

berendezései, eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét. A csoportszobák tárgyi 

felszereltségei gazdagok, s mindenhol adottak a nyugodt játék feltételei, s a képességfejlesztő 

játékszerek is. Nagy játszóudvarokkal rendelkezünk, ahol gazdag, önfeledt játékra, mozgásra 
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ösztönző tevékenységeket biztosítva valósul meg a mozgásfejlesztés. Síkfelület biztosítja a 

gyerekeknek a biciklizést, rollerezést, bobo-carozást. A nevelés iránt elkötelezett 

nevelőtestületünk van. A pedagógusok rendszeresen járnak továbbképzésekre, évente többször 

is, minden alkalmat megragadva, folyamatosan igényük van a szakmai megújulásra, 

önképzésre, belső tudásmegosztásra. 

Óvodai épületeink, játszóudvaraink korszerűsítésére folyamatosan törekszünk a fenntartó és a 

pályázati források igénybevételével. A csoportszobák, a folyosók kialakítása ízléses, esztétikus, 

gyermekbarát. Felszereltségünk jónak mondható. Egyik telephelyen sem található tornaterem 

vagy tornaszoba. A székhelyen műfüves pályával rendelkezünk, melyet nagyon jól tudunk 

használni a mindennapokban.  Megfelelő internet elérhetőség, számítógépes rendszer, IKT 

eszközök állnak segítségünkre a színvonalas munkavégzés céljából.  

 

 

 

 

Programunk alapjai: 

 

o Lépésről-lépésre adaptált program     

o Kompetencia alapú óvodai program  

o Blum képességfejlesztő program 

o Sakk játszótér képességfejlesztő program 
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1.1.1 Kölcsey Ferenc utcai székhely 

A Csillagvár Óvoda székhelye Hajdúböszörmény kertvárosának csendesebb, nyugodtabb 

övezetében helyezkedik el. Az épület egy családi házból lett kialakítva, melynek folyamatos 

bővítésével értük el jelenlegi állapotát. Három vegyes összetételű csoportban fogadjuk a 

gyermekeket, 75 férőhellyel rendelkezünk. A családias jellege hozzájárul ahhoz, hogy a 

gyerekek megismerjék a másik csoportba járó társaikat és az óvoda dolgozóit.  A tágas, világos 

csoportszobák felszereltsége jónak mondható, valamennyi sajátos arculattal rendelkezik.  

Külön fejlesztő szoba áll rendelkezésünkre a differenciált foglalkozásokra, a fejlesztésekre, a 

tehetséggondozásra. Udvarunk nagysága ideális méretű, melyen füves, fás és szilárd burkolatú 

játszóhelyeket alakítottunk ki a változatos tevékenységek és a mozgásigény kielégítése céljából. 

Nagy örömünkre rendelkezünk műfüves sportpályával, mely a szervezett és a szabad mozgás 

kielégítésének helyszínéül is szolgál; Open Air térrel, ami korszerű nevelési lehetőségekhez 

biztosít tevékenykedtető teret. Hozzájárul a tevékenységek és közösségépítés ösztönzéséhez. A 

térben alkotó, művészeti tevékenységek megismerésére, kipróbálására, gyakorlására nyílik 

lehetőségük óvodásainknak. 

A gyermekek színvonalas nevelése érdekében elkötelezettek vagyunk a minőségi munka iránt. 

A folyamatos, rendszeres ön-és továbbképzés minden lehetőségét megragadva igyekszünk 

munkánkban innovatívnak lenni, a szakmai újításokat beépíteni az óvodai élet mindennapjaiba. 

Nevelő-, oktató tevékenységünk alapját képezi a Lépésről-lépésre adaptált program és a 

Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az anyanyelvi 

nevelésnek, a mozgásfejlesztésnek, a néphagyomány ápolásának. Feladatunknak érezzük a 

kulturális értékek átadását, fontos számunkra a környezettudatos szemlélet formálása és a 

tapasztaláson alapuló tevékenykedtetés. Valljuk, hogy a cselekvésbe ágyazott tanulás 

mélyebben beépül gyermekeink ismereteibe. Nagy hangsúlyt fektetünk a családok óvodai 

életbe történő aktív bevonásába, nyílt napokat, együttes tevékenykedést és közös családi 

programokat szervezünk számukra. 

Kidolgoztuk Jó gyakorlatunkat, melynek címe Játszunk régmúltat! 

Óvodánkban egyaránt jelen vannak tehetséges, magatartás és viselkedés zavaros gyermekek is, 

akik fejlesztése fontos feladat számunkra. A tehetséges gyerekeknek tehetségműhelyeket 

szervezünk, melyek a műveltségterületekhez és a mozgáshoz kapcsolódnak. Lehetőségük van 

vizuális, zenei, ovi-foci foglalkozásokon részt venniük. Ezek irányítását képzett szakemberek 

végzik. 
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Gyerekszeretetünk, hivatástudatunk, szakmai felkészültségünk, hagyományaink garanciák arra, 

hogy az óvoda értékeit nem csak megőrizni, megerősíteni, hanem folyamatosan megújítani is 

képesek vagyunk. A családi nevelésre alapozva törekszünk tudásunk legjavát adva 

élményekben gazdag, szeretetteljes légkörben nevelni az óvodánkba járó gyerekeket. 

 

1.1.2 Dobó István utcai telephely 

Óvodánk a város keleti részén, a Vénkertben, csendes, zöld övezeti környezetben található. 

1956 óta fogadja a városrész lakóinak gyermekeit.  Jelenleg 2 csoport működik. Osztatlan 

csoportjainkban a gyermekek meleg, családias, biztonságos, érzelem gazdag környezetben 

szocializálódhatnak. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, mert csak együtt 

tudunk tenni a gyermekek megfelelő fejlődéséért, a hátrányok csökkentésért. Éppen ezért 

adaptálta intézményünk nevelőtestülete a Lépésről- Lépésre Óvodai Fejlesztő Programot, 

melyet kiegészítettünk a Kompetencia alapú Óvodai Programmal is. 

1991-től kiemelt feladatunk a környezettudatos szemlélet alakítása a gyermekek körében.  Az 

eredményesebb, hatékonyabb nevelés érdekében megalakítottuk a környezet Szeretetére, 

Ismeretére, Védelmére nevelést szem előtt tartó  szakmai munkaközösségünket, melynek 

tevékenységét néhány éve kiegészítettük egészségvédelemmel is. Jó gyakorlatunk is ennek 

szellemiségében íródott: „Egészségnevelés; prevenció, korrekció különböző szervezeti 

keretek között. 2011. óta a „Zöld Óvoda” cím birtokosai vagyunk. Rendszeresen szervezünk 

városi szintű játékos vetélkedőket a város óvodásai részére, a zöld óvodákhoz tartozó óvodák 

számára, ahol játékos módon formáljuk a szűkebb és tágabb környezetükhöz való pozitív 

hozzáállásukat, egészséges életmód iránti igényüket, a másság elfogadását. Udvarunkon madár 

barát kertet alakítottunk ki, melynek során a gyermekek közvetlenül gyakorolhatják az 

állatokról való gondoskodást, azok életterének tiszteletben tartását, az „együtt élés” szabályait. 

Udvarunk területi elhelyezkedése jó lehetőséget biztosít arra, hogy a szomszédban lévő 

állatokat és növényápolást minden évszakban természetes környezetükben figyeljék meg a 

gyerekek. Intézményünk infrastruktúrája jó, a csoportszobák felszereltsége biztosítja a 

gyermekek harmonikus, egyéni képességeiket figyelembe vevő, differenciált fejlesztését.  Jól 

felszerelt intézményünkben, tágas, szépen parkosított játszóudvar várja a gyerekeket, mely 

minden irányú mozgásigényüket kielégíti.  

Nevelőtestületünket a szakmai megújulás igénye jellemzi, gazdag innovációs munka folyik 

intézményünkben. Óvodapedagógusaink elkötelezettek a minőségi munka és maguk önképzése 

iránt. Az itt megszerzett tudást beépítik pedagógiai munkájukba. 
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Az óvodát használók köre szociokulturális hátterét tekintve széles spektrumot mutat. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a hátrányok kompenzálására, az esélyteremtésre, hiszen nagy számban 

vannak jelen a HHH, HH, a magatartás és viselkedés problémás gyerekek is. A velük való 

foglalkozás, fejlesztés speciális feladatokat támaszt velünk szemben. Megfelelő szakemberek 

bevonásával történik a differenciált-, egyéni szükségletnek megfelelő fejlesztés. A 

tehetséggondozásra Ovi - foci és vizuális műhelymunka keretében van lehetőség szakemberek 

bevonásával.  Óvodánk nyitott, a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe. A 

csoportokban családias, meleg, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevelkednek a gyerekek, 

ahol lehetőséget biztosítunk az élményen alapuló szabadjátékra, tapasztaltszerzésre, a 

közösségi, erkölcsi normák megalapozására, elmélyítésére, a cselekedtetésen alapuló 

ismeretszerzésre.  Rendezvényeinket a családok aktív közreműködésével valósítjuk meg, ahol 

lehetőség van a generációk közötti ismeretátadásra. 

Gazdag programjaink, az óvónők sokrétű képzettsége, az intézményben dolgozók szakmai 

elhivatottsága biztosíték arra, hogy a gyerekek a képességeiknek megfelelően fejlődjenek, s 

iskolaéretté váljanak hat éves korukra. 

 

1.1.3 Hét vezér utcai telephely 

Telephelyünk 6 csoportos, Hajdúböszörmény külső területén a középkertben működik már 

1938 óta. A Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai telephelye városunk fejlődő kertvárosi területén 

található, ahol sok fiatal család él. Óvodásaink többsége kertes házban lakik. Sok gyermek, napi 

8-10 órát tölt az óvodában, s ez megkívánja tőlünk, hogy olyan környezetet hozzunk létre, 

amely segíti a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú tapasztalását és a helyi lehetőségek 

bevonásával élmények szerzését és feldolgozását. Épületünk zöldövezeti elhelyezkedése 

biztosítja, hogy a gyerekek nyugodt, csendes környezetben jól érezhessék magukat. A 

gyermekek számára barátságos, családias, harmonikus, szeretetteljes légkört biztosítunk, ahová 

mindennap vidáman, és örömmel jöhetnek. Nevelőtestületünk innovatív szemléletű, 

folyamatosan nyitottak voltunk és vagyunk az új módszerek iránt, valamint fontosnak tartjuk 

az önképzést és az élethosszig tartó tanulást. A tanulás folyamatában változatos módszerek, 

tanulási technikák alkalmazása biztosítja a sikerélményt, a tanuláshoz való pozitív attitűd 

kialakulását. A gyermek fő tevékenysége a játék, melyen keresztül építünk élményeikre és 

ismereteikre. Ezáltal nem csak személyiségüket fejlesztjük, hanem sokféle tapasztalatot 

szereznek, megismerik szűkebb és tágabb környezetüket. Értékeket közvetítünk és képviselünk, 

szokásokat alakítunk, mely által megalapozzuk a közösségi értékek kialakulását, és lehetővé 

tesszük, hogy a gyermekek harmonikusan együtt tudjanak élni az élővilággal, természettel, 
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óvják és védjék azt. Körültekintően, támogatóan, közelítünk a gyermekekhez, szülőkhöz az 

együttnevelés hatékonysága és a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. 

Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való folyamatos együttműködési lehetőség keresése, 

szülői igények megismerése, mérlegelése. Tapasztalatunk, hogy erőfeszítéseink következtében 

óvodásaink szívesen járnak óvodába, felszabadultan játszanak, mindennapi életüket 

tevékenységek rendszerében élik, alkalmassá válnak az iskolai életre. Programunk specifikuma 

a gyerekek kommunikációs képességeinek fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 

választékos, jó beszédpéldát adó környezetben nevelkedjenek. A „Mini színjátszó kör” 

megszervezésével és a felnőttek mesedramatizálásával pozitív példát közvetítünk a gyermekek 

felé. Az anyanyelvi nevelés a mindennapi mondókázással, verseléssel, nyelvi játékokkal 

kiemelt jelentőségű óvodánkban. A telephelyünkön működő néptánc foglalkozás elsődleges 

célja, hogy a gyerekek találkozzanak a népzenével, népi játékokkal, mondókákkal, 

körjátékokkal. Játékosan ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel. A Polgári Judit által 

kifejlesztett „Sakkjátszótér” személyiség és képességfejlesztő programmal a gyermekek 

logikus, kreatív gondolkodását és problémamegoldó képességét fejlesztjük. A „tehetségcsírák” 

felismerésére, fejlesztésére is oda figyelünk. Lehetőségük van a gyerekeknek személyiségük 

többoldalú kifejezésére. A „Vizuális alkotóműhely” által szervezett munkadélutánokon újabb 

és újabb eszközökkel, technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az elkészült munkákból 

és fotókból rendszeresen kiállításokat szervezünk, mely által a szülők és az érdeklődők 

betekintést nyerhetnek a műhely munkálataiba. Hiszünk abban, hogy a gyerekek átérzik, hogy 

itt biztonságban vannak, sok-sok érdekes tevékenységet végezhetnek és itt ők a legfontosabbak. 

Célunk egyértelműen kifejezi, hogy – a szülőkkel együtt nevelve – olyan gyermekek 

harmonikus személyiségfejlesztésére adunk lehetőséget, akik örömmel élik óvodás éveiket. 

 

1.1.4 Hajdúvidi tagintézmény 

Tagóvodánk a Hajdúböszörménytől 10 km-re található, zsákfalú, parkosított környezetben, a 

falu központjában helyezkedik el. Óvodánk 2 napfényes, világos csoportszobával, de kis 

alapterülettel épült. A tényleges férőhelyek száma 42 fő. 

A két óvodai csoportba vegyes életkorú gyerekek járnak. A csoportok kialakításánál figyelembe 

vesszük a szülők igényét. Mivel településünkön nem működik bölcsőde, így már 2,5 éves kortól 

tudjuk fogadni a gyerekeket. 

Hatalmas füves udvarral, többféle burkolattal (füves, aszfaltos), fás, cserjés, virágos parkkal és 

termelésre alkalmas kerttel rendelkezünk, amely biztosítja a gyerekek fogadásához a tiszta, 

egészséges, esztétikus környezetet. Udvari eszközkészletünk sokoldalú mozgásfejlesztést tesz 
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lehetővé a gyerekek számára, alkalmas a szabadjátékra, különböző óvodai tevékenységek 

szabadban történő megtartására. 

Szakmailag jól felkészült, emberi értékekkel bíró, kiegyensúlyozott légkörben dolgozó óvónők, 

pedagógiai asszisztens és szakképzett dajkák biztosítják a gyerekek harmonikus fejlődéséhez a 

szeretetteljes, nyugodt, családias légkört. Az önképzés iránti igényünk megmutatkozik abban, 

hogy folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, konferenciákon. 

Nevelőmunkánkban szerepet kap az egészséges életmód szemléletének megalapozása, a 

környezetvédelem, a hagyományápolás, a családok bevonása a nevelési folyamatba, az 

anyanyelvi nevelés. 

Gyerekeink szociális, szociokulturális és családi háttere nagy szórtságot mutat. Megfelelő 

szakemberek bevonásával valósul meg a differenciált-, egyéni szükségletnek megfelelő 

fejlesztés, a felzárkóztatás. Feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása. Az óvodai nevelés során 

fontosnak tartjuk a gyerekek megismerése utáni személyre szabott, differenciált 

személyiségfejlesztést, a családok segítését.  

Vizuális műhelymunka működik tagóvodánkban, melynek célja a hatéves gyerekek, „tehetség 

csírák” egyéni továbbhaladásának, tapasztalatszerzésének elősegítése, a vizuális nevelésük 

színesítése. Változatos technikák alkalmazásával jártasságok, képességek fejlesztésére 

törekszünk. A gyerekek a tevékenységek során sikerélményhez juthatnak.  

A hátrányok kompenzálása érdekében törekszünk minél több élményszerző ismeretbővítő 

kirándulások szervezésére. Intézményünk környéke tág lehetőséget kínál a természeti 

környezet megismerésére és megszerettetésére, környezettudatos magatartás kialakítására, 

környezetvédő magatartás megalapozására, mivel a gyermekek fejlesztéséhez gazdag 

tevékenységformákat biztosít.  

A szülőkkel kialakított közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése érdekében sok közös 

programot, ünnepséget szervezünk.  A település megőrizte falusi jellegét, ami hatással van a 

pedagógiai munkánkra. Az összetartó közösségben mindenki ismer mindenkit, az óvodába járó 

gyerekeket rokoni, baráti szálak kötik össze, ezért elengedhetetlen, hogy a két csoport szorosan 

együttműködjön. Közös hagyományaink, programjaink, élményeink, produktumaink vannak.  

A falu fennmaradását meghatározza a köznevelési intézmények működése. A lakossággal való 

kölcsönös együttműködés eredménye, hogy az óvoda aktívan bekapcsolódik a település 

kulturális programjaiba: mind szervezésben, mind a kulturális élmény biztosításával.  
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2 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, JÖVŐKÉP, 

PEDAGÓGUSKÉP 
 

Hitvallásunk a gyermekekről 

Minden gyermeket feltétel nélkül szeretnünk kell, de egyénre szabottan kell fejleszteni őket! Ki 

is ő? Mit szeret? Miben sikeres? Hogyan kezeli a változást? Hogyan viselkedik, amikor egyedül 

van? Vegyük észre, mit értékelnek, mitől félnek, mire van szükségük! Holnap azoknak a fáknak 

a gyümölcseit fogjuk enni, amelyeket ma ültetünk! 

 

 

2.1 Gyermekkép 

Óvodai nevelésünk központi szereplője a gyermek, aki mással nem helyettesíthető szellemi, 

erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését 

meghatározzák genetikai adottságai, az érés sajátos törvényszerűségei, valamint a környezeti 

hatások. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásában 

a személyi és tárgyi környezet szerepének. 

Elfogadjuk a gyermekek általános életkori jellemzőitől eltérő érésbeli, fejlődésbeli 

különbségeket, melyekre kiindulópontként tekintünk - testi, lelki szükségleteik 

figyelembevételével - egyéni fejlesztésükben. Biztonságot adó, szeretetteljes nevelésünk 

lehetővé teszi számukra szükségleteik kielégítését, a meglévő hátrányaik csökkentését.  

Meggyőződésünk, hogy minden gyermek egyedi személyisége értéket képvisel, mely 

hozzájárul a közösség alakításához, fejlődéséhez. Sajátos tevékenységrendszerrel, a gyermeki 

szabadság biztosításával támogatjuk az egyéniségek kibontakoztatását, a közösségivé válást, a 

szocializációt. (Individualizálva szocializálás.) Az értékek közvetítésében fontos szerepet 

tulajdonítunk az óvodának. 

Alapvető feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében az egyéni 

szükségletek kielégítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését, a sajátos 

nevelési igényű gyerekek gondozását, fejlődésük támogatását.  

Törekszünk a sokoldalúan fejlett, harmonikus személyiség kibontakoztatására, az óvoda-iskola 

átmenet megkönnyítésére, a kompetenciák megalapozására. Elismerjük a játék kiemelkedő 

szerepét. 
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2.2 Óvodakép 

A családi nevelés kiegészítőjeként személyi, tárgyi és szakmai feltételek kiaknázásával 

biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális megvalósulását. 

Óvodai nevelésünk gyermek- személyközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó. 

Biztosítjuk minden gyermek számára a szeretetteljes nevelést, az esélyegyenlőséget, a 

hátránykompenzálást, az egyenlő hozzáférést, az előítélet mentességet.  

Óvodánk óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkcióival teremti meg az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételeit. 

Tevékenységekben gazdag, játékközpontú szemléletünkkel tesszük lehetővé a sokszínű nevelés 

megvalósulását. Hangsúlyt fektetünk a cselekvés, a tevékenység, a beszéd és a gondolkodás 

egységére, valamint a cselekvésbe ágyazott, megtapasztalásokra, felfedezésekre épülő nevelési, 

képességfejlesztési folyamat szervezésére. Rugalmas napi- és hetirendet, következetes szokás-

szabályrendszert működtetünk. 

Az érzelmi, értelmi, anyanyelvi nevelést változatos, inger gazdag óvodai környezet 

kialakításával segítjük elő. Ez hozzájárul többek között a spontán beszédkedv és a 

kommunikáció fenntartásához is.   

A környezettudatos magatartás kialakítását, formálását élményszerzésekkel, tevékenységi 

lehetőségekkel, óvodánk tárgyi környezetével, az intézmény dolgozóinak személyes 

példaadásával valósítjuk meg. 

Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, a nemzeti etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a kisebbségi 

önazonosság megőrzését, ápolását, fejlődését. 

Az SNI gyermekek esetében nagyobb mértékű differenciálással, fejlesztő szakemberek 

bevonásával biztosítjuk a fejlődést. 

Nyitott óvodaként a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítására törekedve közös tájékoztatáson 

alapuló együttnevelést valósítunk meg. 

Szakmai elhivatottságunk, felkészültségünk, gyermekszeretetünk biztosítékként szolgál arra, 

hogy az óvoda értékeit nem csak megőrizni, megerősíteni, hanem annak megújítására is 

képesek vagyunk. 
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2.3 Jövőkép 

 

Kellő elhivatottsággal, szeretettel, minél több gondoskodással egy olyan gyermekközpontú 

óvodai élet biztosítását kívánjuk nyújtani, melyben figyelembe vesszük a körülöttünk gyorsan 

változó kihívásokat. 

Ahol jól felkészült, sokoldalú, folyamatosan fejlődni képes óvodapedagógusok foglalkoznak a 

gyerekekkel. 

Ahol a dajka nénik is érzelmi biztonságot, szeretetet nyújtanak minden gyermeknek. 

Ahol a gyermekek örömteli játékkal, szabad önkifejezéssel, élmények biztosításával, 

tapasztalatszerzési lehetőségekkel, kíváncsiságuk, érdeklődésük kielégítésével 

tevékenykedhetnek. 

Ahol különös figyelmet helyezünk arra, hogy a gyermekekkel megismertessük szülőföldünk 

hagyományait, szokásait, értékeit. 

Ahol együttműködő, segítő partnerkapcsolatok kiépítésére, ápolására törekszünk. 

Ahol felelősséggel tartozunk egymásnak, egymásért és a gyermekekért. 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori sajátosságok figyelembevételével 

tesszük. 

Mindezek megvalósulását jól együttműködő, elhívatott csapattal lehet megvalósítani. 

Vezetőként arra buzdítom a csapatot, hogy a legjobbat adják magukból a közös célok 

eléréséhez. 

 

2.4 Pedagóguskép 

„Empátia, jó kommunikációs készség, rugalmasság, változatos módszertani ismeretek, biztos 

szaktárgyi tudás.” (Dr. N. Kollár Katalin) 

Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdjével mintaként szolgál a gyerekek 

számára. Személyisége, viselkedése, magas szintű szakmaisága fontos tényezője az óvodai 

nevelésnek. Feladata, hogy a gyermekek számára biztosítsa a nevelés, fejlődés feltételeit, 

szervezze az óvodai életet, tevékenységeket. Türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet 

alakítson ki a családokkal való együttműködésben. Jellemezze munkáját a rugalmas szemlélet, 

a problémaérzékenység, az együttműködő készség, a konstruktív szemlélet, az előítélet 

mentesség, az új dolgok iránti fogékonyság. A pedagógiai munkát közvetlenül segítőkkel 

hatékonyan irányító, támogató szerepet töltenek be. 

„Legyél, aki vagy! Én ehhez foglak hozzá segíteni! ( Dr. Vekerdy Tamás) 
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3 AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVELŐMUNKÁNK ALAPKÖVEI 

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE, KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM, BLUM 

PROGRAM, SAKK JÁTSZÓTÉR 

 

FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI 

JÖVŐKÉP 

 

GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, PEDAGÓGUSKÉP 

MULTIKULTURÁLIS elvek, TEHETSÉGGONDOZÁS 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS 

MEGALAPOZÁSA 

ÉRZELMI, ERKÖLCSI NEVELÉS, 

ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 

JÁTÉK 

MUNKA 

TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ 
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3.1 Célok, alapelvek, feladatok 

 

3.1.1 Az óvodai nevelés céljai 

Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatásának, a hátrányok csökkentésének, az életkori és egyéni sajátosságok valamint 

az eltérő fejlődési ütem figyelembevételének segítése. A gyermekek harmadik életévétől az 

iskolába lépésig, legfeljebb 7 éves korig, illetve az iskolai érettség eléréséig. 

 Az óvodás gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt  

        tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, 

játékos keretek között alakul: 

o az egészséges sokoldalú személyiség, 

o gyermekek környezettudatos szemlélete, 

o a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség. 

 Sokoldalú képességfejlesztés elősegítésével a gyermek fejlődésének biztosítása az 

egyén önkiteljesedésének elősegítése 

 A tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése, tanulási zavarok 

megelőzése. 

 A teljes gyermeki személyiség fejlesztése tevékenységek végzése során. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlőség megteremtése, 

hátrányok csökkentése, a zökkenőmentes iskola átmenet biztosítása.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az alapító okiratban foglaltaknak 

megfelelően. 

 A tehetséges gyermekek „tehetségcsírák” felismerése, képességeik felszínre hozása. 

 

3.1.2 Az óvodai nevelés alapelvei 

Óvodai nevelésünk alapelve, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, 

megbecsülés és bizalom övezze. Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek 

személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai 

nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermekek személyiségéhez kell igazodniuk 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása. 

Alapelveink: 

 Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése 

 A gyermeki személyiség elfogadása, tiszteletben tartása, szeretete, a gyermeki 
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jogok védelme, szolgálata, biztosítása. A gyermeki személyiséget bizalom és 

megbecsülés övezi. 

 Segítő, együttműködő, kooperatív, ösztönző és aktivizáló, a gyermeki 

szükségleteket kielégítő pedagógusi magatartás folyamatos érvényesítése és 

fejlesztése. 

 Nyitott, rugalmas nevelési környezet (személyi és tárgyi) biztosítása, mely igazodik 

a gyerekek egyéni szükségleteihez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési 

üteméhez. Segíti egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, 

egészséges fejlődését. 

 Elsődleges a gyermekek egyéni megismerése, személyes igényeik, szükségleteik 

kielégítése. 

 A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak és 

emberi értékek közvetítésének biztosítása. 

 A gyermekek személyiségfejlődésének segítése az életkoruknak megfelelően 

játékkal, sokféle élményt, tapasztalatot nyújtó tevékenységi lehetőség 

biztosításával. A szabadjáték nagy hangsúlyt kap a gyermekek napirendjében.  

 Játékos elemeket tartalmazó munkajellegű tevékenységek biztosításával normák, 

értékek, szabályok kialakítása. Lehetővé válik a közösségért végzett munka 

örömének megélése. 

 Olyan óvodai környezet biztosítunk, melyben a gyermek ismereteit cselekvésen, 

tapasztalások útján szerezze, sajátítsa el, melyet alkalmazzon képességei, készségei 

által. Törekszünk arra, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen 

át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. A játékba integrált önkéntes és 

cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 

 Nevelési koncepciónk a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása. Előtérbe 

helyezve a kreativitás és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását. 

 Nevelőmunkánk központi eleme az egyéni bánásmód és a gyermekek differenciált 

fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs képességek és szociális 

kompetenciák fejlesztésére. 

 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése és a tehetségnevelés 

egyaránt fontos. 

 Olyan pedagógiai környezet biztosítása az óvodai csoportokban, ahol a másság 

felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Integrált nevelés keretében 
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felvállaljuk a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését, valamint a hallássérült, a beilleszkedési-, a 

magatartási nehézségekkel küzdő, a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését és az esélyegyenlőség megteremtését. 

 A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a 

közösségben. Nevelési célunk, hogy igényévé váljék a csoporttal való 

együttműködés, ugyanakkor, ha arra van igénye, egyedül is tevékenykedhessen.  

 Biztonságot nyújtó, megalapozott, következetes, rugalmas szokásrendszer 

kialakítása. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakción keresztül 

fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak, az iskoláskornak az 

alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is. 

 Az egészséges életmódra, életvitelre nevelés területén a gyermek 

gondozottságának, fizikai szükségletének kielégítése, biztosítása. Egyéni 

mozgásigény kielégítése, fejlesztése. A mozgás megszerettetése, örömének 

átélésére nevelés. 

 Környezettudatos viselkedés, magatartás megalapozása, célunk, hogy 

befogadóvá váljanak a külső világ ingereire. 

 Óvodai nevelésünk megalapozza az önálló tanulást segítő képességek, a 

kommunikációs és a szociális kompetenciák fejlődését, ezzel segítve a 

gyermekeknek az óvodából iskolába való átmenet zökkenőmentességét. 

 Esztétikailag igényes óvoda megteremtése a helyi nevelési gyakorlatok 

specifikumainak alkalmazásával. 

 A pedagógus és a pedagógus munkát segítő dolgozók modell szerepének 

érvényesítése. 

 Partner- és minőségközpontúság. 

 Szülőkkel való őszinte kapcsolat kialakítása, fenntartása az együttnevelés 

érdekében. Nyitott óvodaként lehetőséget biztosítunk az óvodai életbe való 

bekapcsolódásra, közös élmények szerzésére. 

 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését.   

 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésben 

biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálást.  
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3.1.3 Az óvodai nevelés általános feladatai 

Tudatos nevelőmunkánk során megvalósulnak az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése: 

o az egészségmegőrzés  

o az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

o az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

o környezettudatos magatartás kialakítása-, a környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások kialakítása 

Feladatainkat projekt/tématerv orientált tanulási folyamatba ágyazottan tevékenységekkel 

valósítjuk meg, melyek által megalapozzuk a kreatív gondolkodás, az önkifejezés, az önálló és 

kooperatív tanulás képességét. 

  

3.1.3.1 Egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása 

Nevelőmunkánk célja, hogy kialakítsuk a gyermekekben az egészséges életmód iránti igényt, 

megteremtsük a biztonságos környezetet és az ehhez szükséges feltételeket, eszközrendszert. A 

helyes egészségi ismeretek beépítésével, az óvoda dolgozóinak mintaadásával pozitív attitűdök 

alakítása az egészséget preferáló magatartási szokások iránt. Meggyőződésünk, hogy az 

egészségfejlesztés akkor eredményes, ha teljes körű és áthatja az óvodai élet egészét. 

Működtetésébe az óvodai nevelőtestületen kívül bevonjuk a szülőket, esetenként az erre 

alkalmas civilszervezeteket, az intézmény társadalmi környezetét is.  

Feladataink: 

A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

o Óvodába lépéskor a gyerekek gondozási tevékenységi szintjének megállapítása, 

anamnézis, változások rögzítése a személyiséglapon. 

o A gyermekek szükségleteihez igazodó életritmus (napirend) kialakítása. A 

szeretetteljes, közvetlen kapcsolat a szokások elfogadását, betartását segíti elő. A 

folyamatos napirendben a gyermekek egyéni igényeiknek megfelelően bármikor 

lehetőségük van a WC, mosdó használatára. Az önállóság kialakításában a gyermekek 

egyéni szükségleteit, fejlődési szintjét vesszük figyelembe. 

o A testápolási szokások alakítása, rögzítése, korrekciója. A szükséges eszközök 

megfelelő számú biztosítása, higiénéjének ellenőrzése, megőrzése. A tisztálkodási 

szokások az egyéni fejlődési szinteknek megfelelően a következetesség, a rendszeresség 
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elvét alkalmazva érleljük belső szükségletté, a tevőleges segítségtől az önálló 

megvalósításig. 

o Praktikus, szabad mozgást segítő öltözet támogatása a családok segítségével. A ruházat 

tisztaságának megőrzésére törekvés, rendezettségének biztosítása. Az öltözködés 

esztétikájának megéreztetése. Az önállóság fokozása az eltérő fejlettségi szint 

figyelembevételével. 

o A szabad mozgásra megfelelő időtartamban naponta biztosítunk lehetőséget a 

gyermekek számára. Mozgásos játékok, szabály játékok, mindennapos testnevelés, 

szervezett testnevelés foglalkozások, kirándulások alkalmával. Az óvoda adottságainak 

megfelelően minden csoport önálló udvarrésszel rendelkezik, melyek változatos 

mozgáslehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. A felfrissülés, a mozgásigény 

kielégítése érdekében a napi tevékenységek szerezésénél a csoportszobákban is 

igyekszünk a teret úgy alakítani, hogy biztosítsunk helyet, eszközöket a szabad 

mozgáshoz. Tornateremmel egyik telephely sem rendelkezik, a Kölcsey székhelyen 

műfüves sportpálya áll rendelkezésére a gyerekeknek. A csoportszobák átrendezésével, 

a sporteszközeinkkel való berendezésével változatos lehetőségeket biztosítva segítjük a 

mozgásfejlesztést minden fejlettségi szinten.  

o A napi pihenés idejét egyénileg eltérő alvásigényeket figyelembe véve alakítjuk. A 

nyugodt légkör megteremtését meséléssel, simogatással, énekléssel, zenével segítjük. 

Ébredést követően csendes elfoglaltság biztosításával valósítjuk meg a rugalmas 

napirendet. 

o A napi háromszori étkezés során elfogyasztott ételekről tájékoztatást biztosítunk a 

szülőknek. Egyéni érzékenységeket, allergiát figyelembe véve intézményi szinten van 

lehetőség a megfelelő táplálkozásra. A folyamatos étkezések időtartama az egyéni 

szükségletekhez igazodik. A szükséges folyadékfogyasztás megvalósítása érdekében a 

gyerekek a nap folyamán bármikor ihatnak. 

 

Egészséges és biztonságos környezet biztosítása 

o Nagy gondot fordítunk a biztonságos, egészséges, balesetmentes környezet 

kialakítására. Az óvoda használóinak a Házirend és a Szervezeti- és Működési 

Szabályzat tartalmazza a biztonsági intézkedéseket. 

o A balesetek megelőzése mindennapi nevelésünk szerves részét képezi, ezért természetes 

módon épül be a mindennapi tevékenységekbe.  
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Jellemzői:   

 az eszközök rendeltetésszerű használata, veszélyes helyzetek felismerése 

 veszélyes helyzetek elhárítása, biztonsági intézkedés betartása 

 a veszély- és baleseti lehetőségek átgondolása, felmérése, elkerülése 

 a biztonságos közlekedés szabályainak gyakorlása 

 

A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

o Törekszünk a réteges, kényelmes öltözködés megvalósítására. A gyerekek saját 

hőérzetüknek megfelelően segítséggel, önállóan veszik le, fel ruháikat. Mindegyikük 

rendelkezik váltóruhákkal, melyek elősegítik egésznapi komfortérzetüket. 

o A betegség megelőzése a szülőkkel együttműködésben alkalmanként szakemberek 

bevonásával történik. Felvilágosító szülői értekezletek szervezése. 

o Egészségügyi szűrővizsgálatokhoz helyszín biztosítása (gyermekfogászat, látás és 

hallásvizsgálat). 

 

Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós feladatok ellátása, szükség szerint szakemberek 

bevonásával 

o Testi, lelki nevelési feladatok ellátása a kiegyensúlyozott pszichés fejlődés, a 

környezethez való alkalmazkodás és a gyermek személyiségének fejlődése érdekében. 

 

 

3.1.3.1.1 Egészségfejlesztési program 

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

részesüljön a teljes testi-lelki jóllét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.  

Feladatunk az egészségfejlesztés (promóció) és a megelőzés (prevenció). 

Területei: 

a) az egészséges táplálkozás 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

d) a bántalmazás és erőszak megelőzése 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
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f) a személyi és környezeti higiéné 

 

a) az egészséges táplálkozás 

Egészségfejlesztési programunk a gyerekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését, 

az otthoni étkezés óvodai kiegészítését szolgálja. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a 

gyerekek rendelkezésére melyet a város üzemeltetésében lévő főzőkonyha biztosít. A 

változatos étrendet a dietetikus, az élelmezésvezető és az intézményvezető folyamatos 

együttműködése szavatolja. A konyha kérésre, orvosi igazolás alapján táplálékallergiás 

gyermekek számára is biztosít speciális étrendet. Napirendünkben a folyamatos tízórai és 

uzsonna lehetővé teszi, hogy minden gyermek a saját tempójában és akkor ehessen, amikor 

megéhezik. Nem erőltetjük az ételt, de kínáljunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. A 

helyes étkezési szokások kialakítása, rögzítése érdekében együttműködünk a családokkal. A 

szülők tájékoztatására kifüggesztjük, honlapunkon elérhetővé tesszük a Heti étlapot, így 

segítjük az óvodai és az otthoni táplálkozás összhangjának megteremtését. Valamennyi 

telephelyen rendelkezünk tálaló/melegítő konyhával. 

 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás 

Tudatos és tervezett mindennapos frissítő mozgásokkal változatos mozgáslehetőséget 

biztosítunk óvodásaink számára. Középpontjában a sok mozgással járó játék áll. Emellett a Heti 

rendben tervezett két szervezett mozgás foglalkozást is tartunk, amelyen elemi mozgásokat 

tanulnak és gyakorolnak a gyerekek, amelyek sportági mozgásokból levezethetők, de már 

elveszítették sportági jellegüket (mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás). A négy-öt éves 

korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartás, ezért a 

szervezett mozgás foglalkozások keretében prevenciós, fejlesztő tornagyakorlatok végzésével 

segítjük a gerinc deformitások megelőzését. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a 

lúdtalpas gyermek lábtartását javítjuk. 

Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. Mini KRESZ pálya kialakításával, 

gyermekkerékpárokkal, futóbiciklikkel, rollerekkel gyakorolhatják a gyerekek a közlekedés 

szabályait. A Kölcsey úton a műfüves sportpálya változatos mozgáslehetőségek helyszínéül 

szolgál.  

Ovi- Foci foglalkozásokat heti rendszerességgel szervezünk a Kölcsey, a Hét vezér és a Dobó 

I. utcai telephelyeinken. A derűs, jó hangulatú foglalkozások hozzájárulnak a gyerekek 

mozgáskedvének, mozgásigényének életvitelük részévé válásához, mert célunk, hogy 



 
28 

 

egészséges, mozogni szerető gyerekek kerüljenek ki intézményünkből, akiknek a rendszeres 

mozgás, a sport az életmódjuk része.  

Évente szervezünk sportnapot gyermekeink és családjaik számára, ezzel is megalapozva a 

rendszeres mozgás megszerettetését, valamint törekszünk felkelteni az életen át tartó 

sporttevékenység iránti igényt óvodásainkban.  

A csoportokban szervezett élményszerzések, séták, kirándulások, gyalogtúrák is számtalan 

alkalmat teremtenek a mozgásra.  

 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

A dohányzás megelőzésének feladata 

A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak 

és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a 

gyermekek számára, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes 

példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek 

kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Az óvoda egész területe dohányzásmentes terület. 

A megelőzés egyik leghatékonyabb formája, hogy a gyermekek olyan információ birtokába 

jussanak, amelyek alapján a dohányzást helytelenítő attitűd alakulhat ki. A dohányzással 

kapcsolatos vélemény, értékrend formálása már óvodáskorban is időszerű. Az óvodapedagógus 

a tervezése során a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, úgy dolgozza fel a témát, 

hogy sikeresen tudjon ismereteket átadni és magatartást formálni a dohányzással és az 

egészséges életmóddal kapcsolatban. A dohányzással kapcsolatos ismeretek bővítése, a témával 

összefüggő fogalmak tisztázása, az ok-okozati összefüggések felismerése úgy válhat 

hatékonnyá, ha a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játékosságot biztosítja a 

pedagógus. 

 

d) a bántalmazás és erőszak megelőzése 

Intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, segítséget kérünk a Gyermekjóléti Szolgálattól.  
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A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  

A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermekvédelmi felelős 

személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.  

A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős 

fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos 

cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég 

a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is 

szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési anyagként 

alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is.  

 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

Fontos törekvésünk a biztonságos, egészséges és balesetmentes környezet megteremtési 

telephelyeinken. A biztonsági intézkedéseink megtalálhatóak a Házirendben és a Szervezeti- és 

Működési Szabályzatban. 

Óvodásainkat változatos módszerek alkalmazásával rávezetjük arra, hogy egy kis 

odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető. A gyerekek 

megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, 

illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt 

értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések 

ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, 

gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a 

balesetek megelőzése érdekében. 

A gyermekekkel- az óvodai nevelési év, valamint- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás 

stb. előtt ismertetjük a következő védő-óvó előírásokat:  

o az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás 

o a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások 

o a tilos és az elvárható magatartásforma 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

ismertetjük. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. 
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f) a személyi és környezeti higiéné 

Testápolás  

A gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükség 

szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. A gyermek higiénés állapotának 

megítélése, szükségesetén a testápolás pótlása az óvodapedagógus, a dajka és a pedagógiai 

asszisztens részéről bensőséges ellátást igényel. 

Öltözködés  

Minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket igyekszünk meggyőzni, hogy 

gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen váltóruhájuk, a ruhákba rajzolják 

bele a gyermekük jelét. Törekedjenek a kényelmes ruhadarabok használatára. 

A gyermekeknek külön öltöző szekrényük van, ovis zsákjuk, tornazsákjuk. Odafigyelünk és a 

gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy ruhájukat mindig a helyére tegyék. Az öltözetnek igen 

fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, és megfelelő a méret. Ne 

akadályozza a láb mozgását, fejlődését és segítse elő a lábizmok tónusának kialakítását, 

rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek túlnyomó része. 

Pihenés  

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta 

levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. Az óvodában kényelmes „alvós” ruhában 

alszanak a gyermekek, melyet a szülők hoznak. A szülők gondoskodnak az ágynemű, 

„pizsama” mosásáról. 

Környezeti higiéné 

A természet megvédése, a hulladék kezelése és az energiával való takarékosság szempontjából 

az Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák feladatai:  

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

  A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való 

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni 

  Az óvoda tisztaságának megóvása 

  Az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása 

 A foglalkoztató termek szellőztetése 

 A helyes fűtés és világítás biztosítása 

 Takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, áram, papír 
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Dajkák:  

o Az udvar tisztántartása, gondozása 

o A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása 

o A foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása 

 

 

Környezettudatos magatartás megalapozása 

Nevelésünk célja a természeti és az ember által épített környezet közötti harmonikus kapcsolat 

megismertetése, megszerettetése, érzékenyítés a környezetvédelmi problémák iránt. A helyes 

értékrendszer, a természet- és a környezetbarát magatartás alapjának megteremtése, tudatos, 

fenntartható természetvédő gondolkodás kialakítása, formálása. 

Területei: 

o környezetünk állapotának megőrzése (hulladék elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékok újrahasznosítása, komposztálás) 

o környezettudatos életvitel kialakítása, takarékos energiafelhasználás (víz és elektromos 

áram) 

o a természet közeliség hangsúlyozása, a természetes környezet és anyaghasználat 

előtérbe kerülése 

o pozitív mintaadás a természet szeretetére és védelmére nevelés területén 

o a természet nyújtotta nevelési lehetőségek kihasználása 

o nemzetközi természetvédelmi világnapok, zöld napok témájának feldolgozása 

A Dobó István utcai telephely 2011. óta „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik. Ennek szellemében 

a környezettudatosság megjelenik az óvoda hétköznapjaiban. Kiemelt szempontként kezeljük 

az újrahasznosítást, a takarékos anyaghasználatot.  

 

3.1.3.2 Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

Az óvodás korú gyermek magatartását az érzelemvezéreltség jellemzi. Az érzelmek biztonsága 

teremti meg az erkölcsi érzés fejlődését. A szocializáció elsődleges színtere a család, amely az 

óvodai neveléssel bővül.  Az óvodás gyermek részére elsődlegesen a vágyak és az indulatok 

szabad kiélését kell biztosítanunk. Mindehhez fontos, hogy elfogadó, szeretetteljes, fejlődésre 

alkalmas, nyugodt, kellő szabadságot adó, állandó értékrendet közvetítő derűs légkör vegye 

körül, ahol a különböző tevékenységi lehetőségek, játékok, mozgásos tevékenységek segítik a 

feszültségek átélését, az egyéni szükségletek kiélését. Mindez szükséges a biztonságérzet, a 
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másokhoz való pozitív érzelmi viszony kialakulásához, elősegítve kapcsolatteremtésüket a 

gyermekekkel és a felnőttekkel. A kortárscsoportokban formálódik önismerete, társai 

egyenrangú kommunikációs kapcsolata révén képessé válik összehasonlítani saját magát 

másokkal, ez által megtanulja megismerni önmagát.  

Az egészséges személyiségfejlődés biológiai és pszichológiai feltételeit rugalmas napirend 

keretein belül szokás- és szabályrendszer működtetésével biztosítjuk. Ez által a gyermek 

megtanulja az együttélés szabályait, az elvárt viselkedésmódot, teret engedve önkifejező 

törekvéseinek.   

A mindennapi tevékenységek szervezésével elősegítjük a gyermek akaratának fejlődését – 

önállóság, önfegyelem, kitartás, szabálytudat, feladattudat.  

A befogadás időszakában különös odafigyeléssel, a szülőkkel szorosan együttműködve, 

szeretetteljes elfogadással, megértéssel fordulunk a gyermekek felé. Törekszünk a másság, a 

különbözőségek elfogadására, tiszteletére. Célunk az érzelmi biztonság kialakítása, melyhez 

hozzájárul a barátságos, otthonosan berendezett óvodai környezet, a játékudvar.  A 

csoportszobák tárgyi eszközei cselekvésre, játékra ösztönzők, lehetőséget biztosítva a 

különböző élethelyzetek átélésére, a művészetek eszközein keresztül az érzelmek kifejezésére. 

 Az érzelmi biztonság kialakítására tett lépések: 

o Óvoda nyitogató – nyílt napok keretében ismerkedhetnek a gyerekek szüleik 

jelenlétében intézményeinkkel 

o Szülői értekezlet az óvodába lépés előtti időszakban, betekintés biztosítása az 

intézmény életébe, szokásrendszerébe 

o Családlátogatást kezdeményezünk óvodába lépés előtt 

o Anyás beszoktatás keretében a gyerekek egyéni igényeikhez igazodva a szülővel 

közösen ismerkednek az óvoda környezetével és a dolgozókkal 

o A gyerekek kedvenc otthoni játékaikat, tárgyaikat magukkal hozhatják 

Az óvodai életben számtalan lehetőséget teremtünk a közös élményszerzésre, tevékenységekre, 

közös programokon való részvételre. Kialakítjuk bennük az egymásra való odafigyelést, 

együttérzést, egymás elfogadását, az önállóságot, az önfegyelmet, a feladattudatot, a kitartást. 

A gyermekek számára biztosított a szabad választás lehetősége a különböző szervezeti 

keretekben végezhető játékos tevékenységek között. Mindeközben megismertetjük a helyes 

konfliktuskezelést amellett, hogy teret adunk önérvényesítő törekvéseiknek. Óvodai 

nevelésünkben az egyén és a közösség alakítása összefonódik, a csoport az egyént, az egyén a 

csoportot gazdagítja. 
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A gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, fejlődését figyelemmel kísérjük, segítjük, 

támogatjuk barátságok létrejöttét, a csoporton belüli pozitív énkép alakulását. Egyénre szabott, 

tudatosan megtervezett szociális fejlesztésünk minden esetben a családból hozott, a család által 

is képviselt érték- és normarendszerből indul ki. Ebben az életkorban megalapozódnak azok a 

viselkedési formák, amelyek támogatják az együttélési, érdekérvényesítési képességek, erkölcsi 

normák, értékrendek, a személyes és közösségi kommunikáció fejlődését. Egységes nevelési 

elvek érvényesítése során az erkölcsi normák, szokások betartásában a gyermekek viselkedését 

állítjuk előtérbe. Kiemeljük pozitív megnyilvánulásaikat, mivel a helyes viselkedés kell, hogy 

értékké váljon. 

A szocializáció során egyéni fejlesztésre szoruló gyerekekhez kiemelt figyelemmel fordulunk. 

A fejlesztés legfontosabb tevékenységformája a játékra épül. Tudatosan tervezett 

játékmegfigyeléseink segítik esetükben az előrelépést. Szükség esetén szakirányú végzettséggel 

rendelkező szakember támogatását kérjük. 

A gyermekek nyitottságára alapozva hozzásegítjük szűkebb és tágabb környezetük 

megismeréséhez, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, 

a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. 

A gyermekek érzelmi, erkölcsi tulajdonsága, akarata, önállósága, önfegyelme, kitartása, 

szabály és feladattudata a fejlődés folyamatában a gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentumainkból tűnik ki. 

 

 

3.1.3.3 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet valamennyi mozzanatában, tevékenységi formájában 

megjelenik. Kiemelt fontossága van abban, hogy a gyermek környezetével kapcsolatot tudjon 

teremteni, megértse a személyét körülvevő világ dolgait.  

Az anyanyelvi nevelés folyamata a családban kezdődik, a bölcsőde kiegészíti, melyet az óvoda 

tovább folytatja. A fejlesztés során abból indulunk ki, hogy a gyermekek más-más nyelvi 

környezetből érkeznek, különböző nyelvi képességekkel rendelkeznek. A beszédkészség alapja 

az ép halló és hangképző szerv, a megfelelő agyi működés, ezért alapvető feladatunk a hallás, 

hangképzés, beszédértés egyénenkénti megismerése, fejlesztése. Az egyéni fejlődési tempót és 

sajátosságokat maximálisan figyelembe vesszük, nyomon követjük. A beszédaktivitás fokozása 

érdekében változatos módszerekkel anyanyelvi játékokat, spontán beszédhelyzeteket, élmény 

alapú beszélgetéseket kezdeményezünk. Alkalmazunk szókincs és grammatikai, 
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beszédtechnikai jellegű játékokat, gyakorlatokat. A tiszta beszéld kialakulását a nagymozgások 

koordináltságának fejlesztésével segítjük.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodapedagógus mintaadására, az ösztönző környezet 

kialakítására, az önkéntességre, a szabad választás lehetőségére.  

A speciális beszédfejlesztést igénylő gyerekek részére logopédiai ellátást biztosítunk, 

együttműködünk a logopédussal, a családokkal a prevenció, a korrekció érdekében.  

Célunk  

 anyanyelvi örökségünk ápolása 

 a gyermekek alapvető érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, 

ismereteire, élményeire alapozva a beszédkészség segítése 

 kommunikációs képességük, helyes nyelvhasználatuk, biztonságos önkifejezésük 

megalapozása, érzelmeik, gondolataik hiteles közvetítése a kommunikációs 

helyzeteknek megfelelően 

 

Az értelmi nevelés terén az óvodai nevelés az életkori sajátosságokat figyelembe véve a 

gyermeki kíváncsiságra, a megismerési vágyra épít, valamint a meglévő tapasztalatok, 

élmények felhasználásával biztosít változatos tevékenységeket, melyek lehetővé teszik a 

körülötte lévő szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezet megismerését. Fontos 

feladatunk ezeknek a tapasztalatoknak, ismereteknek a rendszerezése, bővítése a különböző 

tevékenységi területeken keresztül.  

Ebben az életkorban a cselekvés, a mozgás, a beszéd, a gondolkodás egymástól 

elválaszthatatlanul fejlődik. A változatos, multiszenzoros úton, sokoldalú érzékszerven 

keresztül történő megtapasztalásokban nagy hangsúlyt kap az érzékelés, észlelés, a cselekvés, 

a tevékenykedés. Ez által fejlődnek a gyermekek értelmi képességei (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás). Kialakítjuk bennük azt a képességet, hogy a 

környező világ dolgaiban keressenek és találjanak összefüggéseket. Minél több dolgot 

tapasztalnak és ismernek meg, annál jobban szélesedik érdeklődési körük, világlátásuk, 

problémamegoldó képességük.  

A speciális értelmi fejlesztést igénylő gyerekek részére fejlesztőpedagógiai ellátást biztosítunk, 

együttműködünk a fejlesztőpedagógussal, a családokkal a prevenció, a korrekció érdekében.  
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Célunk  

 egy olyan ösztönző környezet megteremtése, amely optimális lehetőséget biztosít arra, 

hogy a gyermekek értelmi képességeit, különösen a képzeletük és kreativitásuk 

fejlődését segítse elő 

 a tudás, a tanulás iránti vágy felkeltése, a felfedezés, a megismerés megszerettetése, a 

saját élményű megtapasztalás, „aha” élmény örömének felébresztése 

 az utánzásos tanulás és a probléma megoldó gondolkodás megalapozása 

 a gondolkodási struktúra megalapozása a logikai műveletek végzésével (játékos és 

élethelyzetekben egyaránt) 

 szociális képességek fejlesztése: szabály-, feladattudat, kitartás, önfegyelem, 

együttműködés 
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4 PROGRAMUNK SAJÁTOSSÁGAI 
 

4.1. Lépésről-lépésre program  

Az egyéniség erősítésével építjük a közösséget. Az egyéni eltérésekre értékként tekintünk 

(individualizálva szocializálás). 

Projekt orientált tanulási folyamatban a konstruktív pedagógia szemléletét alkalmazzuk. 

A napi életet a tevékenységközpontokban szervezzük. 

A családokkal történő együttgondolkodásra, együttnevelésre építünk.  

Törekszünk az élethosszig tartó tanulás megalapozására, erősítjük a gyermekek kompetenciáit. 

Egyenlő hozzáférést biztosítunk minden gyermek számára. 

 

4.1.1. Egyén, közösség, interakciók 

A gyermekek fejlődését befolyásolják genetikai adottságaik, a különböző környezeti hatások, a 

társadalmi helyzetük, a tervszerű fejlesztés, melybe teret kap a multikulturális nevelés, az 

önérvényesítő és önkifejező törekvések egyaránt. Individualizáló – egyéniséget erősítő – 

nevelésünkben, fejlesztésünkben figyelembe vesszük az egyéni különbözőségeiket melyek 

megnyilvánulnak biológiai szükségleteikben, adottságaikban, meglévő tapasztalataikban, 

ismereteikben, mozgásigényük eltérőségeiben, alkalmazott kapcsolatteremtési formáikban, 

élménybefogadó és feldolgozó képességeikben. Óvodába lépéstől minden gyermeknek a saját 

fejlettségi szintjéből, érdeklődéséből kiindulva kínálunk tevékenységeket a szabad játékban.  

Az énkép, én tudat, egyéniség fejlesztését az óvodai csoportokban vizuálisan – „kézzel 

foghatóan” – szemléltetjük számukra képekkel, jelekkel, saját használati tárgyaikkal.  

A közösséghez tartozást, az átélt élményeik felidézését, újraélését segítik a családi fotók, óvodai 

élet egy-egy pillanatát megörökítő fényképek, tárgyak és a beszélgető körben nap, mint nap 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy társaiknak elmeséljék azokat. Megtapasztalhatják kis 

közösségük figyelmét, odafordulását.  

Óvodáskor kezdetén a gyermek számára nagy biztonságot jelent a felnőttekkel való kölcsönös 

kapcsolat, mely alapot képez a társakhoz való viszonyuk alakulásának. Óvodapedagógusként 

modell értékű magatartást tanúsítunk az egyediség, a másság elfogadásával, így lehetővé 

tesszük számukra, hogy értékrendjükbe, viselkedéskultúrájukba ez beépüljön.  

Élmény alapú pedagógusi szemlélettel, tevékenységek szervezésével teret biztosítunk az egyéni 

önkifejező, önérvényesítő törekvéseiknek. A közösségben megtanulnak egyezkedni, 

alkalmazkodni, együttműködni a közösségi egymás mellett élés szabályait betartva.  
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Magatartásukban, viselkedésükben támogatjuk egyéni elképzeléseiket, segítjük az egyéni 

érdekeik közösségben való érvényesítésének lehetőségeit. Megtapasztalhatják az önálló, a 

páros és a csoportos tevékenységeket. Lehetőséget biztosítunk a közös szabályalkotásra, 

melyekben az egyéni érdekek megjelenése a könnyebb alkalmazkodást, azok belsővé válását 

eredményezi. Hangsúlyosan van jelen programunkban a választás-döntés lehetősége a 

gyermekek számára. Az óvodapedagógust a választás motivációjának felismerése nagyban 

segíti az alaposabb megismerésben. 

 

4.1.2. Tevékenységközpontok rendszere 

A csoportszobák kialakításánál fontos szempont, hogy gyerekbarát, könnyen mobilizálható, 

átjárható, a gyerekek által is alakítható tanulási környezet vegye körül óvodásainkat, mely 

elősegíti a szabad játékot, a befogadást, az önállóságot, a fejlettségi szinteknek megfelelő 

tevékenységi lehetőségek biztosítását. Hét tevékenységközpontot alakítunk ki a 

csoportszobákban, melyek számos játékra, tevékenységre serkentő eszközt, anyagféleséget 

tartalmaznak a gyerekek számára elérhető magasságban. A térbe fordított polcok elválasszák 

egymástól a nyugodt és a mozgalmas tevékenységeket, s alkalmat biztosítanak arra, hogy 

azokban a gyermekek egymás zavarása nélkül tevékenykedjenek. A szabad játékon kívül 

helyszínéül szolgálnak az ismeretek alkalmazásának, lehetőséget biztosítanak a felfedezésre, 

cselekedtetésre, alkotásra. Színterei a tapasztalatszerzésnek, a tanulási kompetenciák 

alapozásának is.  

Az elhelyezett eszközök használata nem kötődik kizárólagosan az adott központhoz, a 

gyermekek ezeket a játékuk tartalmának, a csoportban kialakított szabályoknak megfelelően 

bárhol használhatják. Az eszközök méretükben és funkcióikban változatosak. Megtalálhatóak 

közöttük kész játékeszközök, használati tárgyak, kiegészítők, a gyermekekkel közösen készített 

játékok. A polcokra ragasztott piktogramokkal segítjük játékelrakáskor az eszközök helyének 

megtalálását. A játékeszközök a projektek témáihoz igazodva cserélődnek, kiegészülnek.  

A központokban végezhető tevékenységek a fejlődés valamennyi területére hatást gyakorolnak. 

Hangsúlyos szerepet kap az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák alapozása, a szándékos 

figyelem, a türelem, a kitartás, a siker- és kudarctűrő képesség alakítása. A téma-, 

projektorientált ismeretszerzési folyamat helyszínéül is szolgálnak, melyben a pedagógus 

facilitátor szerepét tölti be.  

A hét alap tevékenységközpont mellett lehetőség szerint egyéb helyszínek is kialakíthatóak. 
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 Családi és szerepjáték központ 

Elsődleges színtere az élmények újraélésének, a kellemetlen események 

feldolgozásának. A családi játékok mellett más női és férfi szerepkör eljátszásához is 

lehetőséget biztosít, teret enged a különböző társadalmi szerepek kipróbálására, a 

gyermekek fantáziája által kitalált szerepekkel való azonosulásra. Sok lehetőséget kínál 

a személyközi kompetenciák alapozására, a viselkedésformák, a kommunikáció 

gyakorlására. 

 

 Homok- víz és barkács központ 

Sokoldalú tapasztalatszerzésre adnak módot a különböző anyagokkal való 

tevékenységek. (Homok, víz, hó, kövek, ágak, levelek, termések stb.) Az anyagok 

sokfélesége a különböző fejlettségi szinten lévő gyerekek számára lehetőséget biztosít 

azok tulajdonságainak megismerésére, a sikerélmény átélésére. A kiegészítő eszközök 

változatos tárháza áll rendelkezésükre melyeket a kisebbek tapasztalatszerzéséhez, míg 

a nagyobbak kísérletezéséhez is tudnak használni.  

Minden gyermek számára elérhető módon biztosítjuk a vízhatlan kötényeket, a takarító 

eszközöket. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére. 

 

 Építőközpont 

A térbeli tájékozódás, a tapasztalatszerzés színtere. Megismerik a tárgyak térbeli 

tulajdonságait, az anyagféleségek jellemzőit, tapasztalatokat szereznek a matematikai 

fogalmakról, viszonyokról. Egyedül vagy közösen létrehoznak véletlenszerű, majd 

tervezett építményeket. A különböző méretű, anyagú és tulajdonságú építő elemekkel 

való tevékenykedés jó lehetőséget biztosít a problémamegoldó, kreatív, fantáziadús 

gondolkodás alapozásának. 

Kialakításánál figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő tér álljon a gyermekek 

rendelkezésére, mely egyaránt alkalmas legyen finommotorika, nagymozgás 

fejlesztésére, mozgásigény kielégítésére. Területét szőnyeggel borítjuk. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, az eszközök karbantartására. 
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 Manipulációs központ 

A manipulációs, asztali, társas- és szabályjátékok nagymértékben fejlesztik a 

gyermekek problémamegoldó, logikus gondolkodását, szabálytudatát, nyelvi 

kifejezőkészségét, kreativitását, szabályalkotó képességét. Számtalan lehetőséget 

biztosít a matematikai tapasztalatszerzésre, gondolkodásra (válogatás, összehasonlítás, 

becslés, összemérés, csoportosítás, számlálás stb.) Nagy számban jelennek meg a 

gyerekek által készített saját tervezésű társas- és szabályjátékok. 

Nagymértékben hozzájárul a feladattudat, kitartás, percepciók fejlesztéséhez, az 

emlékezet, a gondolkodás, a téri és síkbeli észlelés, a tájékozódás, a figyelem, a 

mozgáskoordináció fejlődéséhez. 

 

 Természeti központ 

A próbálgatások, önfeledt kísérletezések helyszíne. Célunk minél több érzékszerv 

bevonása az érzékelésbe. Az élményszerzés, gyűjtő munka során „szerzett kincseket”, 

tárgyakat, képeket itt helyezzük el. Igyekszünk változatos, mindig érdekes tárgyakat, 

eszközöket a gyerekek rendelkezésére bocsátani. A tevékenységközpont eszközeinek 

biztosítása során figyelünk arra, hogy megjelenjenek az évszakokhoz, az aktuális 

időjáráshoz és a projekt témájához kapcsolódó tárgyak. Lehetőség legyen a változások 

megfigyeléséhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközök alkalmazására, gyűjtemények, 

tablók készítésére. A növények ápolása, állatok gondozása megvalósítható legyen. 

Törekszünk a természet, az állatok szeretetére, védelmére, a környezettudatos 

magatartásra nevelni óvodásainkat. 

 

 Irodalmi, ének-zenei központ 

Az élménypedagógiai és drámapedagógiai játékok; a bábozás, mesekönyv nézegetés; az 

ölbeli játékok, mondókák; az egyéni és közösségi interakciók és a beszélgető kör 

színteréül és helyszínéül szolgál a csoportszoba ezen része. A népi dalos játékok, 

mondókák, a klasszikus és kortárs irodalmi és zenei alkotások nagy jelentőséggel bírnak 

a beszédkészség, a szókincs, a zenei képességek, a kreativitás fejlesztésében, a 

hagyományos népi- és az európai kultúra tiszteletére nevelésben. 
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 Vizuális központ 

Színtere az alkotásnak, a vizuális élmények befogadásának, az önkifejezési technikák 

gyakorlásának.  

Többféle technikához szükséges eszközök, anyagféleségek találhatóak itt a gyerekek 

számára elérhetően, így sokféle alkotótevékenységre adva lehetőséget. (papírféleségek, 

rajzeszközök, olló, festékek, gyöngyök, szalagok stb.) Az alkotó folyamatban fejlődik 

kreativitásuk, finom motorikájuk, szem-kéz koordinációjuk, kompozíciós készségük, 

szépérzékük. Elsősorban magára a tevékenységre fókuszálunk, s nem feltétlenül az 

elkészült produktum a lényeges számunkra.  Egymás munkáinak megbecsülésére 

neveljük a gyermekeket, akiknek lehetőségük van alkotásaikkal díszíteni a 

csoportszobát, megőrizhetik vagy elajándékozhatják azokat.  

Lehetőségeinkhez mérten törekszünk vizuális témájú pályázatokra, kiállításokra 

eljuttatni a gyermekek munkáit. 

 

Egyéb tevékenységi színtér: 

 Udvar 

A szabad levegőn való tartózkodás fontos helyszíne. Lehetőséget biztosít a természeti 

környezetben való tapasztalatszerzésre, megfigyelésekre, mikrokörnyezetünk 

élővilágának megismerésére. 

Kiépítésénél törekszünk változatos mozgáslehetőségek biztosítására, napos és 

árnyékos, természetes és mesterséges talajviszonyok kialakítására. Sajátos pedagógiai 

szempontok szerint létrehozott terekkel és játékeszközökkel, sportszerekkel a testi 

fejlődés elősegítését, az egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció, az érzelmi, a szociális 

és kognitív képességek fejlesztését kívánjuk elérni.  

A homok, a víz, a kövek, a növények lehetővé teszik a sokoldalú tapasztalatszerzést, a 

felfedező tanulást, míg a nagyobb egybefüggő felületek a korlátozás nélküli mozgást.  

Az udvart minden évszakban használjuk. 

A gyermekek biztonságának megőrzése, a balesetmentes használat érdekében az udvari 

élet szabályait megismertetjük a gyermekkel és betartásuk mindenkire kötelező 

érvényű. 
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4.1.3. Sajátos tevékenységrendszer 

 

A projekt orientált tanulási folyamat értelmezése 

A tevékenységben megvalósuló tanulást projekt rendszerben szervezzük, mely a gyerekek 

érdeklődésére, az óvodapedagógus és a gyermekek közös tevékenységére épül igazodva az 

óvodás életkorhoz és tevékenységi jellemzőkhöz.  

Témáját a gyerekek érdeklődése, élményei, egy-egy adódó problémahelyzet, a gyermeki élet 

aktualitása vagy az évszakhoz, környezetünk eseményeihez kapcsolódóan választjuk ki. A 

projektet, mint egy sajátos tanulási egységet értelmezzük, melynek középpontjában egy 

problémahelyzet és annak megoldása áll. A megvalósítás első lépése a pedagógusok és a 

gyerekek ötleteinek összegyűjtésével kezdődik. Számba vesszük az élményszerzés 

lehetőségeit, a rendelkezésünkre álló személyi és tárgyi feltételeket, majd megtervezzük, 

megszervezzük a cél eléréséhez vezető utat. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játékra, a 

kreativitásra. Hangsúlyos az élmény, a tapasztalás, a cselekvés, a mozgás, az önkifejezés, a 

kommunikáció összhangjának megteremtése. Figyelmet fordítunk a gyermeki személyiség 

eltéréseire, a szociális helyzetből adódó különbségek mérséklésére. Egyéni fejlesztési 

tervekben térünk ki az ezekből adódó konkrét feladatokra. 

 

Legfontosabb jellemzői: 

o a gyermeki érdeklődésre, nagyfokú szabadságára építünk a témák, tevékenységek 

kiválasztásánál és a megvalósítás teljes folyamatában 

o a témákat komplexen dolgozzuk fel, melyeknek szerves részét képezik a gyermek 

ötletei, igényei, élményei 

o a pedagógus, mint segítő, támogató, inspiráló van jelen a folyamatban, facilitátor 

szerepet tölt be, a felnőtt és a gyermek kölcsönös együttműködése, tevékenysége valósul 

meg az óvodás életkorhoz és tevékenységi jellemzőkhöz igazodva biztosítja a tárgyi és 

mentális feltételrendszert 

o pozitív megerősítés, egyéni eltérések, szükségletek figyelembevétele, a prevenció, 

tehetséggondozás megvalósítása 

o saját élményű tanulás öröme 

o differenciált képességfejlődés elősegítése 

o a családokkal együttműködve, abba bevonva történik a feldolgozás (gyűjtőmunka, 

tevékenységekben megvalósuló segítségnyújtás, ötletek, élményszerzési helyszínek) 
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o a téma feldolgozásának időtartamát a gyermekek érdeklődésének mértéke határozza 

meg 

 

4.1.4. Családok bevonása az óvodai életbe 

A gyermek személyiségfejlődésének szempontjából a korai szocializáció legmeghatározóbb 

színtere a család. Minden esetben hangsúlyozzuk a család pótolhatatlanságát, a családi nevelés 

tiszteletben tartását.  

Programunk fontos alappillére a családok bevonása az óvodai életbe. Törekszünk a partneri, jó 

kapcsolat kialakítására, fenntartására mely során nagy körültekintéssel, tapintattal segítjük a 

szülőket feladataik minél eredményesebb megvalósításában. Bizalmon és kölcsönösségen 

alapuló együttműködésünk során lehetővé válik a fennálló szociális hátrányok felismerése, a 

szükséges segítségnyújtás módjának meghatározása.  Nyitott óvodaként mindennapjainkban, 

programjainkon mintát adunk, betekintést biztosítunk a különböző nevelési helyzetek 

megoldására, a kommunikációra, az együttes tevékenységekhez. Lehetőséget teremtünk arra is, 

hogy megismerhessék a szülők a különböző fejlesztő hatású játékokat ezzel is elősegítve az 

otthoni játékkészlet tudatos bővítését, fejlesztését. Törekszünk a programokon, rendezvényeken 

a szülőket is bevonni, aktív és tartalmas részvételt biztosítani gyermekeikkel közösen. Ezek a 

program lehetőségek alkalmat adnak a felnőtt és gyermekközösség formálására, alakítására. 

A „csoport plüss figuráját” és a hozzá tartozó füzetet minden hétvégén más-más gyerek viszi 

haza. A naplóba a család hétvégi élményeit, eseményeit rögzítik rövid szöveges, rajzos, 

fényképes formában, melyet a következő hét elején felolvasunk a csoportban. Nagy érdeklődés 

övezi a beszámolót. 

 

4.2. Kompetenciaalapú óvodai program  

Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a 

gyermeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek:  

• a játékon,  

• a művészeteken,  

• az alkotómunkán  

• saját tevékenységén keresztül fejlődjön. 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag módszertani jellemzői:  

 rendszerszerű látásmód,  

 tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés  
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 konkrét feldolgozási módszerek sokfélesége  

  használható ismeretek, tudásanyag  

 személyiségfejlődés, fejlesztés. 

 

A négy őselem köré (Levegő –Tűz – Víz – Föld) építjük az élményszerzést és a 

tevékenységeket. Mivel az óvodás korú gyermek legfőbb tevékenysége a játék, ezért célunk a 

játékban integrált tanulással biztosítani a gyermeki érdeklődésnek megfelelő komplex 

műveltségtartalmakat és tevékenységformákat. 

 

4.3. BLUM program  

A Gondolkodj Egészségesen! módszerre alapozva a Blum a kézművesség, bábozás, zenélés, 

tánc, mesélés, dramatizálás, összművészeti óvodai alkalmazásán alapul. A használt különféle 

művészeti ágak komplex óvodai gyakorlása hatással van a gyerekek önfejlődésére és a 

gyermeki közösség összekovácsolására is – mindezt a 21. század kontextusában, a digitális 

kultúra hatásaira is reagálva. A 2005 óta működő programba 2018-ban csatlakoztunk be. A 21. 

századi gyerekeket a 21. század kihívásaira készíti fel, és alkalmassá teszi őket arra, hogy 

kreativitásukat megőrizve képesek legyenek az együttműködésre, az alkalmazkodásra, 

rugalmasak, nyitottak maradjanak felnőttként is. Cél, hogy minden gyermek önmaga lehessen, 

szabadon fejlődhessen egyénisége, adottságai és igényei szerint, képes legyen a saját érdekeit 

érvényesíteni, ugyanakkor ne váljon önzővé, és asszertív módon oldja meg a problémákat. A 

program része a BLUM hét, melynek célja, hogy minél több hazai óvodában együtt tartsák meg 

a csoportok a kreatív, játékos és interaktív projekt hetet. Az Országos BLUM hét minden évben 

más - más témát dolgoz fel, november utolsó hetében. 

 

4.4. Sakkjátszótér 

A Sakkjátszótér foglalkozás a Polgár Judit Sakk Alapítvány által kidolgozott „Sakkjátszótér 

Komplex Képességfejlesztő Program” óvodai változata az iskolákban már 2013 óta működő 

Sakkpalota Programnak. E programnak nem a sakktanítás a célja, de a logikus, egymásra épülő 

játékos feladatokkal elsajátíthatják a játék alapjait a gyermekek. A módszer komplexen fejleszti 

az óvodás gyermek részképességeit és felkészíti a sikeres iskolakezdésre. Elsősorban az iskola 

előtt álló 5-6 éves gyermekek képességfejlesztésére irányul. 

Fejlesztési területei: 

 Kreatív és stratégiai gondolkodás 

 Problémamegoldó képesség 
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 Mozgáskoordináció 

 Szem-kéz koordináció 

 Koncentráció 

 Figyelem 

 Szövegértési és szövegalkotási képesség 

 Szókincs 

 Számfogalom 

A Sakkpalota meséjére épülő foglalkozások sakkrímeket, sakkismeretet közvetítenek a 

gyerekek felé. A Sakkpalota szereplői a sakkfigurák, akikkel a gyermekek azonosulni tudnak. 

Az óvodapedagógus a csoport összetételétől, motiváltságától, egyéni képességektől függően 

alakíthatja a foglalkozásokat. Ha a gyermekek szívesen foglalkoznak az adott tevékenységgel, 

akkor a tervezett idő hosszabb is lehet, mint 30 perc.  
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5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 

5.1 Személyi feltételek 

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll, a nevelőmunka kulcsszereplője pedig az 

óvodapedagógus. Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok nagy számban szereztek 

meg alapdiplomájukra épülő szakirányú szakokat, egyetemi végzettséget.  Ismereteiket 

sikeresen alkalmazzák mindennapi nevelő munkájukban. A pedagógus életpályamodell 

bevezetése lehetővé tette többüknek a pedagógus II besorolás megszerzését. Mester fokozattal 

4 óvodapedagógus rendelkezik. Az óvodapedagógusok heti váltással dolgoznak, az átfedési idő 

2 óra. A munkaköri leírás részletesen tartalmazza a feladatokat (kötelező, vállalt). 

 

Óvodapedagógus létszám 

Kölcsey székhely Hét vezér telephely Dobó I. telephely Hajdúvid tagóvoda 

6 fő +1 óvodavezető 12 fő +1 vezető 

helyettes 

3 fő +1 vezető 

helyettes 

3 fő +1 tagintézmény 

vezető 

 

Az intézményvezető, a helyettesek, a tagintézmény vezető az SZMSZ –ben meghatározottak 

alapján végzik munkájukat. Az SNI-s gyerekeknek biztosított a szakember ellátás, utazó 

gyógypedagógus igénybevételével. 

Aktivitás jellemzi a nevelőtestületet az innováció, a továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel tekintetében. Feladatunknak érezzük a folyamatos önképzést, módszertani 

megújulást, innovációs törekvéseket, a belső tudásmegosztást, szakmai megújulásunk 

folyamatos szinten tartását. Óvodánkban több alkalommal rendeztünk szakmai konferenciákat, 

rendezvényeket városi, regionális, kistérségi szinten.  

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 

Az ügyviteli, adminisztratív munkát az óvodatitkár végzi munkaköri leírásnak megfelelően. A 

törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő óvodatitkárt alkalmazunk. 

Telephelyeinken a pedagógiai asszisztensek segítik az óvodapedagógusok munkáját. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrálásában, az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek 

nevelésében nagy segítséget jelentenek. Feladatukat a munkaköri leírásnak megfelelően látják 

el. Bekapcsolódnak a programok szervezésébe, lebonyolításába, a párhuzamosan végezhető 

tevékenységek megszervezésébe, lebonyolításába. Valamennyien szakirányú képzéssel 

rendelkeznek.  
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Pedagógiai munkát segítők 

 Dajka Pedagógiai asszisztens 

Kölcsey székhely 3 fő 1 fő 

Hét vezér telephely 6 fő 1 fő 

Dobó I. telephely 2 fő 1 fő 

Hajdúvid tagóvoda 2 fő 1fő 

 

A dajka a pedagógiai munka közvetlen segítője, aki magatartásával, személyiségével, 

kommunikációjával hatást gyakorol az óvodás gyermekre. Nagy szerepe van a technikai 

feltételek megteremtése mellett a gondozási feladatok ellátásában is. Segítő jelenlétük 

megmutatkozik az egyéni bánásmódban, a differenciálásban egyaránt. Az óvodapedagógussal 

együttműködve végzi a feladatait, minta és modell a gyerekek számára. Csoportonként 1 fő 

dajka biztosított. Végzettségük változó, mindenki elvégezte a dajkaképzőt. Munkájukat 

munkaköri leírás szabályozza. 

A nevelő munkát az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens és a dajka között 

összehangoltság, hatékonyság kell, hogy jellemezze. 

A karbantartási, udvari teendőket egy külsős cég végzi, számuk 1 + 0,5 fő. 

 

5.2 Tárgyi feltételek 

Óvodánk telephelyei rendelkeznek a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete)  

Az óvoda épületeinek, udvarainak, berendezéseinek kialakítása során az alábbi szempontokat 

vettük figyelembe: 

o a gyerekek számára: biztonságos, kényelmes, hozzáférhető tárgyi eszközök; biztosítsa 

egészségük megőrzését, fejlődésüket; szolgálja a játék- és mozgásigényük kielégítését; 

mobilizálható, könnyen átrendezhető; harmonikus összhatásra törekvés 

A Lépésről-lépésre csoportokban hét tevékenységközpontot alakítottunk ki. A 

bútorokkal történő téri tagolás segíti az elmélyültebb játék, kisebb játszócsoportok 

kialakulását. 

o a dolgozók számára: megfelelő munkakörnyezet 

o a szülők számára: a közvetlen beszélgetésre alkalmas hely teremtése 
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Udvarainkon lévő fa játékok folyamatos felújításra, állagmegőrzésre szorulnak. Szülői 

támogatásból, egyesületi, szponzori, pályázati és fenntartói forrásból folyamatosan keressük a 

lehetőséget a korszerűsítésre, szépítésre. 

Egyik telephelyen sem rendelkezünk tornaszobával. A mozgásfejlesztés a csoportszobákban és 

az udvarokon történik. 

 

5.3 Az óvodai csoportok kialakítása és működése 

Óvodánkban elsősorban vegyes életkorú (heterogén) csoportok működnek. Kis számban jelen 

van az azonos életkor (homogén) szerint szerveződő csoport is, a Hajdúvidi tagintézményben 

részben osztottak a csoportok. 

A kialakításnál figyelembe vesszük a felvételt nyert gyerekek arányát (életkor, nem), a szülők 

teljesíthető kérését (testvérek, barátok stb.), a hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot 

igénylők (SNI) arányát a csoportokban, az óvodapedagógusok véleményét, speciális szakmai 

felkészültségét. 

 

A tevékenységek időkereteinek tervezése: 

5.3.1. Napirend 

A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek 

megteremtéséhez járul hozzá óvodai napirendünk. Fontosnak tartjuk egész nap folyamán a 

gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítését. Kialakításánál figyelembe vesszük a csoport 

összetételét, a gyermekek egyéni sajátosságait, igényeit. Biztonságot, támpontot jelent a 

gyermek számára, melyen belül rugalmasan figyelembe vesszük az egyes tevékenységek 

időigényeit szem előtt tartva a játék kiemelt szerepét. A stabilitást, az érzelmi biztonságot a 

rendszeresség, az állandó, minden felnőtt által közvetített normarendszer, az azonos időpontban 

visszatérő tevékenységek adják. A rugalmasság teremt lehetőségeket arra, hogy a váratlan 

eseményeket zökkenőmentesen tudjuk beépíteni a mindennapi tevékenységek közé. A 

folyamatosságot, az adaptivitást szem előtt tartva a párhuzamosan végezhető tevékenységekre 

helyezzük nevelésünk hangsúlyát. Kiemelt figyelmet fordítunk a szabad játékra, az arra 

fordított idő mennyiségére, minőségére; a tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakítására; a szabad levegőn való napi tartózkodásra. A napirendbe természetes módon 

épülnek be a gondozási, étkezési feladatok és szokások. Kötött valamennyi csoport 

napirendjében az ebéd és a pihenés ideje. 
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A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a Csillagvár Óvoda telephelyeinek, 

tagintézményének helyi szokásait, igényeit. 

Június első hetétől a nyári napirendet valósítjuk meg, melyben kötött és kötetlen tanulási 

tevékenységeket nem szervezünk. 

 

Napirendünk tevékenységei: 

Délelőtti tevékenységek 

7 – 12-ig 

 

szabadjáték a csoportszobában vagy az udvaron 

folyamatos vagy közös tízóraizás 

tevékenységekben megvalósuló tanulás kötött és kötetlen, 

választható vagy kötelezően választott formában 

tapasztalatszerzések, alkotómunkák 

élményszerző kirándulások, séták 

munka jellegű tevékenységek 

mindennapi szabad és szervezett mozgás, játék a szabadban 

Déli tevékenységek 

12 – 13-ig 

étkezés 

gondozási teendők ellátása 

folyamatos előkészület a pihenéshez 

Délutáni tevékenységek 

13 – 17-ig 

mese, délutáni pihenés (egyéni szükségletek 

figyelembevételével) 

folyamatos ébredés 

folyamatos uzsonnázás 

játék, mozgás a csoportszobában vagy az udvaron 

 

5.3.2 Hetirend 

A hetirendünk a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, az óvodai 

csoportok zökkenőmentes működését biztosítja a gyermekek számára. Kialakításánál 

figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlődésük ütemét, a családok sajátosságait. A 

gyermekek számára a tevékenységek változatos lehetőségét kínáljuk a szabadjáték alatt. 

Megvalósítása során törekszünk arra, hogy a projekt rendszernek megfelelően időben és térben 

párhuzamosan végezhető tevékenységek végzésére, differenciált fejlesztésre legyen alkalmas. 

A szervezett mozgás kötött formában szervezzük. A mindennapos testnevelést játékos 

formában valósítjuk meg a csoportszobában vagy a szabadban, az időjárásnak megfelelően. 
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Az óvodapedagógus által szervezett tevékenységek 15 – 35 perces játékos, differenciált 

megismerő folyamat keretén belül történnek, melyekben a komplexitásban rejlő lehetőségeket 

igyekszünk kihasználni. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a levegőzésre, a szabad levegőn történő tevékenységekre, a 

mozgásra. Játszóudvarainkon törekszünk a változatos mozgáslehetőségek biztosítására, az 

árnyékos és napos részek, a füves, homokos és szilárd burkolatú területek kialakításával.  

A gondozás is kiemelt jelentőséggel bír. Arra törekszünk, hogy a szükségleteknek megfelelően, 

tudatosan, következetesen, differenciáltan szervezzük a feladatokat. 

 

5.4 Az óvoda belső és külső kapcsolatrendszere 

Óvodánk jól működő kapcsolatok kiépítésére törekszik partnereivel a hatékony működés 

érdekében. A partnerközpontú működés kialakítását a folyamatos párbeszéd és egyeztetés 

beépítését óvodai nevelőmunkánkba kiemelten fontosnak tartjuk. 

Intézményünkben működik a Hajdúböszörményi Hátszínvirág Egyesület, melynek tagjai az 

óvoda dolgozói és a gyermekek szülei. 

Partnereinkkel való folyamatos kapcsolattartás, igényeik, elégedettségük megismerése óvodai 

nevelésünk sikerességét, munkánk hatékonyságának emelését eredményezi. 

 

Belső kapcsolatrendszer 

 Óvoda és a család együttműködése 

A család mással nem pótolható, elsődleges szocializációs közeg az óvodás korú gyermek 

életében. Óvodai nevelésünk a gyermekek és a szülők jogainak mindenek feletti 

figyelembevételével, a szülői szerep elsődlegességének tiszteletben tartásával bizalomra, 

őszinte, partneri kapcsolattartásra törekszik. Az óvoda kiegészíti, tovább folytatja a családi 

nevelést, melyhez elengedhetetlen a szoros együttműködés kialakítása.  

A szülők képviseletét az óvodában működő Szülői Munkaközösségbe a csoportok által 

megválasztott szülők látják el. 

 

A kapcsolattartás alapelvei: 

 nyitott óvoda megvalósítása 

 a családi nevelés tiszteletben tartása 

 a problémák, nehézségek tapintatos kezelése 

 titoktartás 
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 esélyegyenlőség tiszteletben tartása 

 

A kapcsolattartás formái és tartalma:  

 Családlátogatás:  

o augusztusban az új óvodások meglátogatása 

o szükség esetén 

 

 Napi személyes találkozás 

o napi kapcsolattartás, tájékoztatás 

 

 Szülői értekezlet, réteg szülői értekezlet 

o májusban a felvételt nyert gyerekek szülei részére 

o szeptemberben a nevelési év kezdetekor 

o februárban az aktuális feladatok, iskolába készülők tájékoztatása 

 

 Nyílt nap 

o a szülők számára betekintés biztosítása az óvodai élet mindennapjaiba, a gyermekük 

fejlettségi szintjébe 

o várjuk a gyermekeikkel együtt érkező, óvodaválasztás előtt álló szülőket 

 

 Családi beszélgetés - Fogadó óra 

o tájékoztatás a gyermek fejlettségének, fejlődésének aktuális állapotáról 

 

 Közös programok, kirándulások, családi napok 

o az óvoda hagyományainak, a szülői és gyermeki igényeknek megfelelő tartalommal 

közös színvonalas elfoglaltság szervezése, lebonyolítása 

 

 Szülők számára szervezett programok 

o egy-egy téma körbejárása, megvitatása, előadás szervezése 

o egyesületi összejövetelek, rendezvények, bál 

 

 Igény, elégedettségi felmérések 
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o az intézménnyel kapcsolatos kérdések megválaszolásával az intézményhasználók 

véleményének megismerése (interjú, kérdőív) 

 

 Óvodai újság, hírlevél 

o az óvoda által szerkesztett kiadvány, mely információkat szolgáltat az intézményben 

folyó munkáról, a gyerekek részére játékos foglalkoztató feladatokat tartalmaz 

 

 Csoportszobai információs tábla 

o a csoport életére vonatkozó aktuális információkat, gyűjtőmunkát, 

köszönetnyilvánításokat tartalmazza a szülők részére 

 

 Munkadélutánok 

o közös készülődés, melyben a szülők aktívan részt vesznek 

 

 Óvodai honlap 

o az óvoda törvényben meghatározott dokumentumainak nyilvánossá tétele 

o betekintés biztosítása az óvodai életbe, eseményekbe 

 

 Zárt Facebook csoport 

o szülői igény kielégítésére létrehozott felület, ahol a csoport aktuális információit, 

eseményeit tesszük közzé 

 

 Búcsú „Kerti party” 

Kerti grill sütögetés, melyen minden gyermek családjával vesz részt. Időpontja a 

nagycsoportos gyerekek Búcsú ünnepségének délutánja. Vidám, önfeledt beszélgetésre, 

szabad játékra ad lehetőséget, mely segíti a csoportkohéziót, a közös vidám élmények 

megélését. Nagyon jó alkalom arra is, hogy a szülők, családok, pedagógusok 

közelebbről ismerkedjenek, esetleg baráti kapcsolatok alakulhassanak a családok 

között. 

 

 Pedagógusok közötti együttműködések 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezlet 
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 hospitálás 

 műhelymunka 

 munkaközösségekben folytatott szakmai munka 

 szakmai napok 

 pályázatírás 

 esetmegbeszélés 

 szakmai kirándulás 

 munkatársi értekezlet 

 

Külső kapcsolatrendszer: 

 

 Óvoda – Fenntartó 

Fenntartónk: Hajdúböszörmény város Önkormányzata.  Kapcsolatunkat elsősorban a fenntartói 

jogkör határozza meg. Tájékoztatás, adatok szolgáltatása, törekszünk az információáramlás 

korrektségére, rendszerességére. A kapcsolattartás gyakoriságát igazítva a felmerülő 

feladatokhoz, szükségletekhez, határidőkhöz. Együttműködésünket jellemzi a város igényeihez 

igazított megfelelés. 

 

 Óvoda – Bölcsőde  

Bölcsődéből érkező gyerekek számára lehetőség szerint biztosítjuk a már megismert jelük 

óvodai alkalmazását. 

 

 Óvoda – Iskola  

Az iskolákkal való kapcsolattartás formái igazodnak a helyi sajátosságokhoz, szükségletekhez, 

feladatokhoz. Az óvoda – iskola zökkenőmentes átmenetének megkönnyítését célozzák. 

Formái: 

o közös pályázaton való részvétel 

o információk közvetítése a szülők felé 

o nyílt napok, vetélkedők 

o tanítók vendégül látása az óvodai csoportokban 

o iskolások műsora óvodai programokon 

o rajzpályázat, mesemondó pályázat 

o óvodapedagógusok meglátogatják az 1. osztályban volt óvodásaikat. 
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o volt óvodásaink fogadása az óvodai csoportokban  

o partneri igény és elégedettségi mérés 

 

 Óvoda – mási Óvodákkal 

Szakmai kapcsolatok működtetése, közös pályázatok készítése, munkaközösségi 

együttműködések, nyílt napok szervezése, konferenciák megrendezése 

 

 Óvoda – Hajdúböszörményi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

Szakemberei logopédiai, fejlesztőpedagógiai foglalkozások keretében az intézményben 

valósítják meg a rászoruló gyerekek fejlesztését. A pszichológiai és mozgásfejlesztő 

foglalkozásokra a szülők a Polgári utcai épületbe viszik gyermekeiket. Az óvodapedagógusok 

rendszeres kapcsolatot ápolnak a külső szakemberekkel a fejlesztés hatékonysága érdekében. 

Igény esetén felméréseikkel segítenek megállapítani az iskolakészültséget, a részképességek 

fejlettségét.  

 

 Óvoda – Szociális szolgáltató intézmények 

Szociális Szolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Központ szakembereivel az 

óvodavezető, a gyermekvédelmi felelős és az óvónők rendszeresen tartják a kapcsolatot, a HH 

és a HHH gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése céljából. A szakmai együttműködés a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, esélyegyenlőség 

biztosítására terjed ki. Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti Központtól, ha a gyermeket 

veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan 

esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  A gyermekek sikeres nevelése 

érdekében esetmegbeszéléseken veszünk részt. 

 

 Óvoda – Egészségügyi intézmények 

A védőnő rendszeresen egészségügyi és higiéniai szűrést, gondozást, tanácsadást végez az 

intézményben egyeztetett időpontban.  

Évente 1 alkalommal Iskolafogászati szűrés valósul meg a telephelyeken. 

 

 Együttműködés más intézményekkel 

o Debreceni Egyetem gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 
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Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a Kar tanáraival, a gyakorló óvoda pedagógusaival. 

Minden évben részt veszünk hallgatók államvizsga felkészítésében, általuk szervezett 

továbbképzéseken. 

o Közművelődési és sportintézmények 

Hajdúsági Múzeum rendszeres Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében látja 

vendégül óvodásainkat. 

Sillye Gábor Művelődési Központ, Vojtina bábszínház gyermekszínházi előadásokat, 

kiállításokat, programokat kínál az óvodás korosztály számára. 

Kertész László Városi Könyvtár programjaira szívesen látogatunk el óvodásainkkal. 

o Rendőrség, tűzoltóság 

Élményszerző látogatások alkalmával betekintést nyerhetnek a gyerekek munkájuk 

fontosságáról. Kutyás, rendőrségi járművek bemutatója.  

o Civil szervezetek 

Zöld kör munkatársai a környezettudatos magatartásra nevelésben nyújtanak segítséget. 

Civilek a Lakóhelyért Egyesület - intézményünk részt vesz az egyesület által szervezett 

városi rendezvényeken, segíti, színesíti kulturális programjukat, feledésbe merült régi 

játékok szervezésével. 

o Kisebbségi szervezetek - Roma gyerekek érdekében folyamatos kapcsolattartás valósul 

meg. 

Helyi egyházak - A szülők igényeinek megfelelően biztosítjuk a hitoktatáshoz 

szükséges feltételeket. 

o Hajdúböszörményi, Debreceni középiskolák diákjai a közösségi munkát tölthetik 

intézményünkben. 

o Tankerületi Központ 

o Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános 

Iskola és Kollégium Debrecen 

o Hendikep Alapítvány Hajdúböszörmény 
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6 GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK ÉS SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK 

ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

 

6.1  Integrált-inkluzív multikulturális óvodai nevelés 

 

Programunk az ember szeretetére, a közösség és az individuum együttes elfogadására nevel, a 

gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítésére ad lehetőséget. Nevelésünkben érvényt 

szerzünk azon pedagógiai elveknek, melyek biztosítják a gyermekek mindenek felett álló 

érdekének érvényesülését, az esélyegyenlőséget, az egymás megértésén és tiszteletén alapuló 

magatartást, és az egyéni képességek fejlesztését.  

Célunk, hogy a gyermek érje el az önmagához képest, a képességeinek, készségeinek 

megfelelő, lehető legmagasabb fejlettségi szintet, mely a számára a legoptimálisabb 

iskolaválasztást eredményezheti.  

Integráció: fogadás – a nevelésben SNI-s gyermekek, beilleszkedését jelenti a többségi 

nevelési intézményt /óvodát/ látogató gyermekek közé.  

Inklúzió: befogadás – az integráció fejlettebb formája, a szociális tanulás lehetőségeit 

kihasználva a gyermeki közösségben az elfogadás, tolerancia, segítségnyújtás, másságot 

elfogadó szemléletének kialakítása. 

Intézményünkben a funkcionális integrációt érvényesítjük: együtt fejlesztjük a gyerekeket a 

foglalkozásokon és az óvodai élet egész folyamán. 

 

Inkluzív nevelésre vonatkozó elveink:  

o A gyermeknek joga van, hogy a nevelési intézményben, biztonságban, befogadó, 

előítélet mentes egészséges környezetben nevelődjön 

o  A gyermeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti, akár különleges bánásmódot 

igényel, akár hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

o  A befogadó környezet megteremtésével az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett 

a kialakult előítéletek lebontására, és az újabb előítéletek megelőzésének kialakulására 

való törekvés 

o  Az egyénre szabott segítség nyújtás során a szokásos differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű egyéni differenciálás 
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o A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének érdekében a szoros személyes 

kapcsolattartás az érintett gyermekek családjaival a segítő, speciális szakemberekkel 

o Fokozott figyelem a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik esetében az 

adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására 

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 Tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, empátia, szeretetteljesség, következetesség 

  Egyéni szükségletekhez igazodó differenciálás, megfelelő módszerek megválasztása 

 Speciális eszközök biztosítása 

  Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése 

  A segítségnyújtás lehetőségének és mértékének megismertetése az óvoda dolgozóival, 

szülőkkel, csoporttársakkal 

 A szülőkkel való szoros kapcsolattartás során: szülőgondozás, segítő tanácsadás 

  Együttműködés, kapcsolattartás a gyógypedagógussal, gyógypedagógiai 

asszisztenssel, utazópedagógussal, védőnővel, szakmai szolgáltatókkal, 

óvodapszichológussal, logopédussal, családgondozóval 

 Önképzés, továbbképzés a speciális feladatok érdekében.  

 

 

6.2  Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

6.2.1 Különleges bánásmódot igénylő 

Célunk:  

o a gyermek fejlődési üteméhez igazodó elvárások támasztása 

o fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg 

o a nevelés, a fejlesztés a gyermeket ne terhelje túl 

 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) 

Óvodánkban a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre 

javasolt sajátos nevelési igényű – mozgásszervi fogyatékos; érzékszervi fogyatékos: hallási 

fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengénlátó); enyhe értelmi fogyatékos; autizmus 

spektrumzavarral küzdő; beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarai – gyermekek 

integrált óvodai nevelését vállaljuk. 
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Intézményünkben utazó gyógypedagógus látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek 

fejlesztését. 

 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) 

A gyermek a szakértői bizottság 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. 

A magatartászavar (figyelemzavar, hiperaktivitás, agresszivitás, szorongás, visszahúzódó 

magatartás) sok esetben kommunikációs nehézségekhez, beilleszkedési zavarokhoz vezet. 

 

 Kiemelten tehetséges gyermekek 

A gyermek átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

A tehetség a személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség magasabb 

szintűvé alakítását.  

Óvodás korban a tehetség ígérete jelenik meg. Az egészséges személyiségfejlődés érdekében 

hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő és gyenge területének fejlesztésére.  

Az egyéni, mikrocsoportos és csoportos fejlesztés színterei az óvodai gyermekcsoportok, a 

fejlesztőszoba és a műfüves sportpálya. A tehetséggondozást szakvizsgázott 

óvodapedagógusok, külső szakemberek végzik. A tehetségműhelyek sokszínű tevékenységei 

biztosítják a tehetségígéretes gyermekek számára az adott területeken történő elmélyülést, 

kibontakozást.  

 

6.2.2 Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) gyermekek 

 

Meggyőződésünk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetűek korai támogatására van szükség, hiszen 

a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nem más, mint a gyermek érési 

folyamatához igazított, ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás. 

A korrekció, felzárkóztatás a személyiségfejlesztésünk kiemelt területe. 

Célunk:  

o az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez 

szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása 
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o az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek sajátos 

megszervezésével 

o az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása (gyermek-felnőtt és gyermek-

gyermek kapcsolatra), hogy értelmes kooperációra alkalmassá váljanak 

o  az énkép – önismeret - önértékelés fejlesztése, a gyermek természetes megnyilvánulásaira 

és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által 

o új attitűdök, értékek, normák kialakítása 

o az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül 

 

6.3  Gyermekvédelem és pedagógiai tevékenységek 

A gyermekvédelem feladatait meghatározó dokumentumok: 

o 1997.XXXI. tv. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról  

o 2011. évi CXC. tv. a Nemzeti Köznevelésről (1. melléklet Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja) 

o 1993.évi LXXXVII. tv. a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek jogairól  

o 2/2005. (III. 01) OM rendelet: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés 

irányelvei és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

o 115. 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről  

o 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez  

o 2017.évi XCI. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról szóló 

2003.évi CXXV. tv.  

o 2017. évi XCV. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében módosított 

rendelkezés  

o 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  

 

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Kiegészítő szerepet betöltve a 

családi nevelés mellett. Az óvoda fontos funkciója az óvó-védő tevékenysége. Valamennyi 

dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermek védelme, pedagógiai eszközökkel történő 

segítése. 
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Gyermekvédelmi munkánk fő célja: 

o a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, a segítségnyújtás, együttműködés intézményekkel, 

szakemberekkel 

o a családi nevelés erősítése 

 

Gyermekvédelmi munkánk feladata: az alapellátás feladatainak ellátása  

A gyermekek napközbeni ellátása: felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés. 

A kiemelt figyelmet igénylő és a különleges bánásmódot igénylő gyerekekre (HH, HHH, SNI, 

BTM): óvodalátogatásának segítése, ellenőrzése.  

 

Az óvodapedagógusok gyermekvédelmi feladatai: 

 A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése  

 Szükség szerint környezettanulmány végzése családlátogatás alkalmával 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, 

fejlesztése  

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai:  

 Folyamatosan figyelemmel kísérje a gyermekek testi-lelki fejlődését, és biztosítsa 

mindenki számára az egészséges fejlődéshez való hozzáférés lehetőségét 

 A gyermekvédelmi ismeretek, a törvényi rendelkezések napra kész ismerete érdekében 

szakmai napokon, belső továbbképzéseken való részvétel 

 Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában 

 Gyermekvédelmi munkatervet készít, megjelölve a konkrét tevékenységeket a felelőssel 

együtt  

 Nyilvántartja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

gyermekeket, feljegyzi az intézkedéseket, eredményeket. Ellenőrzi a nyilvántartásba 

vétel, ill. megszüntetés okait  

 Szükség szerint igénybe veszi a családgondozó, a védőnő segítségét 
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 Elősegíti az óvónők tájékozódó tevékenységét, szükség szerint családlátogatáson is rész 

vesz 

 Javaslatokat tesz a különböző segélyezési formákra, ha szükséges segít a 

környezettanulmány elkészítésében 

 Részt vesz esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

gyermekvédelmi munka intézményszintű ellenőrzésében, értékelésében 

 

Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai: 

 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten 

 Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal 

 A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása  

 Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. Köteles hatósági 

eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, ill. súlyos elhanyagolása, súlyos 

veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén.  

 Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az 

önkormányzati rendeleteknek megfelelően. Ezek dokumentálása.   

 

A gyermekvédelmi munka dokumentumai: 

 Nyilvántartás vezetése a veszélyeztetett, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekről  

 Feljegyzések készítése családlátogatásokról  

 Nyilatkozatok begyűjtése a HHH. gyermekek szüleitől – határozatok a HHH és HH 

megállapításáról 

 szülői nyilatkozatok az ingyenes étkezéshez 

 Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyilvántartása 

 Éves munkaterv készítése a nevelési év feladatairól 

 Nevelési év végén összegző értékelés készítése az elvégzett munkáról 

   



 
61 

 

7 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

7.1  Játék 

A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás és egyben a tanulás színtere, mely saját 

szükségleteiből, akaratából kiinduló spontán tevékenység, ahol élményeit, elképzeléseit, 

vágyait alkotja újra. Örömérzés kíséri. Értelmezésünk szerint olyan sajátos tevékenység, mely 

szabadon választható, magáért az élményt adó tevékenységért van, lehetővé téve a szabad 

önkifejezést, a gyermeki kreativitást.  

Programunkban nagy jelentőséget tulajdonítunk a szabad játéknak, mely a kisgyermek alapvető 

pszichés szükséglete és létformája. Fontos indítéka a kíváncsiság és a tevékenységvágy, 

színtere a tapasztalat- és örömszerzésnek, a tanulásnak és ismeretfeldolgozásnak, az 

önkifejezésnek, az egyéniség kibontakozásának a közösségi kapcsolatok fejlődésének. Ehhez 

olyan inspiráló játékkörnyezetet alakítunk ki a csoportszobákban, ahol a gyermekek szabadon 

hozzáférhetnek a játékeszközökhöz, a különböző módokon felhasználható anyagféleségekhez. 

A mobilizálható bútorok, berendezések lehetővé teszik az igényeknek megfelelő térszervezést.  

Programunkban hangsúlyosak a szabad játék és a gyermekek önként választott tevékenységei. 

A napirend megszervezésénél fontos szempont a minél hosszabb ideig tartó játék feltételeinek 

biztosítása. A játék szabadsága mellett folyamatosan lehetőséget teremtünk fejlesztő, 

feltételteremtő, a nevelési folyamatokat tudatosan alakító tevékenységek végzésére.  

A gyermekek természetes mozgásigényük kielégítése érdekében a csoportszobában törekszünk 

lehetőséget teremteni a szabad mozgások végzésére és a naponta szervezünk játékos 

mozgásokat. 

Az évszakoknak, időjárásnak megfelelően lehetőséget biztosítunk a levegőzésre, a szabadban 

történő mozgásigény kielégítésére, az aktuális projektekhez/témákhoz kapcsolódó játékokhoz 

az óvoda udvarán.   

A napi tevékenységek végzésének nyugalmát, a viselkedésformálását, az egészség védelmét, a 

balesetek megelőzését a gyermekekkel közösen alkotott ésszerű szokások, szabályok 

szolgálják. 

 

A játék feltételei: 

o  Nyugodt légkör biztosítása 
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Biztonságérzetet adó derűs, szeretetteljes légkör kialakítása a célunk, ahol a gyermek érzi, hogy 

óvják, védik, elfogadják olyannak amilyen, ahol mindig számíthat a felnőttek segítségére, 

támogatására, ahol önállóan, szabadon tevékenykedhet. Igénye és szükségleteinek figyelemmel 

kísérésével biztosítjuk számára, hogy megvalósítsa egyéni vágyait, ötleteit, megválaszthassa a 

játékhoz szükséges társat, eszközt egyaránt.  

o Megfelelő hely kialakítása 

A csoportszobában a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek elkülönítése, megfelelő 

elhelyezése fontos szempont. A különböző jellegű játékokhoz állandó és ideiglenes, a gyerekek 

eltérő igényeit kielégítő játszóhelyeket biztosítunk. Ezek rugalmasan változtathatók, 

átalakíthatók, a nagyobb gyermekek igényeiknek megfelelően maguk is formálhatják. A 

játékeszközöknek állandó helyük van.  A sok tároló felület alkalmas a gyermekek által készített 

kiegészítő eszközök, kellékek elhelyezésére.  

o Játékidő 

A legtöbb időt a napirendben a gyermekek önálló kezdeményezésére alapuló szabad játékra 

biztosítjuk. A folyamatos napirenddel törekszünk a hosszantartó, zavartalan játékidő 

feltételeinek megteremtésére, amelyben nincs felesleges várakozási idő, a gondozási teendők 

időtartama a gyermekek egyéni igényeihez, tempójához igazodik. 

o Élményszerzés lehetőségének biztosítása 

A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely bármi lehet, amit a gyermek látott, 

érzett, megtapasztalt. A gyermekek a kellemes és a kellemetlen élményeket újraélik a játékban. 

Az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbségeiből adódóan. Az egészséges 

személyiségfejlődés, a sokszínű játék kialakulása érdekében fontosnak tartjuk a sok közös 

óvodai élményforrás biztosítását.  

o Játékeszköz 

A játékhoz használt eszközök ösztönzik, motiválják, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit, 

segítik elgondolásaik megvalósítását, részben tárgyai magának a játéknak, bármire 

felhasználhatók, hiszen minden játékeszközzé válhat, ami a gyermek kezébe kerül. Vegyes 

életkorú csoportjainkban különösen fontos, hogy igazodjon a gyermekek életkorához, a 

játékszükségletekhez, segítsék elő a sokoldalú fejlődést, fantáziálásra, gondolkodásra, 

problémamegoldásra serkentsenek. Kiválasztási szempont, hogy biztonságosak, játékra 

invitálóak, esztétikusak, mindkét nem játékához felhasználhatóak legyenek.   
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A kész eszközöket igyekszünk kiegészíteni félkész, több funkciós - felnőttekkel és gyerekkel 

közösen készített eszközökkel. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyűjtőmunkára a családok 

bevonásával. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai a szabad játékban: 

 nem irányít a játékban, hanem készenlétben áll, partnerségre törekvő 

játékmagatartásával támogatja a gyermekek elképzeléseit, önmegvalósítását a 

játékfeltételek megteremtésével, a játékfolyamat segítésével 

 a játékban való közreműködés a gyermeki játékautonómia, az önállóság és 

szabadság tiszteletben tartása mellett 

 biztosítja a gyermekek igényeihez igazodó játékeszközöket, a hosszan tartó 

szabad játék lehetőségét 

 a gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük megismerése 

 közös élmény- és tapasztalatszerzések szervezése 

 az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás formáinak alakítása, 

közvetítése 

 a csoportélethez kötődő hagyományok ápolása 

 a személyes kontaktus naponkénti kialakítása, a gyermek személyes 

problémáinak, egyéni élményeinek meghallgatása 

 a társas kapcsolatok, az egyéni kötődések támogatása 

 az egyezkedések, választások, egymás ötleteinek elfogadása, döntések segítése, 

konfliktus megoldások közös keresése 

 a játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása, másság elfogadása 

 változatos tapasztalatszerzésre alkalmas egyéb anyagok biztosítása 

 gyűjtő munka megszervezése, a szülők alkalmankénti bevonása 

 a veszélyeket hordozó elképzelések kontrolálása, megállítása 

 törekedjen arra, hogy utánozható mintát adjon 

 mozgásos játéktér biztosítása 

 

 

7.2  Munka jellegű tevékenységek 

A szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésének egyik 

lényeges színtere. A munkavégzés kitartásra, felelősségérzetre, kötelességtudatra, saját és 
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mások elismerésére, céltudatosságra nevel. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal 

és a cselekvő tapasztalással pozitív hatást gyakorol a gyermek fejlődésére. A játék és a munka 

a gyermek tevékenységében szoros egységet alkot, összefonódik mivel tükröződnek benne a 

játékkal, a cselekvő tanulással sok vonatkozásban azonosságot mutató elemek. Kezdetben a 

felnőtt támogatásával, szervezésével, később önállóan is végzik a munkafolyamatokat. Minden 

esetben felhívjuk a gyerekek figyelmét a munka eredményére, annak értékére.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeki munka legyen önként, szívesen vállalt tevékenység. Arra 

törekszünk, hogy gyermekek megtapasztalják környezetük változtathatóságát aktuális 

igényeknek megfelelően.  Célunk olyan készségek, tulajdonságok kialakítása és fejlesztése, 

melyek pozitívan befolyásolják közösségi kapcsolataikat, kötelesség- és felelősségtudatukat, 

munkához és a környezetükhöz való viszonyukat.  

 

A mindennapi életben megjelenő munkafajták: 

o Önkiszolgáló munka 

a gyermek saját személyével kapcsolatos feladatok elvégzése, egyéni szükségleteinek 

önálló kielégítése (amelyre maguk képesek) – 6-7 éves korra az önkiszolgálást teljes 

önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látják el (öltözködés, vetkőzés, 

testápolás, mosdó használat, étkezés) 

környezetük rendjének megőrzése és helyreállítása 

o Alkalmi megbízatások 

a csoportért, a társakért végzett önként vállalat alkalmi tevékenységek, megbízatások 

általa megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét, eredményeként 

normák, szabályok,értékek alakulnak ki 

(napos: étkezésekhez kapcsolódó feladatokat lát el – csoportonként eltérő lehet a 

feladatuk, melyet a csoportnaplóban lévő nevelési feladatokban rögzít a pedagógus 

mosdó- és öltözőfelelős: a közvetlen környezet rendjének, tisztaságának megőrzéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátása) 

o környezet-, növény, állatgondozás 

a gyerekeket körülvevő élő környezet rendszeres ápolása, gondozása a csoportszobában 

és az udvaron 

 

Az óvodapedagógusok feladatai a munka jellegű tevékenységekben: 

 biztosítsa a munkához szükséges megfelelő feltételeket (munkalehetőség, 
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munkaeszköz, idő, hely, megfelelő légkör) 

 tudatos szervező munkája által gördülékeny, zökkenőmentes munkafolyamat 

biztosítása 

 pozitív mintaadás, kellő motiváció, ösztönzés biztosítása, önállósodási törekvés 

figyelembevétele 

 életkornak, fejlettségnek megfelelő feladatok meghatározása, fokozatosság, 

következetesség 

 közös munkával, élményekkel a közösségi érzés erősítése 

 egyéni bánásmód alkalmazása 

 sikerélményhez juttatás dicsérettel, buzdítással, konkrét, reális, fejlesztő, pozitív 

értékeléssel 

 ráébressze a gyermeket saját személye körüli teendők elvégzésének fontosságára 

 nevelje a gyermeket önállóságra, kitartásra, felelősségre, eredményességre 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 a személyükkel kapcsolatos munkákban önállóságra törekszik 

 önként vállal feladatokat, egyéni megbízatásokat 

 munkavégzése a feladat befejezéséig tart 

 észreveszi, ha társa segítségre szorul, szívesen segít 

 a munkaeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használja 

 aktívan közreműködnek a játékeszközök elrakásában, a terem rendezésében, 

környezetük rendjének fenntartásában 

 együttműködésre képesek társaikkal különböző munkafolyamatok végzésében 

 bekapcsolódnak a növények gondozásába 

 

 

7.3  Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

A gyermek minden fontos dolgot a játékban cselekvésen keresztül tapasztal, sajátít el. A belső 

késztetés és a külső hatás egymásra találásának eredményeként jön létre a tanulás. Az óvodai 

tanulás elsődleges célja, az óvodás gyermek képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. A csoportszobában tanulást támogató, inspiráló 

környezetben törekszünk a gyermek cselekvő aktivitására építve a több érzékszervvel történő 
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megtapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítására; a meglévő ismeretek, megfigyelések, 

tapasztalatok felszínre hozására; a kreativitás erősítésére. A gyerekek természetes 

kíváncsiságára, belső késztetésére építve utánzásos, spontán, játékos és szervezett 

tevékenységekkel támogatjuk személyiségük fejlődését.  Hangsúlyt fektetünk az 

élményszerzésekre, a természetes környezetben történő tapasztalatszerzésekre is. Törekszünk a 

témák, témakörök több oldalról való megközelítésére az egységes világkép formálása 

érdekében. 

A tanulás szabadságérzetét biztosíthatjuk a tanulási folyamat beindításakor: 

o a tanulást támogató környezet, feltételek megteremtésével  

o a tevékenységek felkínálásával, amely választhatósággal párosulva a döntés 

szabadságát kínálja fel 

o  a gyermek élményasszociációjának kihasználásával, a felidézett élmény érdeklődést 

vált ki a tanulás témája iránt 

o problémahelyzetek teremtésével 

o gyermeki szükségletek, igények kielégítésével 

o a gyermekekkel történő beszélgetésekből kitűnő témák, érdeklődési területek, igények 

megismerésével, azok kiaknázásával 

 

Szervezeti formái: 

o Spontán és szervezett játékos tapasztalatszerzés 

o Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

o Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, megfigyelés, felfedezés kötött/kötetlen 

formában (a mozgás szervezése valamennyi korosztály számára lehet kötelező jellegű) 

o Komplex tevékenység 

o Óvodapedagógus által a gyermekek igényeire és szükségleteire épített játékos, 

cselekvéses tanulási helyzet  

o A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

o Gyakorlati problémamegoldás, problémahelyzet teremtése 

o Kooperatív együttműködés változatos formái 

A tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek 

személyiségének kibontakozását.  

Az alkalmazott munkaformák (frontális, kiscsoportos, mikro csoportos, páros, egyéni) és 

módszerek (beszélgetés, magyarázat, gyakoroltatás, szemléltetés, értékelés, dicséret, 
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segítségadás, hibajavítás, bemutatás stb.) közül az óvodapedagógusok szabadon választanak a 

megvalósítandó feladat függvényében. 

 

 

7.3.1 Informatikai eszközök használatának lehetőségei a nevelő- oktató 

munkában 

Az információs társadalom korát éljük, így az IKT óvodai alkalmazásának lehetőségeit nem 

lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezen eszközök jelen vannak mindennapjainkban és a 

gyermeki fejlődés hatékony támogatóivá válhatnak. Feladatunk az információszerzés, 

feldolgozás és továbbítás – gyermekek által is használható – módszereinek megismertetése, 

alkalmazása. 

A családok rendelkeznek az infokommunikációs eszközökkel, online csatornákkal. A 

gyermekek ismerik, használják otthon ezeket az eszközöket sok esetben szabályok és 

körültekintő programválasztás nélkül. Óvodai csoportjaink lehetőséget biztosítanak a gyerekek 

számára egy-egy tevékenységhez kapcsoltan az eszközök (laptop, tablet, fényképezőgép, 

audio,video felvevő és lejátszó eszközök) megismerésére, alkalmazására. 

Célunk: Olyan játékos tevékenységek biztosítása, amelyben a gyermekek ismerkedhetnek az 

informatikai eszközök adta lehetőségekkel, új pedagógiai környezetet teremtve életkoruknak 

megfelelő információkat gyűjthetnek a tágabb és szűkebb környezetükről. 

IKT eszközök a gyakorlatban: 

o közös élmények, események felelevenítése fényképről, videóról 

o projektekhez kapcsolódó adatok, képek, információk gyűjtése 

o játékszerek bővítése (pl. nyomtatott puzzle, memória kártya, társasjáték stb.) 

o ének, zene, mese, vers hallgatása 

o mozgás zenére, 

o tanulási folyamatban való alkalmazás /érdeklődés felkeltése, ötletgyűjtés, eszköz 

készítés  

o képességfejlesztő játékok /szoftverek használata 
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7.4  Verselés, mesélés 

 

A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme, örömforrás és társas élmény, a gyermeki élményfeldolgozás egyik 

formája. A versek, mesék alkalmasak az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Általuk formálódik érzelemviláguk, értékrendjük, kognitív funkcióik, fejlődik 

szókincsük, ítélőképességük, esztétikai érzékük, személyiségük. A játékos mozdulatokkal 

párosított mondókák, gyermekversek, mesék képi és konkrét formában tájékoztatják a 

gyermekeket a külvilág és az ember belső világának érzelmi viszonyairól, a különféle 

viselkedésformákról, így segítve szemléletmódjuk és világképük alakulását. A mese segít 

meglátni és felismerni az ok-okozati összefüggéseket, újraélni örömeiket, megoldást kínál 

szorongásaik feloldására. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi 

biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim 

állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg, mely a gyermeki élményfeldolgozás egyik 

legfontosabb formája. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással vagy 

ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

A verselés, mesélés által megvalósul az irodalom szeretetének megalapozása, az olvasóvá 

nevelés folyamatának elindítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése. 

Irodalmi nevelésünkben egyaránt megtalálhatóak a népköltészeti és a műköltészeti alkotások.  

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 mondjon sok verset, mondókát, mesét a nap bármely szakában lehetőleg minden nap 

 a versek, mesék legyenek változatosak, anyagát a magyar népmesekincseiből, 

klasszikus és kortárs magyar írók műveiből, a magyarság történetét feldolgozó óvodás 

korosztály számára befogadható mondavilágból, külföldi írók alkotásaiból válassza 

 állandó hely, kötetlen légkör, nyugodt feltételek biztosítása a mesemondáshoz, 

bábozáshoz 

 a mesehallgatás motivációjának változatos megvalósítása 

 bábozzon minél többet 

 az irodalmi élmények feldolgozását segítse különböző anyagok, eszközök, tevékenységi 

lehetőségek biztosításával 

 változatos, esztétikus eszközökkel segítse a mese bemutatását, eljátszását (fejdíszek, 

jelmezek, bábok, képek, könyvek) 
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 dramatizáljon a gyerekekkel ismert irodalmi alkotásokat 

 délutáni mindennapos elalvás előtt mesél 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 szívesen hallgat és mond mondókákat, verset, mesét 

 igényli a mesehallgatást 

 ismert mesét önállóan folytat, elmesél 

 képes ismert mesék megjelenítésére (bábozás, dramatizálás, rajzolás) 

 képes történeteket képről mesélni, önállóan kitalálni 

 szívesen bábozik, dramatizál 

 mesélés, dramatizálás, bábozás során a kommunikáció, metakommunikáció eszközeit 

alkalmazza (hangerő, hangszín, gesztus) 

 

 

7.5  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Zenei nevelésünk során célunk a közös éneklés, a dalokhoz kapcsolódó játék, mozgás 

élményének megismertetése, megszerettetése; a zenei képességek fejlesztése; a zene iránti 

érdeklődés felkeltése; a zenei ízlés, a zene iránti fogékonyság formálása. A gyerekek 

képességeinek kibontakozását zenei képességfejlesztő játékokkal, mondókákkal, dalokkal, 

táncon keresztül valósítjuk meg. A mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg komplex élményt 

nyújt a gyermekek számára, így a zenei képességek, a hallás, az éneklési készség, a ritmusérzék 

egyidejűleg fejlődnek énekléskor, a mozgással egybekötött gyermekjátékok közben. A globális 

zenei tevékenységek eredményeként megalapozzuk zenei anyanyelvüket, zeneszeretetüket. 

Zenei nevelésünk feladata a magyar népzene iránti pozitív érzelmi viszony alakítása, 

megszerettetése. Ének, zenei nevelésünk a néphagyományokból indul ki. A népi játékokkal, 

néptánc alapelemeivel való megismerkedés elősegíti a népi-nemzeti műveltségünk 

megalapozását, a nemzeti kultúránk ápolását, a szülőfölddel való kötődés, hazaszeretet 

erősítését. 

Óvodai nevelésünk tartalmi elemei a Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés, 

mely kiegészül a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelési programban Kokas Klára módszerével. 

Tartalmaz magyar népi mondókákat, ölbeli játékokat, népi gyermekdalokat, énekes játékokat, 

komponált gyermekdalokat, kortárs zenei műveket, rokon és más népek dalait, játékait. A zenei 



 
70 

 

képességfejlesztést az alábbi területeken valósítunk meg: éneklési készség, ritmuskészség, 

halláskészség, formaérzék, alkotókészség és zenehallgatási készség. 

Az éneklés nem korlátozódik csupán a szervezett tevékenységekhez, hanem a mindennapi 

mozzanatokhoz gyakran kapcsolódik örömforrásként, hangulati elemként. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 sok zenei élmény nyújtása 

 az éneklés, mondókázás ösztönzése 

 igényes anyagválasztása az adott csoport életkorának és képességszintjének megfelelő 

legyen 

 a népdalok éneklésével, a néptánc alapjainak elsajátíttatásával, a népi játékok 

megismertetésével segítse a hagyományok megismerését, továbbélését, a nemzeti 

identitástudat megalapozását 

 helyezzen hangsúlyt a zenei és ritmushangszerekkel való megismertetésre 

 ösztönözze a gyerekek zenei alkotókedvének kialakulását, fejlesztését 

 a zenehallgatási anyag megválasztásánál vegye figyelembe etnikai kisebbség esetén a 

gyermekek hovatartozását 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 felismeri, megkülönbözteti a környezet, a természet hangjait 

 örömmel hallgatja a dalokat, zeneműveket 

 felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, az együtténeklés örömét 

 ismer népi gyermekdalokat, ölbeli és énekes játékokat, élvezettel játsszák azokat 

 megkülönböztet zenei fogalom párokat, tudja azokat érzékeltetni (magas-mély, lassú-

gyors, halk-hangos) 

 képes megadott tempót tartani, érzékeltetni az egyenletes lüktetést, a ritmust, az 

ütemhangsúlyt 

 felismeri a dalokat kezdő vagy belső motívumról, szöveg nélkül 

 tud hosszabb periódusokat hangosan és magában énekelni (hallható jelre) 

 ismer néhány ritmus, dallamhangszert 

 saját maga is képes kitalálni ritmust, szöveget, dallamot 
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7.6  Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszköze, mely az ábrázolás különböző fajtái által 

segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, a komponáló-, térbeli tájékozódó- és 

rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi 

kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk 

fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk igényességük alakítását. A 

rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, konstruálás, kézimunka a tárgyi világ 

megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermekek számára. A gyermeki 

alkotás a belső képek gazdagítására épül. Kezdetben maga a tevékenység jelenti az öröm érzést, 

az anyaggal való játék, az alkotás élményének megélése nem pedig az eredmény, a produktum. 

Az elkészült alkotásokat felhasználjuk a közvetlen környezet esztétikai alakítására. Célunk a 

világ minél sokoldalúbb megismertetése, láttatása, minél több élményhez juttatása mely 

motivációt jelent alkotó vágyuk kibontakozásához. Mindehhez az egész nap folyamán teret, 

változatos anyagokat, eszközöket biztosítunk. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 biztosítja az ábrázoló tevékenységhez szükséges teret, időt, eszközöket, változatos 

élményt, nyugodt, oldott légkört 

 megismerteti az anyagok, eszközök helyes használatát (agyag, gyurma, papír, ceruza, 

kréta, ecset, tempera, tű, olló…)  

 megismerteti a különböző technikai alapelvekkel, eljárásokat (tépés, vágás, hajtogatás, 

ragasztás, varrás…) 

 népi kismesterségek, népi kultúra, népi hagyományok eszközvilágának, díszítő 

művészet motívum elemeinek megismertetése 

 formálja értékelő, önértékelő képességüket, véleményalkotásukat saját és társaik 

munkájáról 

 törekszik a kreativitás, az egyéni vizuális képesség fejlesztésére, érzelmek kifejezésre 

juttatására 

 formálja esztétikai érzékenységüket, a szép iránti nyitottságukat, igényességüket 

műalkotások, környezetükben lévő alkalmazott képzőművészeti tárgyak 

megismertetésével 

 a gyerekek munkáit értékként kezelje 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 szívesen, örömmel végez alkotó, ábrázoló tevékenységeket 

 ismeri a különböző anyagok, eszközök, technikák jellemzőit, azokat helyesen 

alkalmazza 

 képes gondolatai, élményei, képzelete vizuális kifejezésére 

 egyéni elképzelései szerint használja a képi kifejezőeszközöket 

 

 

7.7  Mozgás 

Mozgásfejlesztésünk célja a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi 

képességének fejlesztése, egészségének megőrzése. Az óvodás kor a természetes 

mozgáskészségek (helyváltoztató, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek) 

tanulásának, fejlődésének, formálódásának időszaka. A mindennapi egészségfejlesztő mozgás 

tartalma a nagymozgásoktól kezdve az irányított mozgásokon át a finommotorikus 

manipulációig mindent magába foglal, így az egész személyiség fejlesztését elősegíti. Kedvező 

hatást kifejtve az érzelmi, értelmi és szociális képességek alakulására is. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a természetes mozgáskedv fenntartására, a mozgás megszerettetésére, a mozgásigény 

kielégítésére, a mozgástapasztalatok bővítésére. A mozgásfejlesztés lehetővé teszi a testi, 

szellemi képességek együttes fejlesztését, az erkölcsi tulajdonságok alakítását, mely által 

lehetővé válik a gyermek személyiségének átfogó formálása. A mozgás, a mozgásos játékok 

hatást gyakorolnak egyes személyiségjegyekre, mint a bátorság, a kitartás, a fegyelmezettség. 

A közösségi kapcsolatok alakulására is pozitívan hat, általa fejlődik a gyermekben egymás 

segítésének és együttműködésének érzése, az alkalmazkodás képessége. Mindamellett 

elősegítjük általa a helyes testtartás, a mozgáskoordináció fejlesztését a csont és izomrendszer 

teherbíró képességének növelését. Kedvező hatást gyakorol az egészség megőrzésére, 

megszilárdítására, a gyermekek növekedésére, az egész szervezet fejlődésére.  

A mozgásfejlesztés területei: 

o szabad játékban megjelenő mozgásos tevékenységekben a mozgásigény kielégítése, a 

gyermekek természetes mozgásának fejlesztése valósul meg a csoportszobában és az 

udvaron 

o heti két alkalommal szervezett, irányított mozgásos tevékenységben és egészségfejlesztő 

testmozgásban, ahol az óvodapedagógus a foglalkozásmodelleknek megfelelő 

formában tervezi a gyermekcsoport képességeinek megfelelő szinten 
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o a mindennapi mozgások során játékban gazdag, egyéni képességeket figyelembe vevő, 

optimális terhelést biztosító tevékenység által megalapozzuk a mozgásszeretetét, a 

mindennapi rendszeres mozgás igényét - időtartama 10-15 perc. 

o spontán megjelenő mozgásos játékok 

o évszakokhoz kötődő mozgásos tevékenységekben (szánkózás, biciklizés) 

A Kölcsey Ferenc úti székhelyen rendelkezünk műfüves sportpályával. Óvodánk minden 

telephelyén lehetőséget biztosítunk alternatív mozgásra: ovi-foci. 

Sajnos egyik telephelyen sem rendelkezünk tornateremmel, ezért a szervezett mozgás 

megvalósítása a csoportszobákban és az udvaron történik.  

 

A mozgásfejlesztés tartalma: 

 Testnevelési játékok: futó-, fogójátékok, versengések, sor és váltóversenyek 

 Gimnasztikai feladatok: szabad gyakorlatok, kéziszer gyakorlatok, társas 

gyakorlatok, pad gyakorlatok 

 Főgyakorlatok: torna vonatkozású, atlétika vonatkozású, labdás gyakorlatok 

A mozgásfejlesztés anyagának éves ütemezésénél figyelembe vesszük a didaktikai, a 

pszichológiai szempontokat, a helyi sajátosságokat, az időjárás változásait, a gyermekcsoport 

fejlettségi szintjét, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 biztosítja a gyermekek szabad és örömteli mozgását 

 optimális feltételeket teremt a mindennapos mozgáshoz 

 rendszeres mozgással segíti az egészséges életvitel kialakulását 

 felébreszti a gyerekekben a mozgásos játékok iránti igényt 

 biztosítja a szervezet általános, sokoldalú edzésével a testi fejlődés lehetőségét, a 

pszicho motoros készségek és képességek kialakulását 

 optimális terhelést biztosít az aktivitási szintek változtatásával 

 mozgástapasztalatok bővítése, mozgáskészség alakítása 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 a gyermekek szeretik a mozgást, szívesen mozognak 

 összerendezett, megfelelő ritmusúak a nagy- és finommozgásaik 

 törekednek a szabályok betartására, erősödik kudarctűrő képességük 
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 testsémájuk kialakult, mozgásemlékezetük megbízhatóan működik 

 egyre biztonságosabban tájékozódnak a térben, pontosabbá válik térészlelésük, ismerik 

a téri irányokat 

 ismerik, jól kezelik a kézi szereket (labda, karika, szalag, bot…) 

 

 

7.8  Külső világ tevékeny megismerése 

A környezettel való ismerkedés óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamat, melynek 

elsődleges forrása maga a természet és társadalmi valóság. Célunk, hogy segítsük a 

gyermekeket a szűkebb és tágabb természeti – emberi - tárgyi környezet megismerésében és a 

szülőföldhöz való kötődés kialakításában.  

A környezettel való ismerkedést tapasztalati úton, a valóság és a gyermeki látásmód 

komplexitásának megfelelően valósítjuk meg. Mindez két, egymástól elválaszthatatlan 

területen történik: 

 a környező világ megismerése 

természeti, társadalmi, lakóhelyi környezet;  

nemzeti, családi és tárgyi kultúra értékei;  

hagyományok, intézményi hagyományok ápolása;  

környezetvédelem, környezettudatos magatartás megalapozása;  

tapasztalatszerzés, ismerkedés jelenségekkel, folyamatokkal 

 a matematikai tapasztalatok szerzése a környezetben, a tevékenységekben, az 

élethelyzetekben 

Élményekkel teli, változatos körülményeket teremtünk a tágabb és szűkebb környezet 

közvetlen, tapasztalati úton történő megismertetésére lehetőség szerint a helyszínen, a 

természetben, ahol élőben figyeltetünk meg jelenségeket, folyamatokat a gyermekekkel. 

Sétáinkon, kirándulásainkon figyelemmel kísérjük az évszakok változásait, jellemző jegyeit. 

Élményeinket képekkel, videofelvételekkel örökítjük meg, melyeket szívesen forgatnak a 

csoportszobában. 

Nyugodt, elmélyülésre, kísérletezésre alkalmas tevékenységi lehetőségeket biztosítunk a 

csoportszobában, az óvoda udvarán. A hangsúlyt a tevékenységre és nem az ismeretekre 

helyezzük. A folyamatokat, jelenségeket igyekszünk több oldalról megvilágítva, összetetten, 

összefüggéseiben feldolgozni. A felfedezés élményével, a sokrétű tapasztalás lehetőségének 

biztosításával segítjük az összefüggések feltárását, a problémák felismerését, megoldását.  
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A valóság „felfedezése” során pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, megalapozódik környezetvédő szemléletük, környezettudatos magatartásuk, 

befogadóvá válnak a külső világ ingereire. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek 

szokásait, helyi hagyományait, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és 

tárgyi kultúra értékeit. Megtanulják ezek szeretetét, védelmét. 

A valóság felfedezésében, az elő környezethez való pozitív viszony kialakításában, az erkölcsi 

értékek beépülésében a család szerepe meghatározó. A szülőkkel való együttnevelés során 

fontosnak tartjuk a közös programok, rendezvények szervezését, intézményi hagyományok 

kialakítását, működtetését. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 életkori sajátosságok, egyéni eltérések figyelembevételével sokszínű, komplex 

tevékenységek biztosítása 

 élményszerzések, kirándulások, séták szervezése a természeti környezetbe 

 változatos tapasztalatszerzési, kísérletezési, tevékenykedtetési lehetőségek feltételeinek 

megteremtése 

 a spontán adódó lehetőségek kiaknázása 

 pozitív mintaadással segítse az érzelmi viszony kialakítását a természethez, az emberi 

alkotásokhoz 

 környezetvédelmi szemlélet, környezettudatos magatartás megalapozása 

 témafeldolgozás során olyan helyzeteket teremt, melyek segítségével a gyermek 

megismeri szülőföldjét, az ott élő emberek szokásait, hagyományait, a nemzeti, családi, 

tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét, védelmét 

 

Matematikai nevelés 

A matematika mindenhol jelen van a gyermek életében. Gondolkodása során azokra a 

tapasztalatokra épít, amelyeket megismerő tevékenysége során szerez.  Célunk a szűkebb és 

tágabb emberi-, természeti- és tárgyi környezet mennyiségi-, formai- és téri viszonyainak 

megtapasztalása, az ismeretek rendszerezése, bővítése, matematikai szemléletmód alapozása. 

A gondolkodás, matematikai problémamegoldás képességének megalapozása, fejlesztése. 

 

A matematikai nevelés tartalma: 

 összehasonlítás 
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 számfogalom alapozása 

 geometriai tapasztalatszerzés 

 

A matematikai tapasztalatszerzés formái: 

 játékban, tevékenységekben, élethelyzetekben szerzett spontán tapasztalatok 

 a gyerekek kérdéseire adott válaszok 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 a gyerekek figyelmének felkeltése a matematikai jelenségek iránt 

 megfigyelésre, gondolkodásra, problémamegoldásra serkentő környezet kialakítása 

 tág teret biztosítani a szabad játék során is a válogatásokra, rakosgatásokra, építésre, 

különféle kártya-, társas, és szabályjátékokra 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 otthonosan mozog szűkebb természeti és társadalmi közegében 

 szereti, óvja a természetet, az állatokat, pozitív viszony alakul környezetével 

 elmélyült megfigyelésekre, egyszerű következtetésekre képes környezetében 

 képességei fejlődnek 

 növekszik kommunikációs készsége, türelme, akarata, önfegyelme 

 cselekvő szemléletes gondolkodása mellett kialakulóban van az elemi fogalmi 

gondolkodása 

 képes egyszerű problémák megoldására felnőtt segítségével 

 

7.8.1 Zöld óvodai program 

„Mi a jövő emberei – mint a bennünket megelőző húszezer generáció-, jogot formálunk arra, 

hogy tiszta levegőt szívjunk, tiszta és szabadon feltörő vizet igyunk, élettől hemzsegő vízben 

ússzunk és gazdag, élettel teli földben termesszük növényeinket.” ( A jövő generációjának 

emberi jogi nyilatkozata) 

A környezet és a természet iránti felelősség kialakítására már gyermekkorban fel kell hívni a 

figyelmet. Ebben az életkorban ezt úgy tudjuk biztosítani, ha olyan tevékenységeket 

szervezünk, ahol a közvetlen környezetünket megfigyelhetik, tapasztalatokat gyűjthetnek, 

kísérletezhetnek, játszhatnak. Állami, civil és nemzetközi szervezetek környezeti mozgalmai 
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számos eseményt indítottak el, melyek nagymértékben hozzájárultak a környezeti nevelés, 

környezetvédelmi problémákra való odafigyelésre, szemléletváltásra. Így kapcsolódtunk be a 

„Zöld Óvoda” hálózatába is. Intézményi keretek között is be kell építeni mindennapi 

gyakorlatunkba, olyan módszereket, feladatokat, melyek tágítják, újítják e területen lévő 

tennivalókat. A gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is tudjuk formálni, akkor már sokat 

tettünk Földünkért, Egészségünkért! A környezeti problémákra oda kell figyelni. Oktató-nevelő 

munkánk akkor lehet hatékony és eredményes, ha megfelelő módszereket alkalmazunk. Mind 

az óvodán belül, mind az óvodán kívül történő környezeti nevelésben szükség van a közvetlen 

vagy közvetett módon történő ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységekre, melyek 

felhívják a figyelmet a környezetvédelmi problémákra és annak következményeire. 

Célunk:  

- a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése 

- a magatartás, az értékrend, érzelmi viszonyulások formálása 

- a természet, az épített társadalmi környezet, az embert tisztelő szokásrendszer 

megalapozása 

- környezettudatos szemlélet, készségek, jártasságok pozitív attitűdök kialakítása. 

Környezeti nevelésünk akkor lesz eredményes, ha felkelti a gyermek érdeklődését, 

kíváncsiságát. Kibontakoztatja a képzeletét, időt enged az örömteli rácsodálkozásra, 

gyönyörködésre, a szépség élvezetére. Programunk, küldetésünk ráébreszti a gyermekeket a 

természet szépségére, segít abban, hogy felfedezzék a körülöttük lévő világot. Már 

óvodáskorban lehetőségeket kell biztosítani, hogy legyenek ismereteik a természetről, mind ezt, 

életkori sajátosságokat figyelembe véve úgy, hogy az ismeretszerzés élményszerű 

tapasztalatszerzésen alapuljon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

8 AZ ÓVODAI NEVELÉS DOKUMENTUMAI 
 

Részét képezi a 

 Csoportnapló folyamatos vezetése (tartalmát a törvényi előírásoknak megfelelően) 

 Fejlődési napló (a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése) 

 Felvételi és mulasztási napló (folyamatos, napi szintű, pontos adatrögzítés) 

 

8.1  A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, mérése 

A törvényi előírásoknak megfelelően (20/2012 EMMI rendelet 63.§) minden gyerekről 

„Fejlődési naplót” vezetünk. Évente kétszer, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekről (HHH, 

SNI, BTM) és a fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekekről 3 havonta feljegyzést 

készítünk.  

A Fejlődési napló tartalmazza: 

o Családi háttér megismerése – családlátogatás tapasztalatai 

o Anamnézis (legfontosabb adatok) 

o Beilleszkedés tapasztalatai – óvodáskor kezdetén 

o A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése 

 mozgásfejlettség 

 értelmi képességek 

 figyelem 

 gondolkodás 

 nyelvi fejlettség 

 érzelmi, akarati tulajdonságok, szociális fejlettség 

 neveltségi szint 

o Egyéni fejlesztési terv 

o Feljegyzések készítése a fejlődés üteméről, a viselkedés jellemzőiről, kiugró 

eseményekről. 

o Mérés eredményei – a tanköteles korú gyerekek fejlettségének meghatározása céljából 

a rövid DIFER mérést végezzük el január végéig. 

o Orvosi leletek, diagnózisok 

A tapasztalatokról, a fejlődés eredményeiről a szülők számára évente kétszer tájékoztató 

beszélgetést szervezünk. 
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8.2  A nevelő munka tervezése 

Élünk a módszertani szabadság lehetőségével. Tervezésünket a csoportban alkalmazott nevelési 

programunk sajátosságai határozzák meg. 

Témafeldolgozásunk alapját képezik a gyermekek ötleti, érdeklődése, az aktualitások valamint 

a Kompetencia alapú óvodai programcsomag tématerv-javaslatai. 

 

A tervezés időkeretei: szeptember 1. – május 31.  

                                      június 1- augusztus 31-ig 

 

A tervezés fajtái: hosszú távú (éves terv)  

                              rövid távú (heti pedagógiai program) 

 

A tervezés formái: 

o éves terv 

o projekt terv/ tématerv – heti pedagógiai program 

o napi terv (bemutatók alkalmával a Lépésről-lépésre program specifikumai alapján, az 

óvodapedagógus igénye alapján) 

o vázlat (bemutatók alkalmával) 

o nevelési terv (5 havonta: első félév, második félév, nyári nevelési terv) 

o ütemterv 

 

A projekt tervben/tématervben egy témát 1-4 hétre (szükség szerint akár többre is a gyermeki 

érdeklődéstől függően) projekt/komplex témafeldolgozásban differenciáltan, minden 

műveltségtartalomra kiterjedően dolgozunk fel. A gyermeki tevékenységek mellett tervezésünk 

tartalmazza a háromszintű képességfejlesztés területeit (értelmi, szociális, anyanyelvi, mozgás 

képességek), a nevelés feladatait, az egyéni fejlesztések megvalósítását, valamint tükröződik 

minden telephely egyéni sajátossága. 

 

8.3  Értékelések, beszámolók 

A Csillagvár óvodában az alábbi területeken és időpontokban készítünk értékeléseket, 

beszámolókat: 

o A nevelőmunka fél éves értékelése 

elkészítésének időpontja: február 15. 

felelős: csoportokban dolgozó óvodapedagógusok 
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o A nevelőmunka év végi értékelése 

elkészítésének időpontja: június 30. 

felelős: csoportokban dolgozó óvodapedagógusok 

 

o Nyári nevelő munka értékelése 

elkészítésének időpontja: június 30. 

felelős: csoportokban dolgozó óvodapedagógusok 

 

o Munkaközösségek, munkacsoportok (Team-ok) munkájának értékelése 

elkészítésének időpontja: június 30. 

felelős: munkaközösség vezető 

 

o Gyermekvédelmi munka tevékenységek értékelése 

elkészítésének időpontja: június 30. 

felelős: gyermekvédelmi felelős 

 

o Szülői munkaközösségek éves munkájának éves értékelése 

elkészítésének időpontja: június 30. 

felelős: SZMK összekötők 

 

o Óvodavezetői beszámoló a Csillagvár óvoda nevelő munkájának értékelése 

elkészítésének időpontja: augusztus 30. 

felelős: intézményvezető  
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9 ÓVODAI ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYŐRZÉS, 

HAGYOMÁNYÁPOLÁS 
 

Óvodai nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományőrzés, mely által megvalósul az 

érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet. A néphagyományokhoz 

kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével erősítik a gyermekben a 

közösséghez tartozás érését. A néphagyományőrzés az évszakok változásainak tükrében a 

gyermekek természetes tevékenységei által épülnek be óvodai életükbe. 

 

A Csillagvár Óvoda hagyománnyá vált programjai, ünnepeink: 

 Kölcsey F. u Dobó I. u Hét vezér u. Hajdúvid 

A gyerekek 

személyéhez 

kapcsolódó 

ünnepek 

születés és névnapok megünneplése 

Családi 

ünnepek 

 Adventi 

készülődés 

 Mikulás 

 Kiskarácsony 

ünnepség 

 Nőnap 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Apák napja 

 Mikulás 

 Kiskarácsony 

hete 

 Húsvéti 

tojásfestés 

 Nőnap 

 Anyák napja 

 

 

 Mikulás 

 Adventi 

készülődés 

 Karácsonyi 

csengő 

 Húsvét 

 Nőnap 

 Anyák napja 

 Mikulás 

 Karácsonyi 

forgatag 

 Nőnap 

 Húsvét 

 Anyák napja 

Közösségi 

élethez 

kapcsolódó 

h. 

 Kicsik 

beszoktatása 

 Őszi kirándulás 

 Volt óvodások 

vendégül látása 

 Első osztályosok 

meglátogatása 

 Gyermekhét 

 Tavaszi kirándulás 

 Nagyok búcsúja 

 Kicsik 

beszoktatása 

Kerékpáros 

felvonulás 

Volt óvodások 

vendégül látása 

Első 

osztályosok 

meglátogatása 

Őszi kirándulás 

Gyermekhét 

 Kicsik 

beszoktatása 

 Gyermekhét 

 Kakaó-party 

 Gyermekhét 

 Kicsik 

beszoktatása 

 Falu 

karácsonya 

 Évzáró 

Ballagás 

 Gyermeknapi 

kirándulás 

 Családi nap 

 Falu nap 
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„Gyere, játssz 

velem!” 

gyermekhét 

Búcsú 

kirándulás 

 Hajdúvidi 

zenei 

fesztivál 

Jeles 

napok, népi 

hagyomány

ok 

 Őszi betakarítási 

munkák: 

szüretelés, 

dióverés 

 Őszbúcsúztató 

Családi Nap 

 Márton nap 

 Luca nap 

 Újév köszöntése 

 Farsang 

 Farsang 

 Kiszebáb 

égetés, 

télűzés 

 Szüreti nap 

 Farsang 

 Őszi 

betakarítás 

 Márton nap 

 Farsang 

Új 

hagyomány

aink 

 Autómentes nap 

 Állatok világnapja 

 Víz világnapja 

 Föld világnapja 

 Madarak és fák 

napja 

 Múzeum ped. 

foglalkozások 

  Könyvtár ped. 

foglalkozások 

 Év búcsúztató kerti 

party 

 Autómentes 

nap 

 Tisztasági 

őrjárat a 

Vénkertben 

 Egészség hét 

 Állatok 

világnapja 

 Víz világnapja 

 Föld 

világnapja 

 Madarak és fák 

napja 

 Autómentes 

nap 

 Állatok 

világnapja 

 Dohányzás-

mentes nap 

 Takarítási 

világnap 

 Víz 

világnapja 

 Föld 

világnapja 

 Madarak és 

fák napja 

 Magyar 

népmese 

napja 

 Állatok 

világnapja 

 Víz 

világnapja 

 Föld 

világnapja 

 Madarak és 

fák napja 

 

Városi, 

Nemzeti 

ünnep 

 szeptember 13. Hajdúböszörmény Város napja 

 március 15. Nemzeti ünnep 

 június 4. Nemzeti összetartozás napja 
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Az óvodapedagógus feladata: 

 a természetes anyagok jelenléte a csoportban 

 sok népdalt énekeljen a gyerekeknek 

 élményszerzések biztosítása autentikus helyszínekre 

 lehetőség biztosítása a gyerekek számára népi kismesterségek kipróbálására 

 a gyerekek, szülők bevonása az egyes ünnepek előkészítésébe, a megvalósítás 

folyamatába 

 a hagyományokhoz kapcsolódó szokások megismertetése, az ünnep különlegességének 

megéreztetése 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 szívesen vesznek részt hagyományőrző tevékenységekben, közös ünnepeken 
 szívesen hallgatnak népzenét, népmesét, népi mondókát 
 befogadják ízlésvilágukba a népi művészet tárgyait  
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Legitimációs és érvényességi záradék 
 

Intézmény OM-azonosítója: 

 

030854 

Készítette 

 

…………………………………… 

Intézményvezető aláírása 

Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások: 

1/2018.(VIII.31.) határozatszámon 

elfogadta: 

 

Félegyháziné Kathi Ilikó 

 

Nevelőtestület nevében 

Véleménynyilvánítók: 

 

 

Péter Tiborné 

 

Óvodai Szülői Szervezet nevében 

 

1/2019. (VIII.31.) határozatszámon jóváhagyta: 

 

 

 

Leleszné Sveda Klára 

Intézményvezető 

 

Ph. 

 

 

 

Egyetértését kinyilvánító: 

 

Kiss Attila Polgármester 

 

 

Fenntartó, működtető nevében 

 

 

Hatályos: a kihirdetés napjától 2018. szeptember 1. 

 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

Eredeti példány 

 

Iktatószáma: 293/2018 
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Záradékok hatályba lépése 

 

1. A pedagógiai program módosítása történhet: 

 Törvényi előírás következtében 

 Fenntartói rendelet következtében 

 Intézményi belső kezdeményezésre ˗ a nevelőtestület több mint 50%-a 

kezdeményezi, az óvoda vezetőségének több mint 50%-a 

kezdeményezi, ˗ az óvoda vezetője kezdeményezi. 

 

 2. A módosítás: 

 A módosító javaslatok elfogadásához a nevelőtestület 75 %-ának igenlő szavazata 

szükséges 

 A módosított programot a törvény által előírt közösségek jóváhagyása után az 

intézmény a fenntartónak nyújtja be. 

 

  3. A pedagógiai program felülvizsgálata: 

 Évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával, és meg kell tenni a 

szükséges korrekciókat. Határidő: augusztus 31. 

 Ez a pedagógiai program legfeljebb 2024. augusztus 31-ig érvényes. 

 A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyása után az óvodavezetői irodába kerül, ahol 

a szülők és alkalmazottak számára a nyitvatartási időn belül szabadon megtekinthető. 

 

   4. Az intézmény pedagógiai programja 2018. szeptember 1-től hatályos. 

 

5. Kijelentem, hogy a Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja nem tartalmaz olyan elemeket, 

melyek a fenntartóra nézve többletköltséget hárítanak. 

 

6. A pedagógiai programot a „Legitimációs lap” tanúsága szerint az adott közösségek 

elfogadták. 

 

7.  A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programját a mai napon jóváhagyom. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2018. 08. 31. 
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10 FÜGGELÉK: ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

Ezen eszköz és felszerelési jegyzék a Csillagvár Óvoda intézményére vonatkoztatva készült. 

4220  Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. 

2018. 08. 31. 

Hatályos jogszabály alapján: 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 2. melléklete 

 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, 

légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, 

munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák 

 Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Az 

intézményben 

rendelkezésre 

áll 

Megjegyzés 

1.  csoportszoba gyerekcsoportonként 1 13 A csoportszoba 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2m 2/fő 

2.  gyermekágy/fektető tároló 

helyiség 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására 

alkalmas) csoportonként 1 

13  

3.  tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

0 A tornaszoba kialakítása 

kötelező. Amennyiben 

további tornaszoba 

kialakítása válik 

szükségessé, úgy a 

gyermekek számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül más 

nevelési-oktatási 

intézménnyel-, illetve 

sportolásra alkalmas 

létesítmény 

üzemeltetőjével írásban 

kötött megállapodás 

alapján is biztosítható a 

tornaszoba vagy 

tornaterem helyiség 

használata. 
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Belső kialakítására nincs 

lehetőség. Hozzáépítéssel, 

többletköltséggel lehet 

megvalósítani. 

4.  logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4 méretek kicsi 

5.  játszóudvar óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4 Felülvizsgálata 

biztonságtechnikai 

szempontból 

elengedhetetlen  

2 évente 

6.  intézményvezetői iroda óvodai székhelyen és azon 

telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

1 Részben osztott az 

óvodatitkárral 

7.  intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az óvodában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 

(székhelyen és telephelyen) 1 

2  

8.  tagintézmény,-

intézményegység-vezető-

helyettes 

ha az óvodában 

tagintézmény/intézményvezető-

helyettes alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

1  

9.  óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvodatitkár 

alkalmazása kötelező óvoda 

székhelyén 1 

1 Részben osztott az 

intézményvezetővel 

10.  nevelőtestület és 

könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen)1 

4-0 könyvtárállományunk van 

11.  általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen)1 

4-4  

12.  többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség 

óvodánként (székhelyen vagy 

telephelyen)1 

4-0 Hét vezér utcai 

telephelyen a Cinege 

csoport átalakítható 

13.  orvosi szoba, elkülönítő óvodánként (székhelyen és 

telephelyen)1 

4-1 Hajdúvidi 

tagintézményben van 

egyedül 

14.  gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 13-10 Másik gyermekcsoporttal 

is kialakítható, ha a 

helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma 
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azt lehetővé teszi. Kölcsey 

székhelyen Napocska és a 

Maci csoport használja 

közösen.  

Hét vezér telephelyen 

Méhecske, Pillangó, 

Nyuszi csoport használ. 

15.  gyermekmosdó WC 

helyiség 

gyermekcsoportonként 1 

(WC nemenként 1) 

13-13 Gyermeklétszám 

figyelembe vételével. 

Másik csoporttal közösen 

is kialakítható, ha a 

helyiség alapterülete, 

illetve gyermekek száma 

azt lehetővé teszi. 

16.  felnőtt öltöző óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több, mint hat, 

2 

4-6  

17.  felnőtt mosdó óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több, mint hat, 

2 

vagy az óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

4-4  

18.  felnőtt WC helyiség óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több, mint hat, 

2 

vagy az óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

4-5  

19.  felnőtt zuhanyzó óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-4  

20.  mosó, vasaló helyiség óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-1 Vasaló helyiség külön 

nincs. A mosó helyiség a 

gyermekmosdóban van 

elhelyezve. 

21.  szárító helyiség óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-0  

22.  felnőtt étkező óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-0  
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23.  melegítő konyha óvodánként, (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-4  

 

II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, 

felszerelés funkcióját kiváltó korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C D 

 

1. csoportszoba 
 

 óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1  igen  

 gyermekszék 

(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1  igen  

 gyermekasztal gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen  

 fényvédő függöny ablakonként, az ablak 

lefedésére alkalmas 

méretben 

 igen  

 szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 

lefedésére alkalmas 

méretben 

 igen  

 játéktartó szekrény vagy 

polc 

gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

 igen  

 könyvespolc 
gyermekcsoportonként 1 

 igen  

 élősarok állvány 
gyermekcsoportonként 1 

 igen  

 textiltároló és 

foglalkozási eszköztároló 

szekrény 

gyermekcsoportonként 1  igen  

 edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  igen  

 szeméttartó 
gyermekcsoportonként 1  igen  

 

2. Tornaszoba - Tornaszobával nem rendelkezünk 
 

 tornapad   igen  

 tornaszőnyeg   igen  

 bordásfal   igen  

 mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

  igen  
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mozgásigényt kielégítő 

készlet 

 
egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 

 igen Ha az óvoda sajátos nevelési 

igényű gyermeket nevel; a 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

 

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 

 

 a fogyatékosság 

típusának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

 tükör (az asztal 

szélességében) 

  igen  

 Asztal 
  igen  

 Szék   igen  

 Szőnyeg   igen  

 játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 

alkalmas polc 

  igen  

 

4. Játszóudvar 
 

 kerti asztal 
gyermekcsoportonként 1  igen  

 kerti pad 
gyermekcsoportonként 2  igen  

 Babaház 
gyermekcsoportonként 1  igen  

 udvari homokozó 
gyermekcsoportonként 1  igen  

 Takaróháló 
homokozónkként 1  igen  

 mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint   

 

5. Intézményvezetői iroda 
 

 íróasztal és szék 
1  igen  

 tárgyalóasztal, székekkel 

1  igen  

 Telefon 
1  igen  

 Fax/fénymásoló 
1  igen  
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 Könyvszekrény 
1  igen  

 Iratszekrény 
1  igen  

 Elektronikus adathordozó 

szekrény 

1  igen Személyi anyagok tárolására 

fém szekrény 

 számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés  igen  

 számítógépasztal és szék 
1  igen  

 

6. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda (a felszerelések 

feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 

 Iratszekrény 
1  igen  

 
Telefon/fénymásoló 

1  igen Közös vonallal is 

működtethető. 

 számítógépasztal és szék 
1  igen  

 számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

  igen  

 

7.  Gyermeköltöző 

 

 öltözőrekesz, ruhatároló, 

fogas 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen öltözőrekeszen belül 

elkülönített cipőtároló 

 
Öltözőpad 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen  

 

8. Gyermekmosdó, WC helyiség 

 

 
Törülközőtartó 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen  

 Falitükör 
mosdókagylónként 1  igen  

 rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen  
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III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 

 
egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 

 igen fésű, fogkefe, 

fogmosópohár 

 
tisztálkodó felszerelések 

mosdókagylónként 1  igen ruhakefe, körömkefe, 

szappantartó 

 Fésűtartó 
csoportonként 1   

 
Törülköző 

felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 

 a szülők biztosítják a 

gyermekeik számára 

 Abrosz 
asztalonként 3  igen  

 
Takaró 

gyermeklétszám szerint 1  a szülők biztosítják a 

gyermekeik számára 

 
ágyneműhuzat, lepedő 

gyermeklétszám szerint 3-3  a szülők biztosítják a 

gyermekeik számára 

 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 

 
szennyes ruha tároló 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 
mosott ruha tároló 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 
Automata mosógép 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen ha a mosás helyben történik 

 
Vasaló 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 
Vasalóállvány 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 
Szárítóállvány 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 
Takarítóeszközök 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen ásó, kapa, gereblye, kerti 

locsolókanna 

 Hűtőgép 
óvodánként 1  igen  

 Porszívó 
óvodánként 1  igen  

 Mikró hullámú sütő óvodánként 1  igen  
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V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, 

felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 

 1. Játékok, 

játékeszközök 

(mennyiség 

eszközfajtánként) 

 mennyiségi mutató 

Az intézményben 

rendelkezésre áll 

igen;  x   nem 

megjegyzés 

 különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő- 

konstruáló játékok, 

szabályjátékok, 

dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön 

 mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön 

 
ének, zene, énekes játékok 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 az anyanyelv fejlesztésének, 

a kommunikációs 

képességek fejlesztésének 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 

ábrázoló tevékenységet 
fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 

a természeti-emberi-tárgyi 
környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
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munka jellegű 

tevékenységek eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

 

 
Televízió 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 magnetofon/CD 

lejátszó/hangfalak három csoportonként 1 

 igen  

 
Vetítővászon 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen 2 db 

 
diavetítő vagy projektor 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen 2 db 

 
hangszer (pedagógusoknak) 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 

hangszer (gyermekeknek) 

gyermekcsoportonként, a 

gyermekek30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként, a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő 

óvodában 

 egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések – 

Sakk Játszótér csomag 

gyermekcsoportonként, a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 igen 3 csomag 

 
projektor  

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
95 

 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI 

SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

 

 

1. Beszédfogyatékosok 

 

 tükör 120 X 180 cm csoportonként 1 

 igen 
 

 logopédiai alapkészlet csoportonként 1 

 
Szakszolgálat biztosítja 

 

2. Hallási fogyatékosok 

 

 Dallamíró csoportonként 1 

 
 

 hallásvizsgáló és 

hallókészülék tesztelő 

felszerelés 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 abban az esetben, ha az 

óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi 

gyermekkel azonos óvodai 

csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri 

el a tizenhármat, az eszköz 

használata megoldható 

másik köznevelési 

intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

 vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

gyermeklétszám szerint 1  

 

 a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 abban az esetben, ha az 

óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi 

gyermekkel azonos óvodai 

csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható 

másik köznevelési 

intézménnyel történő 

együttműködés keretében 
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 nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív 

megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas 

eszköz 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 abban az esetben, ha az 

óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi 

gyermekkel azonos óvodai 

csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható 

másik köznevelési 

intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

 szurdo-logopédiai eszközök csoportonként 1  
 

 

 

 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 

 étel-mintavétel 

(üvegtartály – eldobható 

nylonzacskó) készlet 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen amennyiben étel kiosztása 

folyik 

 
Elsősegélyláda 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-4 a közegészségügyi előírások 

szerint 

 gyógyszerszekrény 

(zárható) 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

4-0  

 a közegészségügyi 

előírások szerint 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 igen  

 amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete 

előírt, vagy javasolt, 

munkaruha 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint 

 
tűzoltó készülék 

az érvényes tűzvédelmi 

szabályok szerint 

 igen  

 


