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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE
•
•
•
•
•
•
•
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

Pedagógia Program tartalmát befolyásoló dokumentumok:
• Az óvoda hatályos Alapító Okirata
• Nevelőtestületi határozatok

1. BEVEZETÉS
2009. 09. 01-től a Kaposvár Megyei Jogú város két meghatározó intézménye történetében új
szakasz kezdődött. A Kaposvári Petőfi Sándor Óvoda és Búzavirág Óvoda összevont,
integrált intézményként két telephelyen működik.
Fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyaregres Község
Önkormányzata.
Fontosnak tartjuk:





a két intézmény eddigi kiválóságainak hasznosítását,
a minőségelvű nevelési folyamatok magas színvonalának megőrzését,
folyamatos fejlesztését,
a szakmai önállóság és egyéni arculat megőrzését, további erősítését.

Nevelőmunkánk alapelvei, alapértékei, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában
megfogalmazottak szerint, Magyarország Alaptörvényének értékei és a Magyarország által
aláírt nemzetközi szerződésekben foglaltakkal koherensen kerültek megfogalmazásra.
Továbbá figyelembe vettük a 2020. 02. 07-ig hatályos sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelveit.
Építünk a meglévő értékekre, hagyományokra. A meghatározott értékrendet érzelmekkel
motiváltan, elhivatottan és pozitív erkölcsi mintát szolgáltatva közvetítjük, a gyermekek
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érdekeinek mindenek-feletti képviseletének figyelembe vételével. A gyermekek nevelése
elsősorban a család joga, kötelessége, ebben az óvodai nevelésünk esetenként
hátránycsökkentő szerepet tölt be.
Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény közvetlen és közvetett partnerei igényeinek
megismerésére, elégedettségük növelésére, mely segíti Helyi Óvodai Pedagógiai
Programunk eredményes megvalósítását nevelőmunkánk sikerességét.
1. 1. A PETŐFI SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIAI ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSI
TEVÉKENYSÉGE
1986
1989
1992

1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2006
2007
20082009

OKTATÁSI TÖRVÉNY, ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
TOVÁBBFEJLESZTETT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
ALTERNATÍV PROGRAMOK, SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK – OKTATÁSI TÖRVÉNY
Freinet–Zilahi; Freinet–Anyanyelvi;
Freinet–Zilahi–Néphagyomány; Kalendárium–Egészségnevelés;
Egészségnevelés
J-M-K NEVELÉSI PROGRAMUNK KIDOLGOZÁSÁNAK megkezdése
MOZGÁSFEJLESZTŐ PROGRAMUNK kidolgozása
Lábboltozati – tartási rendellenességek prevenciója
MAGYAR GERINCGYÓGYÁSZATI TÁRSASÁG PREVENCIÓS PROGRAMJÁNAK adaptálása – beépítése
J-M-K NEVELÉSI PROGRAM MINDEN CSOPORTBAN
Testi – lelki egészség, harmonikus személyiségfejlesztés, egyéni differenciálás
J-M-K NEVELÉSI PROGRAM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSÁNAK megkezdése
COMENIUS 2000. I. INTÉZMÉNYI MODELL „PARTNERKÖZPONTÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS” tanácsadó
segítségével minőség fejlesztés
PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA, KIEGÉSZÍTÉSE MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK kidolgozása
Comenius 2000. I. Intézményi Modell Felkészítést Segítő Intézmény – Multiplikációs tevékenység
COMENIUS 2000. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KIÉPÍTÉSÉVEL PARTNERKÖZPONTÚ
NEVELÉSI INTÉZMÉNY
Okt. Törv. módosítás, JMK Program ismételt felülvizsgálata, minőségfejlesztési tevékenységünk eredményeire
építve a MIP kidolgozása
J-M-K PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTANI FÜZETEK, a fejlesztés eszközeinek kidolgozása
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV - BIZONYLATI ALBUM elkészítése
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER kialakítása
Kaposvár Város Közgyűlésének döntése alapján az óvodahálózat átszervezése intézmény összevonással a PSÓ
és a Búzavirág Óvoda Integrálása. Jogutód: PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA, mint székhely

1. 2. A BÚZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSI
TEVÉKENYSÉGE
1986
1988
1991
1989
1991
1994
1998

OKTATÁSI TÖRVÉNY, ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
FOLYAMATOS ÉLETSZERVEZÉS, VEGYES ÉLETKORÚ CSOPORTSZERVEZÉS, KÖTETEN –
DIFFERENCIÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER kialakítása, óvodai bevezetése
TOVÁBBFEJLESZTETT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
Szakmai munkaközösség tevékenység, mint a pedagógiai fejlesztő munka külső bázisa
GYERMEKEK KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉT, TEHETSÉGGONDOZÁSÁT TÁMOGATÓ speciális
szolgáltatások biztosítása
GYERMEKEK EGYÉNI FEJLŐDÉSÉT NYOMON KÖVETŐ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER kialakítása,
bevezetése
KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM kidolgozása
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1999
2003

KSZA ONP BEVEZETÉSE
COMENIUS I. MODELL KIÉPÍTÉSE TANÁCSADÓ SEGÍTSÉGÉVEL
GYERMEKEK EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS RENDSZERÉNEK felülvizsgálata, módosítása, bevezetése
KSZA ONP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT VÁLTOZAT
Bevezetésre kerül az IMIP
COMENIUS I. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER bevezetése
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG: egyéni képességfejlesztés innovációja, orthotéka készítése, vizuális nevelés
fejlesztése, zenei képesség fejlesztés innovációja
IMIP ÁTDOLGOZÁSA – FOLYAMATSZABÁLYOZÁS – TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI
SZABÁLYOZOTTSÁG
egyéni képességfejlesztő szakmai munkaközösség és módszertani szakmai munkaközösség tevékenysége
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER kialakítása
ZÖLD ÓVODA
MADÁRBARÁT ÓVODA
Kaposvár Város Közgyűlésének döntése alapján az óvodahálózat átszervezése intézmény összevonással a PSÓ
és a Búzavirág Óvoda integrálása. Jogutód: PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA, mint székhely,
BÚZAVIRÁG TAGÓVODA

2004

2006

2007
2008
2009
20082009

1. 3. A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI ÉS
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE
ÉV

PSÓ

2010
2011



2012




2013






2013

 ZÖLD ÓVODA III.
 FELHŐCSKE TEHETSÉGMŰHELY megalakulása

2014
2016
2017
2018







2019

2020

BTÓ

•
IMIP közös átdolgozása
•
PSKÓ HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM kidolgozása
MOZGÁSKOTTA, ÉS OVIFOCI JÓ GYAKORLAT
 KISKUTATÓK REGISZTRÁLT TERMÉSZETI
feltöltése az Educatio Kht. szolgáltatói kosarába
TEHETSÉGPONT
 ZÖLD ÓVODA II.
REFERENCIA INTÉZMÉNYI előminősítés.
 ERDEI ÓVODA JÓGYAKORLAT feltöltése az
REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT: MOZGÁSSAL
Educatio Kht. szolgáltatói kosarába
 SZIVÁRVÁNY TEHETSÉGMŰHELY megalakulása
AZ EGÉSZSÉGÉRT- KÉPESSÉGFEJLESZTŐ, ÉS
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
„TEHETSÉGGONDOZÁS A MINDENNAPOKBAN”
módszertani segédlet kidolgozás
ZENEVARÁZS ÉS MESEMANÓK
TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK indítása
PÖTTÖM TORNA TEHETSÉGMŰHELY indítása
KORREKCIÓS LÁBTORNA

KPSKÓ HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM módosítása






OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE
EFOP 3.1.1. KISGYERMEKKORI NEVELÉS
KIVÁLÓAN AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT
UGRA-BUGRA TORNA TEHETSÉG MŰHELY
indítása
EFOP 3. 1. 5. A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁS
CSÖKKENTÉSE
KAPOSVÁRI EGYETEM PARTNER INTÉZMÉNYE
CSICSERGŐ, TÁNCVARÁZS TEHETSÉGMŰHELY
indítása
GYERMEKJÓGA FOGLALKOZÁS
OKTATÁSI HIVATAL BÁZIS INTÉZMÉNYE

 OVIFOCI TEHETSÉGMŰHELY megalakulása
 KIVÁLÓAN AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT
 ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA
 SOMOGY MEGYEI „ZÖLD BÁZIS ÓVODA”
 BEST WORK KFT PEDAGÓGIAI MUNKÁT
SEGÍTŐK GYAKORLATI KÉPZŐ HELYE
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2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÜLDETÉSE
A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda legfőbb törekvése, hogy a jövőben is kiváló
nevelőmunkát nyújtson, s folyamatos marketing tevékenységével ismertségét megőrizze és
növelje elismertségét. Pedagógiai Programjában a minőségi megvalósítás fenntartását és
fejlesztését célozza meg
- a gyermekek derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai közérzetének
megteremtésével,
- szokásaik, készségeik, személyiségük differenciált, hatékony fejlesztésével,
esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással,
- egészségük
megőrzéséért
és
javításáért
kifejlesztett
hatásrendszer
eredményességével,
- óvodai környezetünk biztonságának, esztétikájának folyamatos alakításával,
- a környezetben szervezett rendkívül élmény dús és gazdag hatásrendszeren
keresztül.
Intézményünk a partnerközpontú működés gyakorlatának alkalmazásával a közvetlen és
kiemelt partnerek igényeit figyelembe vevő, hosszútávon is fenntartható és fejleszthető
megfelelést kíván megvalósítani a továbbiakban is. Távlatokba tekintő célkitűzéseinket a
dolgozói közösség egyöntetű elkötelezettségével, magas színvonalú pedagógiai
szakértelemmel, szakmai felkészültséggel, innovációs készségünket hasznosítva, szervezeti
kultúránk folyamatos fejlesztésével, értékelési rendszerünk kialakításával és alkalmazásával
garantáljuk. Kiemelt feladatunk a szakmai munkához szükséges humán és tárgyi feltételek
folyamatos minőségi biztosítása. Fontos számunkra, hogy óvodánk feltételrendszere feleljen
meg a változó elvárásoknak, korszerűségével biztosítsa a folyamatos fejlődés
megvalósulásának feltételeit. Határozott szándékunk, hogy szakmai koncepciónk minőségi
elvű érvényesítése hosszabb távon is megőrizze a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
szakmai elismertségét, erősítve Kaposvár város hírnevét egy nemzeti, nemzetközi óvodai
hálózatban. Célunk egy hosszútávon is eredményesen működő, magas szakmai színvonalú
intézmény kialakítása.
Humánerőforrásunk minőségi utánpótlására való törekvésünkkel alapozzuk meg a közös
szakmai célok iránti elkötelezettséget. Ehhez elengedhetetlen a csapatmunka, a közös célok
iránti elkötelezettség, amely a két telephelyen működő, de egy közösséget és szervezeti
egységet alkotó intézményben kell, hogy megvalósuljon. Célunk olyan vezetői utánpótlás
biztosítása, amely képes érvényesíteni valamennyi munkatársának a jogszabályokban,
törvényekben foglalt jogokat, tudatosítja a kötelességeket, valamint a szakmai elvárások
fontosságát, az egyéni szakmai fejlődést, elismeri és megbecsüli az eredményességet.
Fenntartja az intézmény eredményeinek diagnosztikusan is alátámasztott, tényszerű
megállapításokon alapuló visszacsatolását. Tudatosan építi mindezekre a Kaposvári Petőfi
Sándor Központi Óvoda intézményfejlesztési koncepcióját. Intézményünk nyitott a társadalmi
és oktatáspolitikai változások követésére, rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz.
Tevékenyen részt veszünk a horizontális tudásmegosztásban, jó gyakorlataink
bemutatásában, megismertetésében. Nyitottak vagyunk a programunk további kiteljesedését
szolgáló új jógyakorlatok adaptálására, fejlesztésére, amelyet szervezeti szinten hasznosítunk
az esélyteremtés, hátránykompenzáció, képesség és tehetség fejlesztés érdekében.
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Továbbra is egyénileg differenciált, személyre szabott, individualizált eljárásokkal
valósítjuk meg az óvodai befogadástól az általános iskolába való átmenet végéig az óvodai
nevelés, fejlesztés optimális feltételeit. A gyermekeket a jövő kihívásainak megfelelő gazdag
hatásrendszerben való eligazodásra készítjük fel, ehhez óvodánk több színteres életszervezés
lehetőségét kínálja. Programunk hatására az ép, egészséges gyermekek személyisége olyan
sokoldalú, komplex fejlődést mutat, amely lehetővé teszi, hogy bármely pedagógiai program
alapján dolgozó általános iskolában eredményesen megfeleljenek. Esélyteremtő munkánk
megkönnyíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlődését támogató átmenetet.
Célunk, óvodánk szakmai hírnevének, népszerűségének megőrzése mellett, a folyamatos
fejlődés feltételeinek való megfelelés biztosítása, olyan intézmény működtetése, ahol jó
gyermeknek lenni, jó dolgozni.

3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
3. 1. GYERMEKKÉPÜNK
A gyermek, mással nem helyettesíthető szellemi, és biológiai értelemben is egyedi
személyiség és szociális lény egyszerre.
Egyedisége sokszínűsége ered az öröklött, veleszületett sajátosságaiból, genetikai
adottságaiból, egyedi érési folyamatától, a környezetéből származó hatásokból, legyenek
azok spontán, vagy tudatos és tervszerű (nevelői) hatások.
E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkori
szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.
Hisszük, hogy a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe
meghatározó a veleszületett sajátosságok szabad kibontakoztatásában, ezért kiemelt
szerepet tulajdonítunk a tudatos és tervszerű nevelői hatásoknak, a környezet elfogadó,
bíztató, segítő, inspiráló szándékának, jellegének. Gyermekközpontú, befogadó, inger
gazdag körülményeink között a kisgyermek próbálgathatja önmagát, képességeit, saját
lehetőségeit és korlátait.
A gyermek, mozgás, cselekvés, tevékenység útján ismerkedik önmagával és az őt körülvevő
világgal. Sokféle tapasztalatot szerez, eközben fejlődik érzékelése, észlelése, gondolkodása. A
tárgyi cselekvéses érzékelése mellett meghatározó a belső érzelmi – pszichikai síkon történő
azonosulása a számára fontos személyekkel. Érzelmei rendkívül széles skálán jellemezhetőek,
hiszen jelen van a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, ugyanakkor az önállósági vágy – az
autonómiára törekvés, mint társas lénynél, akinek különböző jogai vannak. Vágyai, álmai
vannak, aki alkotni akar, olyan világot tud létrehozni, amiben álmai, vágyai beteljesülnek.
Őszinte, érzékeny teremtés, aki bizalmat, elfogadást, szeretetet sugároz az őt szerető felnőtt
iránt.
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Óvodai nevelésünk ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik,
biztosítva minden gyermek számára, hogy magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben
részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakoztatásának.

3. 2. ÓVODAKÉPÜNK
Tudatában vagyunk annak a fontos szerepnek, hogy – mint a közoktatási rendszer első
láncszeme – nevelési intézmény vagyunk, a családi nevelés kiegészítőjeként a gyermekek
óvodai életének kezdetétől az iskolába lépésig biztosítjuk fejlődésük és nevelésük
optimális feltételeit. A nevelés elsődleges színtere a család. Az óvodában, miközben az
teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (iskolás kor)
való átlépés belső pszichikus feltételei.
Közvetetten segítjük
az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez és az iskolai tanuláshoz szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését,
 óvodánk pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével a gyermekek
környezettudatos magatartásának kialakulását,
 a gyermeki nyitottságra építve, a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a családhoz való kötődés alakulását.


A nevelés folyamatának kulcs-szereplője az óvodapedagógus, aki pedagógiai önállóságának
birtokában irányítja a nevelés és személyiség fejlesztés folyamatát, melyben döntő jelentősége
van a humanizmusának (ember-, gyermekközpontúságának) pedagógiai optimizmusának.
Jelenléte a nevelés, nevelési folyamat egész időtartamában fontos feltétele az óvodai
nevelésnek.
A folyamatban központi szerepet tölt be:
A gyermek
♦ iránti bizalom,
♦ egyediségének elfogadása,
♦ tisztelete,
♦ szeretete,
♦ megbecsülése,
♦ megértése,
♦ belső értékeinek, kompetenciáinak alakítása, tehetségének kibontakoztatása,
gyarapítása.
A tudatos készségalakítás
♦ a nevelés során alkalmazott személyiségükhöz igazított pedagógiai intézkedéseink

lehetővé teszik és segítik a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok
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kiegyenlítését, csökkentését, a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek
kibontakoztatását.
Az óvoda hármas funkciójából kiindulva
♦ az óvó-védő,
♦ szociális és
♦ nevelő, személyiségfejlesztő feladatokat egységként kezeljük.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodai nevelés
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. A gyermekeket - mint fejlődő
személyiségeket – gondoskodással vesszük körül, és különleges védelemben részesítjük.
A heterogén összetételű, különböző igényszintet és értékrendet képviselő családok esetében
differenciáltan alkalmazzuk a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket, ezáltal
az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket. Kapcsolatot tartunk különböző helyi
társadalmi-, egészségügyi-, szociális intézményhálózattal melyek a gyermekek óvodába
lépése előtt, óvodai életük során és az óvodai élet után is meghatározó szerepet töltenek be.
A személyiség alakulásának tendenciái bizonyos törvényszerűségek által meghatározottak a
különböző életkori szakaszokban.
Vannak viszonylag kiegyensúlyozottan, harmonikusan fejlődő gyermekek, és vannak, akik e
törvényszerűségektől eltérő, diszharmonikus fejlődési sajátosságokat mutatnak.
Pedagógusi személyiségünkkel modellt nyújtunk
• annak megértésében és elfogadásában, hogy mindannyian különbözünk
egymástól.

Kutatjuk mindenkiben
•
•
•

a jó tulajdonságokat,
a kreativitást,
a tehetséget.

Egyaránt vállaljuk és más-más módon segítjük az öröklött, vagy környezeti hatás
eredményeként
•
•
•
•

nehezen szocializálható,
lassabban fejlődő,
fejlődési zavarokkal rendelkező,
kiemelt figyelmet igénylő:
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
- hátrányos helyzetű,
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- valamint a kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek nevelését is.
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Korlátozott mértékben fogadni tudunk, amennyiben a gyermek integrálható
(csoportonként 1, max. 2): mozgásszervi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autizmus
spektrumzavarral, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermeket.
Ebben az esetben személyi feltételeinket speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek
(utazó pedagógusként) kiegészítik.
Hisszük, hogy az ép gyermekek nevelésére is jó hatással van a sajátos nevelési igényű
gyermekek inklúziója, hiszen az együttélés során tanulják meg a:
♦
♦
♦
♦

különbözőségek tolerálását,
a befogadást és elfogadást,
társaiknak való hatékony segítségnyújtást,
azt, hogy valamennyien értékes emberek vagyunk.

Amennyiben igényként merül fel környezetünkben, biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó
gyermekek óvodai nevelésében:
− az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését,
− nyelvi nevelését,
− a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek:
− önazonosságának megőrzését, ápolását, erősítését,
− az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A gyermekek életében elsődleges hatást gyakorol a primer közösség a család, ezért teljes
tisztelettel, megértéssel fordulunk feléjük. Feltételezzük, hogy valamennyi család képes
értékeket közvetíteni, s törekszik megfelelni társadalmi funkciójának.
Az óvoda másodlagos, a családi nevelést kiegészítő szerepéből adódik a nyitottság a
családok felé, melynek céljai:
a gyermekek környezetének, a családok szükségleteinek, lehetőségeinek, igényeinek,
értékrendjének, nevelési elveinek megismerése,
 az óvoda megismertetése a családokkal
− pedagógia koncepciónk elfogadtatása,
− támogatásuk megnyerése a nevelés hatékonysága érdekében,
− a gyermekek fejlődésével kapcsolatos folyamatos információcsere, együttműködés a
nevelésben,
 a családok sajátosságainak, szokásainak figyelembevétele, az együttműködés során
intervenciós gyakorlat érvényesítése, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásainak differenciált alkalmazása.
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Óvodánk sajátos életterével gondoskodik a nevelés optimális körülményeiről.
Az élettér elemei
−
−
−
−

egészséges, esztétikus környezete
érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvoda pszichés klímája
a gyermeki szükségletek kielégítése
sajátos gyermeki tevékenységrendszere.

Egészséges, tiszta, rendezett külső és belső környezetünkkel a gondozottságot, az
esztétikumot, a harmóniát képviseljük. Belső térkihasználásunk, díszítő elemeink, használati
tárgyaink sajátos ízlésvilágot, igényes értékrendet közvetítenek a gyermekek és a családok
felé. Ennek az értékrendnek fontos eleme a praktikusság, a természetesség, melyben a
gyermekek könnyen eligazodnak, otthonosan érzik magukat, kellő hely és eszköz áll
rendelkezésükre az elmélyült tevékenységhez.
Pedagógusaink, és az óvoda dolgozóinak gyermek-centrikus szemlélete és elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára, és döntő meghatározója a
gyermeki fejlődés szempontjából kedvező pszichés klímának.
Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés eredményességéhez.
Óvodába kerüléskor az anyai szerep pótlására törekszünk, s ezzel párhuzamosan segítő,
támogató, bíztató, megerősítő magatartással fordulunk a gyermekek felé. Elvünk a
gyermekek szabadságának, személyiségének tiszteletben tartása, szükségleteik
kielégítése. Módszerünk az egyéni, differenciált fejlesztés, melynek során mindig
önmagukhoz viszonyítva értékeljük a gyermekek produktumát.
Mindezekből következik, hogy a derűt, biztonságot, összhangot árasztó légkör vonzó a
gyermekek számára.
Sajátos gyermeki tevékenységrendszerünk alapja a folyamatos, rugalmas napirend,
melyben a gyermekek igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodva választhatnak, önállóan
dönthetnek bizonyos időkereteken belül arról, hogy mely tevékenységben vesznek részt.
Stabil pontjai biztosítják azt a ritmikusságot, melyre az óvodáskorú gyermekeknek
biztonságérzetükhöz, nyugalmukhoz szükségük van.
Nevelési feladataink megvalósítása csak biztos szabály- és szokásrendben lehetséges. A
szokásrend, amely alkalmazkodik a gyermekek fejlettségéhez, hozzájárul ahhoz, hogy
eligazodjanak a mindennapi életben. Viszonyítási alapot jelent.
Napirendünkkel lehetővé tesszük, hogy az óvodás gyermekek:


a testi, a szociális és az értelmi képességeinek egyéni és életkor-specifikus
alakításához,
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a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek
megfelelő – tevékenységekhez,
 különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékhoz,
 e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmak közvetítéséhez, emberi értékek közvetítéséhez,
 a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez


megszakítás nélküli, hosszú idő álljon rendelkezésre, amelyből időnként igényük szerint
kiléphetnek és visszatérhetnek egy-egy más tevékenység után. A játékkal szorosan
összefonódik a mozgás, amely lételeme a kisgyermekeknek, s játékos formában jelenik
meg, akárcsak a tevékenységekben megvalósuló tanulás és a munka jellegű
tevékenységek.

3. 3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
3. 3. 1. VEGYES ÉLETKORÚ GYERMEKCSOPORTOK
A gyermekek számára a fejlődéshez megfelelő mintára, érzelmi biztonságra van szükség. A
vegyes életkorú összetétel a kisebbek számára – az óvodapedagógus személyén túl – mindig
tud biztosítani olyan magatartásformákat a nagyobb gyermekek mintáján keresztül,
amelyek utánzásra serkentők. Újdonságot, érdekességet tartalmazó információkat hallanak,
élményeket élnek meg, ezáltal gyorsabb a világ megismerése is. Felgyorsul az önállóság,
eredményesebb a szociális tanulás. Megtanulnak alkalmazkodni, viselkedni, fokozódik a
gyermekek empátiás készsége. Életszerű, családias az ilyen összetétel. A csoportban
tapasztalt szeretetteljes fogadtatás, meleg légkör, a modellálható szokások, hagyományok,
társas kapcsolatok fokozzák a kisebbek biztonságérzetét. Egy csoportba kerülnek
testvérek, barátok, ismerősök. A testvér nélküli gyermekek számára a vegyes összetételű
csoport megadja a kortársakkal való együttélés sokféle élményét, a mintakövető és
mintaadó státuszt. Az egyéni fejlődésbeli különbségek ezekben a csoportokban „szemmel
láthatóan” jelen vannak. Az óvodapedagógus így minden helyzetben tudja mérlegelni a
differenciált személyiség megközelíthetőségét.
A csoportok szervezése a program koncepciójának megfelelően életkorilag heterogén
(vegyes) összetételű.
Vegyes életkorú csoportok kialakításának pedagógiai elvei:
megközelítően arányos legyen a különböző életkorú és nemű gyermekek száma,
testvérek egy csoportba kerülése (kortárs, barát, játszótárs kapcsolatok alakulása),
szülők kérésére a létszám függvényében a csoport arculata, ill. az óvodapedagógusok
személye alapján, (választhatóság)
 egy csoportba egy, legfeljebb két sajátos nevelési igényű gyermek felvétele.




Az óvoda működésének szabályai Alapító Okiratunkban, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban rögzített elveken kívül a Munkarendben kerülnek meghatározásra. A
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Házirend alapján készített közvetlen hangú Tájékoztató füzetünk útján információt
nyújtunk a szülőknek az óvodai élet valamennyi lényeges tudnivalójáról.
3. 3. 2. FOLYAMATOS NAPIREND
Az óvodai élet keretét a napirend adja. A szabályok megkönnyítik az együttélési normák
elfogadását, biztonságérzetet adnak a gyermekek számára. A célszerűen kialakított
szokásrendszer zavartalanná, szinte „önmagától működővé” teszi a csoport életét. A
folyamatos napirend rugalmas keret, a gyermekek kiegyensúlyozott életritmusának alapja,
lehetővé teszi az egyéni igény szerinti tevékenységet. A legtöbb időt a gyermekek
legfontosabb tevékenysége, a játék és mozgás kapja, ebbe illeszkednek a gondozással
kapcsolatos teendők, a képességfejlesztés, a gyermekek mindennapos tevékenységei. Egész
nap folyamán megfelelő hely, idő és eszköz biztosított a szabad játékhoz és a mozgásos
tevékenységhez a csoportszobában, galérián, tornaszobában, udvaron. A gyermekek az adott
időn belül maguk dönthetik el egyéni szükségleteiknek megfelelően, hogy mikor, milyen
tevékenységet választanak, azt hol és mikor fejezik be. A párhuzamosan végezhető,
differenciált tevékenységek tervezése, szervezése lehetővé teszi, hogy a gyermekek
életkoruknak, fejlettségi szintjüknek, egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően
több színtéren, saját döntésük alapján együtt, kisebb-nagyobb csoportokban vagy
elkülönülten tevékenykedjenek.
NAPIREND MINTA (szeptember 1-től május 31-ig)
PSKÓ∗

Tevékeny
ség ideje
6.30 –

Tevékenység
játék – mozgás,
(csoportszobában,
tornaszobában, udvaron);
kötetlen és kötött gyermeki
tevékenység,
egyéni képesség-fejlesztés;

11.45
Ezzel párhuzamosan:
folyamatos tízórai; (8.00-9.00)

11.4512.30

tisztálkodás, ebédhez
készülődés;
ebéd;
készülődés a délutáni
pihenéshez;
pihenés előtti mese;

BTÓ∗∗

Tevékeny
ség ideje

Tevékenység

játék, egyéb szabadon választott
6.30 –
tevékenység, közben 8-9 óráig
folyamatos tízórai, kötetlen- és
kötött egyéni és mikro-csoportos
10.30
tevékenységek,
testnevelési foglalkozások,
kötött mesemondás
mindennapos testnevelés, játék10.30
– mozgás
a
szabadban,
11.50
megfigyelések,
tapasztalatszerzések,
kerti munka
tisztálkodás,
előkészület
az
11.50 –
ebédhez,
12.50
ebéd,
előkészület a pihenéshez,
mese, altatódal
differenciált pihenés (vagy egyéb
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12.30 –
14.00

14.0017.30

pihenés

12.50 –
14.30

folyamatos ébresztés;
tisztálkodás, folyamatos
uzsonna;
játék – mozgás, egyéb
szabadon választott
tevékenység (csoportszobában,
tornaszobában, udvaron)

14.30 –
17.30

csendes tevékenység),
folyamatos ébredés
folyamatos tisztálkodás és
uzsonna,
játék, mindennapos testnevelés a
szabadban, egyéb szabadon
választott tevékenység

∗Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda székhelyén
∗∗Búzavirág Tagóvodában

NYÁRI NAPIREND MINTA (június 15-től augusztus 31-ig)
PSKÓ

Tevékenység
ideje

6.30 - 11.45

11.45 - 12.30

Tevékenység

játék – mozgás,
egyéb kötetlen tevékenység
(csoportszobában,
tornaszobában, udvaron);
folyamatos tízórai; (8.00-9.00)
fürdőzés;
napfürdőzés

tisztálkodás,
ebédhez készülődés;
ebéd;
készülődés a délutáni
pihenéshez;

12.30 – 14.00 pihenés előtti mese;
pihenés
folyamatos ébresztés;
tisztálkodás, folyamatos
14.00- 17.30 uzsonna;
játék – mozgás, egyéb
szabadon választott
tevékenység (csoportszobában,
tornaszobában, udvaron)

BTÓ

Tevékenység
ideje

6.30 - 11.50

11.50 - 12.50

12.50 - 14.30

14.30 - 17.30

Tevékenység
játék, mozgás, egyéb
szabadon választott
tevékenység a szabadban,
közben 8-9 óráig
folyamatos tízórai a
szabadban,
kezdeményezések,
kirándulások, fürdőzés,
napfürdőzés,
mindennapos testnevelés
tisztálkodás, előkészület
az ebédhez,
ebéd,
előkészület a pihenéshez

differenciált pihenés
(vagy egyéb csendes
tevékenység)
folyamatos ébredés
tisztálkodás, folyamatos
uzsonna, játék, mozgás a
szabadban
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3. 3. 3. HETIREND
A napirendhez hasonlóan a hetirend is a folyamatosságot, rendszerességet, a nyugalmat
segíti elő.
Összeállításánál ügyelünk arra, hogy elegendő idő jusson a párhuzamosan végezhető,
differenciált gyermeki tevékenységekre.
A hetirend kialakítása az óvodapedagógusok feladata. Az óvodai csoport és a gyermekek
igényeinek, képességeinek figyelembevételével a tevékenységek helyei és időkeretei
megváltoztathatók. A hetirendben állandó időpontja van a kötött mozgásos tevékenységeknek,
melyek megválasztásánál az összehangolás szükségszerű a szervezési kérdés miatt. (lásd:
PSKÓ székhelyén a Mozgás fejezetben)
A többi tevékenység a hetirend szerint, az óvodapedagógus és a gyermekek
kezdeményezésére jelenik meg játékba ágyazottan, és játékból indulva. Játékos jellegüket
megőrzik a gyermekek állapotától, játékának témájától, az óvodapedagógus
célkitűzéseitől függően. Ezek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető
tevékenységek, a gyermekek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő
időtartamú, foglalkozások szervezésével, tervezésével valósulnak meg.
Mindennapos kötetlen tevékenység:

játék

szabad mozgás

verselés, mesélés

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A hetirendben kötetlenül megjelenő tevékenység:
•
•

a külső világ tevékeny megismerése, s ezen belül a matematikai tapasztalatok tudatosítása,
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka.

A hetirendben kötötten, vagy kötetlenül megjelenő tevékenység:
• ének, zene, énekes játék, gyermektánc.
Óvodánk nyitva tartása a szülők igénye alapján lett meghatározva:
PSKÓ
BTÓ
Hétfőtől péntekig 6.30-tól 17.30-ig
Szülői kérésre lehetőséget adunk a félnapos, (vagy indokolt esetben annál rövidebb idejű)
óvodai ellátásra is.
A teljes nyitvatartási időben a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja.
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4. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,
CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE
Célunk
 Az óvodánkba járó gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatása,
megerősítése, sokoldalú, harmonikus fejlődésének, fejlesztésének, elősegítése az
életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe
vételével.

Programunk alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszere:











az egyetemes emberi értékek figyelembe vételének elvével;
épít a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti
sajátosságaira,
a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire,
a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára.
Magyarország Alaptörvényének értékeit és a Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve,
összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott általános
érvényű elvekkel,
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvével (a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésekor),
a helyi sajátosságok figyelembevételével, (a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
JMK és a Búzavirág Tagóvoda Környezettudatos Szemléletet Alapozó Helyi Óvodai
Nevelési koncepciói),
az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 Óvodai Alprojektben megfogalmazott ILMT
pedagógiai rendszer figyelembe vételével kerülnek meghatározásra.

4. 1. NEVELÉSÜNK ALAPELVEI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Gyermeki személyiség tiszteletben tartása, (gondoskodás, elfogadás, szeretet,
megbecsülés).
Gyermekközpontú szemlélet.
Gyermekek egyéni képességeinek, teljes személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése.
Egyéni személyre szabott differenciált fejlődés, fejlesztés elősegítése.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvodai életszervezés.
Különbözőségük elfogadása.
Korlátozott mértékben (csoportonként 1, max. 2 fő) sajátos nevelési igényű gyermek
integrált óvodai nevelése speciális felkészültséggel rendelkező utazó szakemberekkel
való együttműködéssel.
Folyamatos fejlesztés.
Partnerközpontú szemlélet és működés.
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♦

Innovatív pedagógiai eljárások tudatos és átgondolt alkalmazása gyakorlatunkban.

A két telephelyen dolgozók a program alapján folyó pedagógiai tevékenységükkel
folyamatosan megőrzik és erősítik sajátos arculatukat, szakmai- módszertani autonómiájukat.
Eredményeiket megosztva pedig egy szélesebb szakmai kínálatot nyújtó pedagógiai rendszert
alkotnak.
A gyermekeket - mint fejlődő személyiségeket – gondoskodással vesszük körül, és
különleges védelemben részesítjük.

4. 2. HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ÉRTÉKEI
Gyermekközpontúság

















biztonság
elfogadás
tisztelet
szeretet
megbecsülés
meleg légkör
óvodai alkalmazottakgyermekek közötti pozitív
attitűd
ölelés
empátia
bizalom
őszinteség
harmónia
türelem
figyelek rád
minden előítélettől
mentesség

Környezettudatosság,
fenntarthatóság

Mozgásfejlesztés
szabad mozgás
minden
nap
minden
gyermeknek biztosított
 bent és szabadban egyaránt
 egyéni szükségletekhez és
fejlettséghez igazodik
 irányított
mozgástevékenységek
 harmonikus, összerendezett
mozgás elősegítése
 sokszínű,
 változatos
 örömteli
 mozgásos
játékok
és
feladatok sora
 tárgyi feltétel
 prevenció
 gyógytestnevelés
 korrekció
 balesetvédelem












pozitív érzelmi
viszony a
természethez
szülőföld és
hagyományainak,
értékeinek védelme
környezetkultúra
megismerése
biztonságos életvitel
szokásai
környezet alakítása
környezetvédelem
fenntartható fejlődés
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Folyamatos fejlesztés
Egészséges életmód
Erkölcsi és értékorientált
 játék- szabad játék, mint
 gondozás
közösségi nevelés
az egész személyiséget
 testi
szükségletek  együttélés szabályai
fejlesztő tevékenység
kielégítése
 udvariasság

játékosság, mint alapvető
 testápolás
 különbözőségek elfogadása
módszer

tisztaság
 következetesség
 élményalapú
 testi
képességek  érték és kultúra átadása
tevékenységközpontúság
fejlesztése
 udvariassági szokások
 választhatóság
 egészség védelme,  beszédkultúra
 egyéni bánásmód
edzése,
óvása,
 differenciálás
megőrzése
 egészséges,
biztonságos
környezet
 folyamatosság
Folyamatos fejlesztés
Egészséges életmód
Partnerközpontúság
 egyéni
készség
és
 szokások
képességkibontakoztatás
 életszervezés
 együttműködés
a
 különbözőség elfogadása,
 komfortérzet
családdal
figyelembe vétele
 egészséges
 partnerekkel
való
 esélyegyenlőség,
együttműködés
táplálkozás
 hátrányok csökkentése
 öltözködés
 etika
 kiemelt figyelmet igénylő
 pihenés
 multiplikátori szerep
gyermekek elfogadása,
 betegség
fejlesztése
megelőzés

tehetséggondozás
 egészség megőrzés

szabad
önkifejezés,
alkotóképesség,
kreativitásfejlesztés

speciális
gondozó,
prevenciós és korrekciós
testi, lelki nevelés
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4. 3. NEVELÉSÜNK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE

NEVELÉSI CÉLOK

NEVELÉS FELADATAI
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
ALAKÍTÁSA

ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ
ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI
NEVELÉS

ANYANYELVI – ÉRTELMI
FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS

FŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK

JÁTÉK – MOZGÁS – TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS – MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

FEJLESZTÉSI TARTALMAK
MEGVALÓSULÁS
ESZKÖZRENDSZERE
NEVELÉS SZERVEZETI
KERETEI

NEVELÉS
KAPCSOLATRENDSZERE
FEJLŐDÉS EREDMÉNYEI

Nevelésünk általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, kompetenciáinak alapozása, különös tekintettel
 egészséges életmód alakítása
 érzelmi az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
 anyanyelvi-értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Ezek az alapfeladatok csak a tárgyalhatóság miatt különülnek el egymástól, a valóságban
egymással összefonódva, komplex módon jelentkeznek.
Fő tevékenységformák:
♦
♦

játék
mozgás
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♦
♦

tevékenységekben megvalósuló tanulás
munkajellegű tevékenységek.

Fejlesztési tartalmak:
•
•

a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Székhelyén, sajátos arculatának és
a Búzavirág Tagóvoda sajátos arculatának megfelelően kerültek meghatározásra.

4. 4. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az egészséges életmód alakításának az óvodában alapozó szerepe van, mert a nevelési
folyamat minden szakaszában jelen van, funkcionálisan egységet képez minden
tevékenységgel.
Olyan tartalmakat közvetítünk a gyermekeknek, melyek közben szükségleteikből igények
alakulnak ki, ezek érdeklődéssel párosulva s a különböző cselekvéssorok által begyakorolva,
folyamatos segítéssel, megerősítéssel, támogatással értéket képviselve beépülnek a
személyiségükbe, szokásukká alakulnak.
Ha a gyermekek kiegyensúlyozott, derűs, nyugodt légkörben, támogató, segítő
környezetben élnek és szükségleteik kielégítést nyernek, harmonikusan fejlődnek.
Mindez hatással van a testi-lelki-szellemi fejlődésükre.
Célunk
 Egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermekek testi fejlődésének
elősegítése, az ehhez kapcsolódó szokások megalapozása, interiorizációjának
elősegítése.
Feladataink
A gyermekek testi fejlődésének elősegítése:






A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése.
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, pihenés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása és fenntartása.
 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása.
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 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.
 A gyermekek személyes kompetenciáinak (mint önkiszolgálási, egészségvédő,
identitásvédő, önértékelő – személyes motívumok, képességek) alapozása.

4. 5. AZ ÓVODA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA
A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
4. 5. 1. TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE,
BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE

Alapelvek
• A WHO definíciója:
„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai
és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás, vagy hanyag
bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek
egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális
sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy
hatalmon alapul.”
• Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a
gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos
ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás,
érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent,
vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és
spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor,
hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai
tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek
egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.
- Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat
hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek
jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.
- Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek
hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben,
amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi
utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása,
késleltetése.
• Gyermekbántalmazást jelent, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek,
vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – bár tud róla, vagy szemtanúja –
nem akadályozza meg, illetve nem jelenti.
- Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen
ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai
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sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett
gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár
stb.)
- Érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot
jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez
magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem
fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek
nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő
előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a
gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó
kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos
formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem- és fültanúja más
bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában
foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.
- Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba,
amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi
beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem
érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog-és szokásrendje, illetve az
adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és
gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a
fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és
a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét
szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek
kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek
kizsákmányolása, gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás
formájában,- a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó
felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában.
- Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben
az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a
konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy
szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az
elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget.
Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma
miatt.
Feladataink
 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási,
beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatásával, valamint a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat;
felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel
törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a
gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.
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 A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti
szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket
veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a
gyermekjóléti szolgálattól.
 A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), 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 motiválni szükséges
a pedagógusnak. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési
anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is.
4. 5. 2. EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK ALAKÍTÁSA
Az étkezést biztosító vendéglátó vállalattal folyamatos kapcsolatban állunk. Erőteljesen
képviseljük az egészséges és korszerű táplálkozáshoz kötődő igényeinket. Óvodai
hagyományaink során is érvényesítjük ezt a törekvést: születésnapokat, farsangot, stb.
vitamindús kínálással-étkezéssel szervezzük. Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő igényeit
mennyiségi és minőségi (ételallergia) tekintetben.

4. 5. 3. EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
A tárgyi és szociális környezet fontos feltétele az egészséges életmód alakításának. Az
egészséges, tiszta, ápolt és harmonikus környezet kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk. Az
óvoda épülete, udvara a különböző funkciók céljához igazodóan tagoltak.
A megfelelő méretű csoportszobák világosak, tágas belső térrel rendelkeznek.
Tisztíthatóságuk az előírásoknak megfelelnek, levegőcseréjük könnyen megoldható. A
berendezési tárgyak igazodnak a gyermekek változó testméreteihez könnyen mozgathatók,
biztosítják a gyermekek cselekvési-tevékenységi vágyait. A balesetvédelmi és biztonsági
szempontoknak megfelelnek, biztosítják egészségük megőrzését, fejlődését. A játékokat,
eszközöket nyitott polcokon tároljuk. A gyermekek által használt eszközök
gyermekmagasságban kerülnek elhelyezésre, hogy bármikor hozzáférhetőek legyenek. A
játékteret galériák bővítik minden csoportban.
Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy az otthonról hozott kincseiket, személyes tárgyaikat,
rajzaikat megfelelő helyen tárolhassák.
A gyermekek ruházatát, saját jelükkel ellátott öltözőszekrényekben tároljuk. Az öltözők
csoportonként elkülönítettek. Itt találhatók a szülők informálását segítő hirdetőtáblák.
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A mosdókban a hideg-meleg vizes szerelvények magassága és mérete a gyermekekhez
igazodik. Saját jellel ellátott tisztálkodási eszközöket, törölközőt, folyékony szappant,
használunk. Az intimitást térelválasztó falak és függönyök biztosítják.
A mozgástér bővítését a KPSKÓ székhelyén a két-két csoport előtti, gazdag eszköztárral
rendelkező kis tornaszobák teszik lehetővé. A BTÓ-ban a csoportszobákhoz tartozó előtér és
öltöző egybenyitásával bővíthető a tér.
Az udvar kialakítása játékokkal, PSÓ-ban ovi-foci pályával való felszereltsége lehetővé teszi
a mozgásigény kielégítését és a szabad levegőn tartózkodás edző hatását. A játszóterek
betonos és füves részekből állnak, az ivókút udvarrészenként, továbbá udvari gyermek WC,
mosdó is biztosított. A telepített játékok megfelelnek az EU szabványnak.
A homokozók, babaházak, mobil és telepített eszközök, hozzájárulnak a természetes
környezetben végezhető örömteli játékokhoz, mozgásfejlesztéshez. A virágoskertek, a
természet alakítására, gondozására irányuló tevékenységekre inspirálnak. A nyári időszakban
vízfüggöny áll rendelkezésre a gyermekek vízzel való edzéséhez. Nagy hangsúlyt fektetünk a
környezet védelmére, megóvására, ehhez kapcsolódó szokások alakítására, elsősorban a
felnőttek modell értékű magatartásával, hozzáállásával.
Fokozatosan ismertetjük meg a gyermekeket a környezethigiéniai nevelés viselkedési
szokásaival (tisztaság, rend, esztétikum).
Fontosnak tarjuk a gyermekek testi épségének megőrzését, védelmét, a balesetek
megelőzésére nevelést, az ezzel kapcsolatos szokások megismerését, begyakorlását,
alkalmazását. Folyamatosan ellenőrizzük és karbantartjuk a kinti és benti játékeszközöket.
Megfelelő, jó légkörű, ember- és családbarát munkakörnyezetet biztosítunk dolgozóinknak. A
szülők fogadására, a nyílt óvodai élethez, a kapcsolattartáshoz szükséges tárgyi és személyi
feltételek rendelkezésre állnak.

4. 5. 4. BALESETMEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Alapelvek
• Fontos az óvodásokat arra nevelni, 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.
Idetartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való
kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egyegy hétköznapi tárgy (pl.: csoportszoba berendezési tárgyai, bicikli, mászóka, autó,
gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a
balesetek megelőzése érdekében.
• Fontosnak tartjuk a pedagógusok, óvodai dolgozók rendszeres, óvodán belüli
elsősegélynyújtó tanfolyamon való részvételét, hogy az esetlegesen előforduló baleseteket
szakszerűen oldják meg.
Módszere:
a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.
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Feladataink
 A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás
stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
-egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások,
-a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
-a tilos és az elvárható magatartásforma tudatosítása.
 A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. Az óvoda
házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során be kell tartaniuk.
 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok
az SZMSZ–ben kerültek rögzítésre.
 Elsősegély dobozt mindenki által hozzáférhetően helyezzük el.
 Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt
vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, az udvari
eszközök esetében szakértői vizsgálattal egészül ki.
 Óvodai játékos foglalkozások keretén belül megtanulhatják a legalapvetőbb fogalmakat
például, hogy mi is az elsősegély és miket rejt az elsősegélyláda. Amikor pedig már van
egy képük a témáról, akkor elkezdhetnek megismerkedni az egyes sérülések ellátásával.
Az óvodai elsősegélynyújtásba természetesen csak a könnyebb, hétköznapi balesetek
tartoznak bele. A gyerekek játékos módszerekkel gyakorolhatják például egy könnyű
égés, egy kisebb vágás, egy darázscsípés, vagy egy horzsolás ellátását. A cél az, hogy a
játék során kialakuljon bennük egy segítő, empatikus magatartás, illetve a bátorság ahhoz,
hogy merjenek segíteni.

4. 5. 5. EGÉSZSÉGRE NEVELÉS, GONDOZÁS, SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSE
A helyes életritmus kialakítása a fejlődés alapfeltétele. A visszatérő napi események,
tevékenységek ritmikussága, ismétlődése biztonságot, védettséget teremtenek a gyermekek
életrendjében. Ezért napirendünket a folyamatosság, rugalmasság, kötetlenség jellemzi.
A gondozással, az egyéni szükségletek kielégítésével elősegítjük a gyermekek növekedését,
fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a gyermekek testi szükségleteinek sajátos
vonásait, illetve megtanítsuk azokat higiénés, szocializált módon kielégíteni. A belső igényből
fakadó, rendszeres szükséglet kielégítésének eredményeképpen az egészséges életmód és
gondozás tevékenységei szokássá alakulnak, és értékként beépülnek a gyermeki
személyiségbe. Az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítő dolgozó segítségadását
mindig a gyermekek fejlettségéhez igazítjuk. A szokások rögzülése, alkalmazása segíti az
egészség védelmét, óvását, megőrzését.
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GYERMEKEK TESTI SZÜKSÉGLETEI
♦ Az étkezést biztosító vendéglátó vállalattal folyamatos kapcsolatban állunk. Erőteljesen
képviseljük az egészséges és korszerű táplálkozáshoz kötődő igényeinket. Óvodai
hagyományaink során is érvényesítjük ezt a törekvést: születésnapokat, farsangot, stb.
vitamindús kínálással-étkezéssel szervezzük. Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő
igényeit mennyiségi és minőségi (ételallergia) tekintetben.
♦ A testápolás higiéniai, egészségügyi szokások alakítását jelenti a mosakodás, fogmosás,
WC használat, fésülködés, papír zsebkendő használat területén.
A gyermekek az önkiszolgáláshoz szükséges készségeket a felnőttek-gyermekek közötti
bensőséges, közvetlen kapcsolat hatására és a vegyes összetételű csoportban felerősödő
szociális tanulás útján sajátítják el. A fokozatosság betartása, differenciált segítségadás
készenléte önbizalmat ad a gyermekeknek.
♦ Az egyéni igényeknek és az időjárásnak megfelelő öltözködéssel a betegségmegelőzés és a
jó közérzet megteremtése a célunk. Az öltözködési szokások kialakításában
együttműködünk a szülőkkel a kényelmes, praktikus és célszerű ruházat érdekében. Az
egészséges lábboltozat fejlődése szempontjából lényegesnek tartjuk a cipő helyes
megválasztását. Egészségügyi okokból minden gyermeknek szüksége van az időjárásnak
megfelelő kinti és benti ruhára, benti cipőre, pizsamára, tornafelszerelésre, váltó ruhára.
♦ A mozgás a gyermekek természetes belső igényéből fakad. Maga a tevékenység, akárcsak
a játék, az öröm forrása. A gyermekek mozgáskésztetése a szervezet fejlődéséből adódóan
igen erős, ezért a mozgásszükséglet egyéni kielégítését egész nap folyamán biztosítjuk az
épületen belül és a szabad levegőn egyaránt. Óvodánkban biztosított a gyermekek
mozgáskedvét még tovább inspiráló kellő tér és eszköztár. A spontán és szervezett
mozgások lehetővé teszik a különböző mozgásformák begyakorlásával a testi képességek
harmonikus fejlődését. A kondicionális képességek területén fejlesztjük az
állóképességet, a testi erőt és a gyorsaságot. A koordinációs képességeknél a harmonikusan
összerendezett mozgást, a téri tájékozódást és az egyensúly érzéket. Figyelembe vesszük
az egyéni igényeket, képességeket a mozgás mennyiségében, a mozgásfajtákban és a
terhelhetőségben. (részletesen lásd a Mozgás című fejezetben)
♦ Az edzés során nő a szervezet ellenálló és alkalmazkodó képessége. A szabad levegőn való
tartózkodás, a napfény és a víz egyaránt jótékony hatású. Évszaktól függetlenül biztosítjuk
a szabad levegőn való tartózkodást, amit tevékenységre ösztönző eszközökkel, játékokkal
teszünk tartalmassá.
♦ A pihenés elengedhetetlen feltétele a teljes csend, nyugalom és a friss levegő. Mesével,
altatódallal, simogatással, betakargatással, otthonról hozott alvós játékkal segítjük,
biztosítjuk a gyermekek aktív, passzív pihenését.
Az eltérő alvásigényű gyermekek pihenését jó szervezéssel, kiegyensúlyozott
szokásrenddel differenciáltan valósítjuk meg (csendes pihenés, könyvnézegetés, egyéb
tevékenység).
A betegségmegelőzés érdekében kialakítjuk azokat a szokásokat-szabályokat, amelyek
képesek a szezonális megbetegedések, illetve a járványok idején megvédeni az egyént és a
közösséget a betegségek tovább terjedésétől.
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Óvodapedagógusként és óvodai dolgozóként annak tudatában, hogy egész személyiségünkkel
nevelünk, és hatást gyakorlunk a gyermekek fejlődésére, modell szerepünknek tudatosan
megfelelve, megjelenésünkkel, gondozottságunkkal, ápoltságunkkal harmóniát képviselünk,
egészséges életvitelünkkel mintát szolgáltatunk a gyermekeknek és a szülőknek.
Az optimális fejlődés-fejlesztés érdekében a családokkal folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot, így ismerjük meg az otthoni életritmust, az eltérő kultúrából adódó szokásokat,
ezáltal tudunk a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodni.
Nevelésünk során a gyermekek egyéni fejlettségére, egészségi állapotára, sajátos igényére
építünk. Folyamatos kapcsolatot tartunk az óvoda fogorvosával és a védőnővel. Sajátos
nevelési igény esetén, a megfelelő szakember bevonásával, a szülőkkel,
óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve segítjük a gyermekeket, ami prevencióskorrekciós célú pedagógiai eljárást tesz lehetővé.
4. 5. 6. MINDENNAPOS TESTMOZGÁS
(RÉSZLETESEN TARTALMAZZA AZ 5.2. VALAMINT A 6.3. ÉS 7.3. FEJEZETEK)

4. 6. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI
NEVELÉS
Az óvodás korú gyermekek életkorának, egyéni adottságainak megfelelő fejlődéshez
elsődleges az érzelmi biztonság, ennek szociális és tárgyi feltételeinek megteremtése. Az
érzelmi és értékorientált közösségi nevelés elősegítése nagyon mélyen átszövi az óvodai
nevelés egész folyamatát, valamennyi egyéni és társas tevékenységformát. Az
óvodáskorú gyermekek jellemzője magatartásuk érzelmi vezéreltsége. Ezért is fontos,
hogy a gyermekeket érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör,
állandó értékrend vegye körül.
Célunk
 Érzelmi biztonságon alapuló, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör, állandó értékrend
megteremtése, és az e szerinti viselkedés, melyben az egyes gyermekek én tudata
megfelelően alakul, önkifejező törekvéseik, a csoport és a társak érdekeivel
összeegyeztethetők.

Feladataink


A gyermekek családi hátterének megismerése, az intervenciós gyakorlat
érvényesítése.
 Olyan környezet alakítása, ahol garantált, hogy a gyermekeket az óvodába lépés első
pillanatától kezdve kedvező érzelmi hatások érjék. Teljesüljenek a biztonságérzet
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kialakulásához, a természetes társas szükségletek kielégítéséhez, a derűs,
harmonikus légkörhöz, az elfogadó, megerősítő, segítő magatartáshoz, az
értékközvetítéshez, élménynyújtáshoz nélkülözhetetlen feltételek.
Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, a gyermekek egymás közötti, valamint
az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze.
A szociális készségek alapozása, fejlesztése.
A gyermekek megfelelő mértékű önállóságának, új iránti nyitottságának,
önbizalmának fejlesztése.
A társas együttműködés, és a magatartáskultúra értékeinek, elveinek közvetítése,
valamint a gyermekek erkölcsi érzelmeinek, tulajdonságainak alakítása, erkölcsi
értékrendjük, szokás- és normarendszerük megalapozása.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyereket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény
kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés
alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A gyermekek én tudatának, szociális érzékenységének alakulása, támogatása,
önkifejező törekvéseinek, társas kapcsolatainak– mint a konstruktív
együttműködés, konfliktuskezelés – fejlesztése, alakítása.
Az óvoda valamennyi alkalmazottja részéről tudatos, pozitív modellszerep hiteles
közvetítése kommunikáció, bánásmód, viselkedésminta útján.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében közösségi nevelésük és egyéni
differenciált fejlesztésük során az óvoda együttműködése, az ágazati
jogszabályokban
meghatározott
speciális
felkészültséggel
rendelkező
szakemberekkel.
Az emberek különbözőségének elfogadására, megértésére és az előítéletek
elkerülésére nevelés.
A közösségi nevelés szempontjából meghatározó, közös élményeken alapuló
tevékenységek gyakorlása, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlődését
szolgáló szokás- és normarendszerének megalapozása.

















A gyermekek fejlődése, társas kapcsolataik alakulása a közösségi élet tevékenységeinek
rendszerében valósul meg. Az óvodapedagógus – gyermek, dajka – pedagógiai asszisztens
– gyermek kapcsolatban fontosnak tartjuk a testközeli, érintéses kapcsolattartás formáit,
az egyes gyermekhez való odafordulást. Szűkebb-tágabb környezetünkben tett
megfigyelések, ott végzett tevékenységek során mély, együttes élmények átélését tesszük
lehetővé. Ezeket az élményeket, és az általuk kiváltott érzelmeket a gyermekek újra és újra
átélik a játék folyamatában.
Közben elmélyülnek
•

erkölcsi érzelmeik közül a számukra átélhetők, mint a szeretet, tisztelet,
megbecsülés, barátság, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség;
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•
•
•

esztétikai érzelmeik közül, a természet harmóniájának szépségének érzése, az
alkotások esztétikumára való figyelés;
intellektuális érzelmeik közül, a kíváncsiság, rácsodálkozás, a felfedezés, a siker
öröme.
Fejlődik érzelmi, akarati életük, önállóságuk, önfegyelmük, kitartásuk,
feladattudatuk, szabálytudatuk.

A gyermekek érzelmi és közösségi nevelésére elsődleges hatással van a szülők teljes
személyisége, és az öröklött motívumok. Óvodába lépéskor a kisgyermekre még az erős énközpontúság jellemző. A különböző tevékenységek során a gyermekeknek lehetőségük van a
különböző
önkifejezési
formák
gyakorlására,
együttműködési
formák
megtapasztalására, a társas érintkezés, a közösségi magatartás szokásainak,
szabályainak, elsajátítására.
Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés óvodai nevelésünkben 3 fő komponensből áll:
 Beszoktatási időszak
 Mindennapi együttélés
 Rendhagyó események, ünnepek, hagyományok, kirándulások.
4. 6. 1. A BESZOKTATÁSI IDŐSZAK FELADATAI
A beszoktatási időszak nagyon tudatos előkészítést, odafigyelést kíván az
óvodapedagógusoktól. Óvodánk teljes nyitottsággal felvállalja, hogy már az óvodai
beiratkozások előtt lehetőséget teremt a szülők számára, hogy nyílt nap keretében
betekintést kaphassanak nevelőmunkánkba, megismerhessék pedagógiai koncepciónkat, a
csoportok egyéni arculatát, óvodánk dolgozóit. A szülőknek – gyermekeknek egyaránt
pozitív indíttatást ad, hogy a beiratkozás idejére már nem teljesen idegen számukra az óvoda.
A beszoktatás eredményessége, zavartalansága érdekében a szülőket meggyőzzük az
együttműködés fontosságáról, és az egyéni igényeket figyelembe véve lehetőséget
teremtünk az anyás, illetve apás beszoktatásra. A vegyes életkorú csoportban a
szorongások oldását, a beszoktatás problémamentességét segíti a csoporton belüli
testvérpárok, ismerősök jelenléte, valamint az új gyermekek fogadására felkészült
csoporttársak kezdeményező, barátságos, segítő magatartása, a felnőttek nyitottsága,
odafordulása. A beszoktatás teendőiben a csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus, és
a dajka együtt vesz részt. Ezáltal lehetővé válik, hogy az érzelmi biztonság, szeretetteljes
légkör érvényesüljön, több idő jut az egyéni bánásmód alkalmazására, ölbe vételre,
ringatásra, a kisgyermek számára először legfontosabb kötődési szükséglet kielégítésére.
Az óvoda valamennyi alkalmazottja, személyiségével modellt nyújtva tanítja meg a
gyermekeket, és a gyermekek egymást, a szociális kommunikáció és ezen belül a gyakori –
túlnyomóan pozitív – érzelmi kommunikáció gyakorlására, használatára. A mindennapi
együttélés során szükség szerint előforduló elmarasztaló, negatív érzelmi kommunikációs
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megnyilvánulásaik is szeretetbe ágyazottak, a gyermekek irányába bizakodó szemléletet,
bizalom előleget sugároznak.
4. 6. 2. MINDENNAPI EGYÜTTÉLÉS FELADATAI
A beszoktatási időszakban kialakult kötődés- kezdetben csak az óvodapedagógus
személyéhez, később a társakhoz is – szociális tapasztalatokhoz juttatják a gyermekeket. A
mindennapi egymás mellett tevékenykedésből fokozatosan jutnak el az együttes játékig.
Ebben mintát követnek, kapcsolatokat létesítenek, alkalmazkodnak, megtanulják
önmaguk értékelését mások viselkedéséhez viszonyítani, fejlődnek szociális készségeik.
Társas kapcsolataik révén alakul hovatartozási kötődésük. Az ÉN-ÉN, ÉN és a MÁSIK
kapcsolatban szerzett szociális tapasztalatok különböző helyzetek megoldására teszik
képessé őket, alkalmazható tudásra tesznek szert.
Csoportjainkban az érzelmi, értékorientált közösségi és erkölcsi nevelés meghatározó eleme
az óvodapedagógusaink és a pedagógiai munkát segítőink értékközvetítő, modellértékű,
jellemzően demokratikus stílusú, segítő-együttműködő magatartása gyermekekkel,
szülőkkel egyaránt.
Modellként, pozitív mintát adva tanítjuk a gyermekeket, s azok egymást a szociális
kommunikáció, ezen belül a gyakori pozitív érzelmi kommunikáció használatára.
Támogatjuk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartását, kielégítését, a
kreativitás előtérbe helyezését, kompetencia érzés kialakítását, fenntartását.
Segítjük a gyermekek együttéléséhez nélkülözhetetlen verbális kommunikációjuk fejlődését
is, hogy örömeiket, problémáikat legyenek képesek megosztani egymással, és az emberi
kapcsolatokban nélkülözhetetlen viselkedési, udvariassági formulák használatára
alkalmassá váljanak.

4. 6. 3. RENDHAGYÓ ESEMÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK FELADATAI
Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk szellemiségéből adódóan, óvodai mindennapjainkat
színes, választékos eseménynaptár egészíti ki. Ezeknek a rendkívüli eseményeknek a
többsége a természet megismerő, ápoló, óvó-védő tevékenységekre, szűkebb, tágabb
környezetünk megismerésére, más részük pedig az évszakokhoz és az óvoda életéhez
kötődő ünnepekre, hagyományokra épül. A rendhagyó eseményeknek fontos szerepük van
a szociális érzelmek alakulásában, a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek,
a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés erősödésében, a gyermekek
érzelmi kötődésének elmélyítésében. Az események előtti készülődés teendői, megannyi
közös élményhez juttatják a gyermekeket, mely az esemény napján éri el a tetőpontját. Az
évenkénti visszatérő ciklikusság a gyermekek számára biztonságot jelent, növeli
magabiztosságukat.
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A nyitott események lehetőséget teremtenek arra, hogy a szülők betekinthessenek
mindennapjainkba, és az aktuális programok kapcsán együttes élményeket éljünk át. Az
integrált óvodai egység egészét érintő programokat az éves óvodai munkatervben
szerepeltetjük, melyek aktuálisan nevelési évenként néhány alkalommal jelennek meg. Az
óvodapedagógusok, és az óvoda dolgozói, illetve esetenként a szülők együttes összefogással
teremtik meg a feltételeket a rendezvények sikerességéhez. Az óvoda dolgozói mintát adnak
a bensőséges, hittel teli ünnepelni tudás érzelmi hatásának átéléséből, melyhez külső jegyek,
sajátos jelképek, szimbólumok, és az ünnepi öltözék is hozzátartozik. Az ünnepek
közösségformáló és kötődést erősítő szerepe mellett, kihasználjuk az esztétikai
ízlésformáló lehetőségeket is. Olyan esztétikai élményekhez juttatjuk a gyermekeket
(hangversenyek, néptáncbemutató, óvodapedagógusok színvonalas produkciói, bábművészek
előadása, …) melyek igényességet képviselnek, és a művészi alkotások értékei felé nyitottá
teszik a gyermekeket és szüleiket.

RENDHAGYÓ ESEMÉNYEINK

Időjáráshoz,
évszakhoz kötődő
népszokást
őrző
napok







csoport szintű

Óvodai szintű

Belső (zárt)
rendezvény

Búzavirág Tagóvoda

Nyitott, szülők
részvételével

Csoport szintű

Óvodai szintű

Belső (zárt)
rendezvény

Jeles napok

Kaposvári Petőfi Sándor
Központi Óvoda
Székhelye
Nyitott, szülők
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Zöld napok
Víz világnapja, föld
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madarak,
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Természetben
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tevékenységek
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4. 7. AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
4. 7. 1. ANYANYELVI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Az anyanyelvi nevelés átfogó jellegű, szerves része az óvodai nevelés minden
mozzanatának. Közvetítő elem, hiszen a kisgyermekek számára a beszéddel,
kommunikációval kísért tevékenység, játék, cselekvés az, ami komplex módon biztosítja
értelmi képességeiknek fejlődését. Környezetükkel való érintkezésüknek, gondolkodásuknak
a legfőbb eszköze.
Az anyanyelv elsajátításának szintje – az öröklött beszédképességen kívül a családi
környezet által determinált. A szülők, majd az óvodában az óvodapedagógus és a társak
modellhatását a gyermekek utánozzák, s a mintákat interiorizálják.
Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés-nevelésbe ágyazottan jelentkezik a megismerés,
kommunikáció, gondolkodás, tanulás változatos formáinak megjelenése, mely során a
gyermekek kognitív képességeinek alapozását biztosítjuk. Az óvodai életben is fellelhetőek
a kreativitás, az alkotóképesség valamint a tehetség fejlesztéséhez szükséges egyéni
képességek.

Céljaink
 Az óvodai évek alatt a biztonságos, szeretetteljes, oldott, élményekben és
tevékenységekben gazdag légkör kialakítása, melyben a gyermekek
kapcsolatteremtő képessége, s ezáltal beszédük és kommunikációjuk fejlődik.

Helyes mintaadással a kommunikáció különböző formáinak alakítása, az
anyanyelvi kifejezőképesség fejlesztése.

Feladataink


Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a
gyermekek egyéni érdeklődésének, természetes beszéd- és kommunikációs
kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések
támogatása és a válaszok igénylése.
 Az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – valamennyi
tevékenységi forma keretében megvalósítandó az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen lévő feladat.
Minden óvodába járó gyermek különböző szintű beszédkészséggel rendelkezik, ezért óvodába
lépés előtt óvodapedagógusaink tájékozódnak a gyermekek beszédfejlettségéről, a család
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anyanyelvi kulturáltságáról, s továbbra is figyelemmel kísérik a gyermekek anyanyelvi
fejlődését.
A felismert beszédzavarok, beszédhibák esetén, ha szükséges a szülők mellett a speciális
szakemberekkel is együttműködnek. A kompenzálás mindig egyénre szabottan történik.
Az óvodába lépő gyermekek számára biztonságot nyújtó, szeretetteljes, egymást meghallgató,
egymáshoz beszélő, derűs, inger-gazdag csoportlégkört alakítunk. A páros, ölbeli,
szemkontaktust kialakító játékokat alkalmazzuk, az érzelmi kapcsolat alakítása, a
gyermekek biztonságérzetének megteremtése érdekében. A természetes helyzet teret nyújt a
gyermekek közlési vágyának, inspiráló, ösztönző beszédükre, beszédfejlődésükre, s ez
sikerélményhez juttatja őket.
Az óvodapedagógus és az óvodában dolgozók szép, tiszta kiejtése, világos, érthető,
változatos mondatszerkesztése a gyermekek számára követésre méltó. A beszéd –
metakommunikáció összhangja nyújtja mondanivalójuk hitelességét.
A mondókák, versek, mesék megéreztetik a gyermekekkel az anyanyelv ritmusát,
beszéddallamát, új kifejezések kapnak valódi jelentéstartalmat.
A bábot, a bábozást, dramatizálást, mint a gyermeki megnyilatkozás sikeres elindítóját
szorongó, gátlásos gyermekeknél is alkalmazzuk. A bábjáték fejleszti a gyermekek nyelvi
emlékezetét is, összefüggő beszédre készteti őket, fejlődik érzelmi kifejezőkészségük.
A családdal való kapcsolatban javasoljuk a szülőknek, hogy minél több közös anyanyelvi
élményhez juttassák a gyermekeket, éljenek a mindennapos mesélés kapcsolatépítő és
fejlesztő hatásával.
A gyakorlatban alkalmazott anyanyelvi fejlesztő játékok – játékos gyakorlatok:
Fejleszti a beszédlégzést, artikulációt, szókincset, kifejezőkészséget. Segíti a formailag tiszta,
érthető beszéd alakulását. A közös játék oldott légköre feloldja a beszédgátlást. Gazdagodik a
gyermekek szókincse, beszédértése, fokozódik beszédkedvük.
1. Légző és hangadó gyakorlatok
• légzés megfigyelése (hasi, mellkasi)
• tudatos légző gyakorlatok
• hangadással összekötött légző gyakorlatok
• hangerő gyakorlatok
• fúvó – szívó gyakorlatok
2. Feszítő – és lazító gyakorlatok
• egyes testrészekkel
• egész testtel
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3. Játékos gyakorlatok az auditív készség fejlesztésére
• hangok felismerése
• hangutánzás
• hangdifferenciálás
4. A beszédszervek helyes működtetésének fejlesztése
• arc – és ajakizom fejlesztése
• nyelvgyakorlatok
5. Mondatfonetikai eszközök
• hangsúly, ritmus, tagolás
• hanglejtés, hangszín, beszéddallam
6. Nonverbális kommunikációs gyakorlatok
• tekintet
• gesztus, testmozgás
• arcmimika
7. Magánhangzókkal végzett gyakorlatok
8. Mássalhangzókkal végzett gyakorlatok
9. Hangok megkülönböztetése
10. Hang helye a szóban

4. 7. 2. ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Az értelmi nevelés szorosan összefonódva a többi alapfeladattal, az óvodai élet alapvető
tevékenységeinek folyamatában, az anyanyelvi neveléssel is szervesen kapcsolódva jelenik
meg.
A gyermekek tevékenységük, játékuk közben valamennyi érzékszervüket foglalkoztatják,
ezáltal fejlődik, pontosabb lesz észlelésük – érzékelésük. A látott, hallott információkat
elraktározzák, előhívják, mozgósítják emlékezetüket. A próbálkozásos, cselekvő tanulásból
elindulva képessé válnak egyszerűbb probléma megoldására, közben fejlődik képzeletük,
fantáziájuk, gondolkodásuk. Ráébrednek a felfedezés örömére, mely kíváncsiságukkal
párosulva újabb és újabb tevékenységre ösztönzi őket.
Céljaink
 A gyermekek tanulás iránti motiváltságának felkeltése és fenntartása.
 Értelmi képességek, kreativitás differenciált fejlesztése, kognitív képességek
kibontakoztatása, tehetségcsírák felfedezése, támogatása tehetséggondozással.

A természettel való folyamatos kapcsolat során gazdag tevékenységrendszerben biztosított
a gyermekek cselekvéses ismeretszerzése, a felfedezés, a rátalálás érzésének átélése, az
alkotás, a létrehozás feltétele, s ehhez olyan érzelmi többlet párosul, amelyek együtt pozitív
tanulási motívumok kialakulásához vezetnek.
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Feladataink
A gyermekek
 egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő
tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építve változatos tevékenységek
biztosítása, melyeken keresztül további élményeket, benyomásokat szerezhetnek az
őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről,
 spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző
tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, és az értelmi képességek
(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás
fejlesztése,
 valamennyi értelmi képesség fejlesztését elősegítő, ösztönző környezet biztosítása,
 egyéni fejlettségének megismerése, folyamatos fejlődésének megfigyelése, nyomon
követése (saját – a gyermekek fejlődését nyomon követő – fejlettségmérő
dokumentációnk alkalmazásával).
 Megfigyelések alapján egyéni fejlesztési terv készítése.
 Tudatos motiváció alkalmazása hogy a kevésbé nyitott, érdeklődő gyermekek esetében
is megtaláljuk azokat az érdeklődési pontokat, amelyek fejlesztése révén felébred az
ismeretszerzés, kísérletezés, tudás iránti belső szükségletük, s ez más területekre is
pozitív, fejlesztő hatással van.
 Ismereteink, tudásunk folyamatos bővítése a részképesség zavarokkal, tanulási
nehézségekkel küzdő-, és tehetséges gyermekek hatékonyabb kezelése, fejlesztése
érdekében. Szükség esetén a családdal együttműködve speciális szakemberek
segítségének igénybe vétele, illetve a szakember javaslata alapján a részterület
fejlesztésébe való bekapcsolódás.

5. ÓVODAI ÉLETÜNK FŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁI
5. 1. JÁTÉK
A játék az iskoláskor előtti időszak, azaz a kisgyermekkor legfontosabb és leginkább
fejlesztő tevékenysége, s ezért a nevelés leghatékonyabb eszköze, módszere és szervezési
kerete, az óvodai élet egészét uralja, életrendünk folyamatának alapját jelenti, mely
megmutatkozik az óvoda napirendjében is. A játék fejlesztő hatásának jelentőségét teljesen
azonos módon értelmezzük.
Értelmezésének fő dimenziói:
•
•
•

A játék szerepe a gyermekek életében, fejlődésében
A játék feltételrendszere
Óvodapedagógusaink szerepe a játék alakulásában
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5. 1. 1. A JÁTÉK SZEREPE A GYERMEKEK ÉLETÉBEN, FEJLŐDÉSÉBEN
A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermekek elemi
pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg
zavartalanul ki kell elégülnie.
A gyermekek fejlődését legmélyebben a játék határozza meg, mert a játékban érzik igazán jól
magukat, önkifejezésüknek ez a legjobb formája, számukra az önmegvalósítást jelenti. A
játékot magáért a tevékenységért végzik, ami érzelmileg mindvégig motivált, a belőle
fakadó öröm újabb tevékenységre ösztönözi őket. A külvilágból – természeti- és társadalmi
környezetükből – és saját belső világukból szerzett élményeikkel kapcsolatban a véletlen és
valószínű törvényszerűségekből tapasztalatokat szereznek, amelyeket a játékban sajátos
egyedi módon élnek meg, s megoldási módokat keresnek rájuk, benyomásaikat játékukban
tagolják. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot fejlesztő és
élményt adó tevékenységgé a mozgást, a teljes személyiséget fejlesztő és élményt adó
tevékenységgé.
Fiziológiai – pszichikai érésből fakadó feszültség készteti őket a játékra, amelyre nagy
hatással van szociális környezetük is. Vágyaiknak megjelenítési színhelye, ahol óhajuk,
kívánságuk teljesülhet. A játék hatására a gyermekek belső feszültsége csökken, ez kellemes
érzést kelt, s ezért ismételt átélésre készteti őket.
A játékban a gyermekek cselekvései során problémákat oldanak meg, a tevékenység során
szerzett tapasztalataik beépülnek tudattartalmukba. A fellépő nehézségek leküzdése alakítja
intellektuális képességeiket. A létrehozás, alkotás megmozgatja alkotó képzeletüket,
fantáziájukat, kreativitásukat, szabad önkifejezésük legoptimálisabb színtere. Eközben
fejlődik szellemi aktivitásuk, beszédkészségük, helyzetfelismerő képességük.
A játék hatása jól megmutatkozik a pszichikum fejlődésén, az érzékszervek működésének,
észlelésének, a megfigyelőképességnek, az önkéntes és szándékos figyelemnek, az
emlékezetnek, a felidézésnek, a képzelet működésének és a gondolkodásnak pontosabbá
válásában. Játék közben fejlődik a gyermekek mozgáskészsége. Újfajta mozgásokat tanulnak,
alakul térérzékelésük, nagymozgásuk, és szenzomotoros kézügyességük.
Közel kerülnek az erkölcsi-etikai szokások felismeréséhez, elfogadásához, formálódik
erkölcsi ítéletalkotásuk, alakul jellemük, viselkedésük. Az átélt játékörömök, időnkénti
kudarcok erős érzelmeket váltanak ki. A gyermekek megtanulják érzelmeik kezelését,
feszültség levezető hatása oldottá teszi, a siker újra átélési vágya kitartásra ösztönözi őket.
A játék felerősíti az értékorientált közösségi nevelés folyamatát, benne felfedezik a
gyermekek a másikat, és más képet alakítanak ki önmagukról is.
A közös játék öröme, az élmény együttes megtapasztalása alakítja a társakhoz való
viszonyukat, megjelenik az együttérzés, kibékülés, vigasztalás, kivárás, engesztelés érzése.
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Gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, a kooperációt, és a kölcsönös
kommunikációt.
A játék fejlődése a fejlődés egészének a tükre, általa követhetővé válik a fejlődés minden
lépésének megfigyelése. A játék hiánya, vagy különleges sajátosságai jelzik a fejlődés
bármely problémáját.
A játéknak – fejlesztő hatását tekintve – a prevencióban is fontos szerepe van, hiszen a
fejlődési rendellenességet mutató gyermekek olyan segítséget kaphatnak a játék
folyamatában, amely lehetővé teszi, hogy saját problémájukhoz mérten a későbbi
nehézségeket megelőzzük.
5. 1. 2. A JÁTÉK FELTÉTELRENDSZERE
Óvodai programunk megvalósításának alapja az elmélyült, nyugodt játék megteremtése.
Feladataink, hogy megfelelő






légkört;
helyet;
időt;
eszközöket;
és élményszerzési lehetőségeket

biztosítsunk, a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikusszerepjátékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
A felszabadult játékhoz szükséges derűs légkör óvodapedagógusaink védő szeretetének,
segítő és megértő gondoskodásának, a gyermekek egymás közötti kapcsolatának, a csoport
szokásrendjének, neveltségi szintjének függvénye.
Az óvodai játék színtere a csoportszoba és az udvar. Mindkét helyszín sajátos
játékkörülményeket teremt a gyermekek számára. E sajátosságokhoz igazodva biztosítjuk
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a kiscsoportban, elszigetelt helyen meghúzódó
(zugok, kuckók, galéria szintjei) és nagyobb teret igénylő mozgásos tevékenység térigényét.
A csoportszobai játéknál nélkülözhetetlen az építőjátékhoz az elkülönített hely, a rajzoláshoz
– barkácsoláshoz állandó sarok kialakítása, a konstruáló játékok számára a nyugodt
körülmény.
Az udvar más lehetőségeket kínál a játék szempontjából. Betonos és füves területei megfelelő
térrel rendelkeznek a nagymozgások kielégítéséhez, ügyességi-, verseny-, szabályjátékokhoz.
Az építő, konstruáló tevékenységek más eszközökkel, természetes anyagokkal (homok, víz,
kavics, ágak, stb.) folynak, ennél fogva másfajta tapasztalatszerzésnek, élménynek a forrásai.
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A tavaszi-, nyári-, kora őszi időszakban a csoportszobai játékot teljes egészében felváltja a
szabadban folyó játék, ezért a különböző szerepjátékok feltételeit szimbolikus játékok
feltételeit is megteremtjük az udvaron (babaházban, közlekedési pályán, boltos játékot, stb.).
Az elmélyült játék kialakulásának kedvez folyamatos napirendünk, amelyen belül
megszakítás nélküli hosszú időt töltenek a gyerekek a szabad játékkal délelőtt, délután
egyaránt. Az élmények, a nyugodt légkör hatására több napon, héten keresztül is játszanak
egy-egy témát, addig, amíg örömet, érdekességet jelent számukra.
A gyermekek életkorához igazodó játékeszközök vásárlásánál igényességre, jó minőségre,
tartósságra törekszünk. Előnyben részesítjük a természetes alapanyagból készült eszközöket.
Célunk, hogy olyan eszközök álljanak a gyermekek rendelkezésére, amelyek biztonságosak,
megmozgatják képzeletüket, fantáziájukat.
A készen vásárolt eszközök mellett félkész eszközöket, a kirándulások alkalmával és a
szülők által gyűjtött természetes anyagokat is felhasználunk. Ezek révén a gyermekek
felismerik azt a problémát, hogy miként lehet valamit elkészíteni, ha szükséges a játékukhoz.
A hagyományos játékeszközöket kiegészítik a különböző képességfejlesztő játékok,
dramatikus játékok kellékei (kendők, leplek, kalapok, táskák, stb.).
A játék objektív feltételei mellett elengedhetetlen az élmény megléte, amely a gyermeki
játékot elindítja, motiválja és tovább viszi, inspirálja.
Az élmények egy részét óvodán kívüli környezetből hozzák magukkal a gyermekek, más
részét közösen élik át. A közös játék fejlődése szempontjából az együttes élménynek
meghatározó jelentősége van. Tudatosan törekszünk környezetünkből, lakóhelyünk
sajátosságaiból változatos, sokoldalú élmény nyújtására, hogy a játék minél tartalmasabbá
váljon.
Évszakokhoz kötődő kirándulások, bizonyos környezetbe való állandó visszatérő
megfigyelések, szülők munkahelyeinek látogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel
mind-mind a gyermeki játék élményforrásaivá válnak.

5. 1. 3. ÓVODAPEDAGÓGUSAINK SZEREPE A JÁTÉK ALAKULÁSÁBAN
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus.
Pedagógusaink személyisége a legfontosabb szubjektív feltétele a játéknak. Felkészültségük
alapvetően meghatározza a játéknak, mint a nevelés eszközének hatékonyságát. Neveléslélektani, fejlődés-lélektani ismeretekből biztos, alkalmazható tudás birtokában vesznek részt
a folyamatban.
A játék folyamatában óvodapedagógusaink tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Feltételteremtő tevékenységünk mellett a szükség
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és igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartással, indirekt
reakcióival érjük el a tartalmas játéktevékenység kialakulását. Óvodánkban előtérbe
helyezzük a szabad játék túlsúlyának érvényesülését.
A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is megmutatkozik.
Ismerjük a különböző játékfajták sajátosságait, pedagógiai funkcióit, a gyermekek szociális
helyzetét, életkörülményeit. A játék állandó visszajelzés a gyermekek fejlettségi szintjéről,
képet ad számunkra én-fejlettségük, gondolkodásuk, beszédkészségük, társas kapcsolataik
szintjéről. Felfigyelünk a fejlődésben bekövetkező zavarokra, a szülőknek is ráirányítjuk a
figyelmét. Javaslatot adunk a zavar megszüntetésére vonatkozóan, vagy speciális szakember
bevonását kezdeményezzük. Állandó érzelmi és intellektuális kapcsolatban a kölcsönös
információcsere és interakciók során helyes pedagógiai magatartásunkkal rugalmasan
képesek vagyunk alkalmazkodni a gyermekek állandó változó magatartásához.
Megteremtjük azokat a lehetőségeket, ahol a gyermekek már meglévő tapasztalataikat
felelevenítik, közös – együttes élményre tesznek szert. A játékhoz szükséges feltételeket
tudatosan alakítjuk (idő, hely, eszköz, stb.) a különböző korú és fejlettségű, érdeklődési körű
gyermekek elmélyült, egymást nem zavaró tevékenységéhez.
A gyermekek szükséglete a játék aktuális állapota alapján a játékszervezésben:
•
•
•
•

a gyermekek játszótársaként utánozható, követhető modellt nyújtunk a
játéktevékenységben;
a játékfolyamat kialakulása után bevonható társ maradunk;
a játékfolyamatban segítő, kezdeményező szerepet töltünk be, ha a játékfolyamat
elakad;
jelenlétünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását
is.

Tudatos, megengedő, biztonságot adó jelenlétünkkel valódi játszótársként vagyunk jelen. A
gyermekek ismeretében döntünk arról, hogy mikor célszerű egyéni fejlesztéssel kapcsolódni
az adott játékhoz.
Tudatosan alakítjuk a kötetlen választható tevékenységek optimális idejét, helyét, témáját
úgy, hogy a játék menetét ne zavarják.
Tiszteletben tartjuk a játék önkéntességét, szabadságát, a gyermekek önállóságának, döntési
képességének, aktivitásának, kreativitásának teret adunk.
Támogatjuk, elősegítjük a játék szabályainak kialakulását, megszilárdulását, amely a
gyermekek biztonságérzetét növeli.
Hagyományos játékon kívül a drámajátékok, dramatikus játékok kezdeményezésével
elősegítjük a gyermekek különböző készségeinek, képességeinek alakulását, prevencióként
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alkalmazzuk az esetleges fejlődési zavarok kialakulásánál, korrekcióként a már megjelent
probléma kezelésénél.

5. 2 MOZGÁS
A gyermekek alapvető szükséglete a rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, melynek
során fejlődik pszichomotoros készségük, képességük, teljes személyiségük. A gyermekek
én-tudatának fejlődésében, saját testüknek, mozgásos képességeiknek alakulásában,
egészségük megőrzésében kiemelkedő szerepe van a mozgásnak, a gyermekek egyéni
fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékoknak és feladatoknak.

Célunk
 Rendszeres, mindennapos mozgással a gyermekek természetes, egyéni
mozgásigényének kielégítése, mozgáskészségük, mozgástapasztalataik bővítése.

Feladataink











A gyermekek testi képességeinek, és természetes mozgásának fejlesztése.
A gyermekek pszichomotoros készségeinek és képességeinek fejlesztése.
A gyermeki szervezet növekedésének kedvező befolyásolása, teherbíró
képességének, egyes szerveik teljesítő képességének növelése.
Egészségük megőrzése, megóvása.
Egészséges életmódra nevelés, gondozás hatásainak erősítése.
Mozgáskultúrájuk fejlesztése.
A játékos mozgás feltételeinek biztosítása minden nap, minden gyermek számára,
egyéni szükségleteik és egyéni fejlettségi szintjük figyelembe vételével.
A téri tájékozódás, helyzetfelismerés, döntés, és alkalmazkodó képesség alakítása.
A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakítása.
Változatos, örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási lehetőségek biztosítása.

A mozgás tevékenység részletes kifejtése a sajátos arculatok leírásában található.
• Fejlesztési tartalmak a KPSKÓ székhely sajátos arculatának megfelelően, 6. fejezet.
• Fejlesztési tartalmak a Búzavirág Tagóvoda sajátos arculatának megfelelően, 7. fejezet.
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5. 3. TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS

A tanulás az óvodai életben nem jelenik meg önálló, elkülönült tevékenységként, hanem a
gyermeki sajátosságokból kiindulva leginkább a játékban integrálódik. A tanulás széleskörű
értelmezése azonban lehetővé teszi, hogy a nevelés egész folyamata alkalmassá váljon
tanulásra.
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
A kisgyermekek természetes kíváncsiságából, érzelmi fogékonyságából, érdeklődéséből
kiindulva valamennyi tevékenységükben ismerkednek környezetükkel, a természettel. Ez
eleinte cselekvésbe ágyazott próbálkozásos tanulás útján megy végbe, s válik alapjává a
későbbi felfedezéses tanulásnak. A játékon belül a szenzoros, motoros, szociális, verbális
tanulás együttesen van jelen, komplexitásuk jellemző. Ezért szükségszerű óvodáskorban a
játékos, minél több érzékszervet igénybe vevő, sokoldalú cselekedtetés, felfedeztetés,
tapasztalatszerzés, amely ismeretekhez, jártasságokhoz, készségek kialakulásához
juttatja a gyermekeket s, ezáltal fejlődik gondolkodásuk, kreativitásuk.
A tanulás feltétele a gyermekek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet
foglalkoztató előzetes élmény, tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása,
kreativitásának erősítése.
Céljaink
 A tanulás iránti motiváltság megalapozása, amely a későbbi szándékos tanulás
alapjává válik.
 Az ismeretek elsajátítása, készségek, jártasságok, képességek kialakítása.
 Az óvodás gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése (megismerés, tapasztalatok
bővítése, rendszerezése, kommunikáció, gondolkodás, tanulás).

Feladataink







A tanulás eredményességéhez a tanulást támogató környezet, elfogadó, bizalmat árasztó,
segítő-megerősítő légkör megteremtése.
A tanulást támogató környezet megteremtése során a gyermekek előzetes
tapasztalataira, ismereteire, élményeire való építés.
A gyermekek közvetlen környezetének megismerésére irányuló (spontán és szervezett)
tapasztalatszerzések folyamán a jobb, alaposabb megismerést elősegítő, a több oldalról
megközelítő komplexitás érvényesítése.
Nagyfokú tudatosság, tapintat a gyermekek spontán tapasztalatszerzési folyamatába való
bekapcsolódáskor.
A tanulás folyamatában a gyermekek egyéni adottságainak a figyelembevétele,
(képességeiknek megfelelő problémahelyzet, feladathelyzet megoldására irányuló
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késztetés). A gyakorlati problémamegoldással, felfedezéssel a gyermekek önbizalmának,
önértékelésének alakítása.
 Személyre
szabott, pozitív értékeléssel a gyermekek személyiségének
kibontakoztatása.
Az óvodai tanulás az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és
szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett
tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
5. 3. 1. A TANULÁS LEHETSÉGES FORMÁI AZ ÓVODÁBAN
♦ Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
♦
♦
♦
♦

♦

alakítása).
A spontán játékos tapasztalatszerzés, mely a gyermekek önkéntelen tevékenysége,
ennek során ismerkednek jelenségekkel, tárgyakkal, személyekkel, azok tulajdonságaival.
A játékos, cselekvéses tanulás.
A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.
Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. Az
óvodapedagógus által tudatosan megszervezett, előkészített játékos tevékenységek sora,
mely alkalmazkodik az aktuális játék témájához, a gyermekek érdeklődési köréhez,
fejlettségéhez, a fejlesztés céljához.
A gyakorlati problémamegoldás.

A tanulás jellegét tekintve lehet:
-

Egyéni fejlesztés: valamely területen fejlettségükben elmaradást mutató gyermekek,
tehetséges gyermekek fejlesztésére irányul.
Mikrocsoportos foglalkoztatás: az óvodapedagógus a megfelelő időben megteremti a
tanulás feltételeit.
Csoportos foglalkoztatás: az óvodapedagógus ugyanazon időben az egész csoport
számára biztosítja a tevékenységet.

5. 4. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A munka jellegű tevékenységek a gyermekek két fő tevékenységével, a játékkal és a
mozgással együtt jelennek meg.
A munka a gyermekek mindennapi tevékenységének aktív része, játékként élik át, a
tevékenység öröméért, szívesen végzik, akárcsak a játékot.
A személyiség fejlesztés fontos eszköze, a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok
vonatkozásban azonosságot mutat. Munkálkodás közben fejlődik a gyermekek értékteremtő,
együttműködési képessége, cselekvő-aktív részvétele. Testi képességeik, mozgásuk fejlődése
közben egyre több tapasztalat, információ birtokába jutnak az őket körülvevő tárgyi
világról, szűkebb, tágabb környezetükről. A megismerés folyamatával párhuzamosan
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értelmi képességeik és alapvető erkölcsi tulajdonságaik is alakulnak (fegyelmezettség,
kitartás, türelem, önállóság, felelősség, céltudatosság, kötelezettségvállalás). Pozitív
tapasztalataikkal kedvező attitűdöket alakítanak ki, mely további munkavégzésre ösztönzi
őket. A munka hozzájárul a gyermekek közti társas kapcsolatok alakulásához, közösségi
jellegének, a közösségért végzett munka értelmének, szükségességének és örömének
felfogásához.
Az értékelés, az önértékelés segíti a közösségi megítélés alakulását – a saját és a mások
elismerésére nevelés egyik formája.
Céljaink
 A munkavégzéshez szükséges attitűdök, készségek, képességek, tulajdonságok
alakítása, amelyek a társas együttéléshez és egyéni érvényesüléshez
nélkülözhetetlenek.
 Aktív, alkotó, tevékeny életforma megalapozása, melyben az egyéni és közösségi
hatások egyaránt érvényesülnek.

Feladataink











Az egyéni fejlettségnek megfelelő, differenciált részvétel biztosítása a különböző
munka tevékenységekben.
A munkavégzéshez szükséges pozitív tulajdonságok, attitűdök, készségek,
képességek, (kitartás, felelősség, önállóság, közösségi kapcsolatok, kötelesség
teljesítése…) tudatos, tervszerű fejlesztése.
A munka fontosságára, hasznosságára, eredményességének megbecsülésére nevelés.
Ideális munkafeltételek megteremtése. A különböző munkafajtákhoz szükséges
gyermek méretű, megfelelő minőségű, ép eszközök biztosítása.
Konkrét, reális, a gyermekeknek saját magukhoz mérten fejlesztő, folyamatos
értékelése, önértékelésének alakítása.
A gyermekek önkiszolgálási szintjének megismerése, fejlődésének támogatása a
családdal való együttnevelés érvényesítésével.
Lehetőség teremtése a gyermekeknek, hogy minden olyan munkában részt vegyenek,
amelyekre képesek, szívesen vállalják, s ami nem jelenti baleset,
egészségkárosodás, sérülés forrását.
A vegyes életkorú csoport sajátosságaihoz igazított optimális munkamegosztás
kialakítása.

5. 4. 1. ÖNKISZOLGÁLÁS
Minden gyermeknek biztosítson feltételeket és lehetőséget arra, hogy képessége szerint
elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet.
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5. 4. 2. KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT MUNKA FAJTÁK
Céljukat és tartalmukat tekintve magasabb szintű erkölcsi tulajdonságok alakulásához
juttatják a gyermekeket, melynek folyamatában az egyén és közösség hatása egyaránt
érvényesül. A kezdetben óvodapedagógusnak és más felnőtteknek segítő munka jellegű
tevékenységeknél, a csoporttársakkal együtt, majd értük, a közösségért végzett munkáknál a
gyermekeket arra neveljük, hogy figyeljenek társaik szokására, igényeire, véleményükre.
Csoportos munkánál lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek maguk szervezzék meg,
osszák el a részfeladatokat, és alkalmazkodjanak egymáshoz. Alkalmat teremtünk arra,
hogy beszélgetés, együttes tevékenység közben megmutassuk a gyermekeknek a sajátos
munkafogásokat, az eszközök rendeltetésszerű használatát.
5. 4. 3. NAPOSI MUNKA
Szívesen, örömmel végzett, választható munkatevékenység. A folyamatos életszervezésből
adódóan a déli időszakhoz kötődő terítési, étkezéssel kapcsolatos kiszolgálási, teremrendezési
feladatokhoz kötődik. Sajátos jelképekkel, eszközökkel is motiváljuk, ösztönözzük a
gyermekeket az önkéntes munkavállalásra.
5. 4. 4. TERMÉSZETÁPOLÓ, -ÓVÓ, -VÉDŐ MUNKÁK, KÖRNYEZET-, NÖVÉNY- ÉS
ÁLLATGONDOZÁS

Változatos tevékenységi rendszerrel biztosítottak programunkban az udvargondozási, kerti
munkák, természet sarok, növény-, állatgondozás lehetőségei melyek kedvelt játékos
tevékenységet jelentenek a gyermekeknek. Munkavégzésben a gyermekek belső igényük,
érettségük alapján vesznek részt. Munka közben mélyül bennük a természet szeretete, a
szép, esztétikus környezet iránti, és annak kialakításában, ápolásában való részvétel igénye.
Kézzel fogható tapasztalatot szereznek munkájuk eredményességéről, a természet
változásairól, az élőlények fejlődéséről, az élet körforgásáról, szűkebb tágabb
környezetükről. A benti és kinti eszközök előkészítésében, letisztításában, elrakásában, az
óvoda teremdíszítésében képességük szerint szívesen vállalnak feladatot.

5. 4. 5. AZ EGYÉNI ÉS ALKALMI MEGBÍZATÁSOK
Végzésükre számtalan lehetőséget biztosítunk óvodai életünkben, mely szintén a
személyiségformálás fontos eszköze nevelésünkben.
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6. FEJLESZTÉSI TARTALMAK A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR
KÖZPONTI ÓVODA SZÉKHELYÉN, SAJÁTOS ARCULATÁNAK
MEGFELELŐEN

JÁTÉK – MOZGÁS – KÜLSŐ VILÁG
TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Óvodai Pedagógiai Koncepció

„Mozgással az egészségért!”
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6. 1. BEVEZETŐ
Óvodánk Kaposvár város legnagyobb lakótelepének centrumában, 1974-ben létesült. Az
épület két egyemeletes épületszárnyát egy folyosó köti össze, ahol a kilenc kör alakú ablak
természetes fényével lehetőséget ad a zöld „növénykert” kialakítására, az év „zöld napjaihoz”
és az óvoda rendezvényeihez kapcsolódó kiállítások megrendezésére.
Nyolc déli fekvésű, világos, nagy méretű (55 m2), galériás csoportszoba és azokhoz
kapcsolódó négy tornaszoba kiváló feltételeket biztosít a gyermekeknek az egy időben történő
több színteres, sokoldalú, komplex tevékenységre: játék – mozgás – külső világ tevékeny
megismerése területén.
Az épületet füves és betonos udvar veszi körül. A környezetbarát fajátékok gazdag játék – és
mozgáslehetőséget biztosítanak. Az 1997-ben kialakított KRESZ-pálya a közlekedésre
nevelés gyakorlati megvalósítását szolgálja.
A gyermekek közvetlen környezetünkből az, „észak-nyugati városrész” többségében 4-10
emeletes beton házaiból érkeznek. Mozgásterük a szűk lakótelepi lakásokra, illetve beton
játszóterekre korlátozódik. A kétkeresős családmodell, az alacsony jövedelmű, a
munkanélküli családok mellett kis számban jelen van egy magasabb életszínvonalat biztosító
családi miliő is. Az elmúlt években emelkedett a szociálisan hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelést – különleges gondozást – igénylő gyermekek száma.
Lakókörzetünkben és az azon kívül élő szülők szívesen hozzák gyermekeiket
intézményünkbe. Élnek azzal a lehetőséggel, hogy beíratáskor- előzetes tájékoztatást
követően – választhatnak óvodapedagógust, pedagógiai módszert, amely szerint neveltetni
kívánják gyermekeiket. Fontosnak tartják, hogy az óvoda értékközvetítő szerepéről,
gyermekük fejlődéséről folyamatosan, őszinte információt kapjanak, hogy a családi nevelést
ezekkel összhangba hozhassák. Az óvoda légkörét jónak ítélik, amit a barátságos,
biztonságot nyújtó feltételekben látják. Igénylik, hogy gyermekeik személyre szóló
fejlesztésben részesüljenek, biztosított legyen a játék és mozgás által történő ismeretek
elsajátítása, az egyetemes értékek közvetítése, az óvodáskor végére gyermekeik
rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a biztonságos iskolakezdést
lehetővé teszik.
6. 2. JÁTÉK – MOZGÁS – KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÓVODAI
PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ NEVELÉSI ALAPELVEI ÉS ÉRTÉKEI
Pedagógiai koncepciónk a gyermekek alapvető tevékenységére, a JÁTÉK-ra, a MOZGÁS-ra
épül, amely során lehetőség van a gyermekeket körülvevő természet és társadalom
kultúrértékeinek közvetítésére, a KÜLSŐ VILÁG tevékeny megismerésére.
A koncepciónk alapelve:
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag, bizalmon alapuló óvodai élet
megteremtése, melyben minden gyermek saját képességei szerint nevelhető, fejleszthető, az
egészséges életmód megalapozásával, a rendszeres mozgással.
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NEVELÉSÜNK ALAPELVEI és ÉRTÉKEI

MOZGÁSSAL AZ
EGÉSZSÉGÉRT
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6. 3. MOZGÁS
Az óvodáskor a természetes hely-, helyváltoztató-, és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének a szakasza.
Alapvető szükséglet a mozgás, mely együtt hat a gyermek személyiségének, pozitív
énképének, önkontrolljának, érzelemszabályozásának, szabálykövető társas viselkedésének,
együttműködésének, kommunikációjának, problémamegoldó gondolkodásának fejlődésére.
Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását, biztosítja a mozgás és
az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását.
A rendszeres mozgás során sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási formákkal, mozgásos játékokkal elősegítjük a gyermekek egészségének
megőrzését.
Célunk
 A mozgásos, játékos tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazásával a
gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mozgáskészségük, testi
képességeik
fejlesztése,
mozgástapasztalataik
bővítése,
harmonikus
összerendezett motoros és finommotoros képességeik alakítása.
Feladataink



Komplex testmozgások beépítése az óvodai élet tevékenységeibe.
A gyermek személyiségének – pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető
társas
viselkedés,
együttműködés,
kommunikáció,
problémamegoldó gondolkodás – fejlesztése.
 A gyermekek testi képességénekek fejlesztése.
 Lábboltozati és tartási rendellenességek prevenciója és korrekciója.
 Motoros képességek egyéni adottságokra épülő komplex fejlesztése, melyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.
Kondicionális
képességek
 állóképesség
 erő
 gyorsaság

Koordinációs képességek






ügyesség
egyensúlyérzék
téri tájékozódó képesség
kinesztetikus differenciáló képesség
idő – iram – ritmus képesség



Minden nap minden gyereknek- egyéni szükségleteit és képességeit figyelembe
véve az egészséges testmozgás megteremtése
- teremben és szabadlevegőn,
- spontán, szabad játékban megjelenő, vagy szervezett formában.
 Az egyéni szükségletek, képességek figyelembevétele.
 Tehetséges gyermekek számára képességeiknek megfelelő tehetséggondozás
biztosítása.
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A közös mozgás során a társakhoz való alkalmazkodás képességének kialakítása,
kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazásával.
 SNI-s gyermekek számára egyénre szabott feladat adása.
 Változatos mozgásformák alkalmazásával a játékosság biztosítása.
A MOZGÁS SZERVEZETI FORMÁI

1. Szabad
mozgás
•

több szintér
- csoportszoba
- kis tornaszoba
• udvar

2. Szervezett
mozgás
•
•
•
•

3. Gyógytestnevelés

testnevelés
foglalkozás
lábtorna
tartásjavító
torna
mozgáskotta

•

csoportbontásban
• korrekciós
lábtorna

4. Sportprogramok
•
•
•
•
•

5. Tehetséggondozás

túra, kirándulás
•
versenynapok
•
vízzel való edzés
korcsolya,
úszás

ovifoci
ugra-bugra
torna

PSKÓ
MOZGÁSFEJLESZTÉS HETIRENDJE

SZERVEZETT
MOZGÁS
(PREVENCIÓ)

•

Testnevelés foglalkozás (heti 1)

•

Mozgáskotta
(5-6-7…éveseknek, heti 1)

•

Tartásjavító torna (3-4-5 éveseknek, heti 1)

• Tartásjavító torna mindenkinek (heti 1)
• Lábtorna (heti 2 )
• Gyógytestnevelés (hetente)
(Szakszolgálati utazó gyógytestnevelő végzi a háziorvos
által kiszűrt gyermekeknek)
KORREKCIÓ

•

Korrekciós lábtorna (4-5 éveseknek, heti 1)
(PSKÓ gyógytestnevelője végzi az óvodapedagógusok
által kiszűrt gyermekeknek)

TEHETSÉGGONDOZÁS

•

Ovi-foci (heti 2)

•

Ugra-bugra torna (heti 1)
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6. 3. 1. SZABAD MOZGÁS
Célunk
 A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok,
pszichomotoros készségek és képességek alakítása, természetes mozgásigényük,
szükségleteik differenciált kielégítése.

Feladataink






spontán, szabad játék keretében végzett mozgáslehetőség biztosítása;
a mozgástapasztalatok bővítése;
egyéni ütemben való gyakoroltatás;
változatos eszközök biztosítása;
a gyermeki kreativitás figyelembe vétele.

TÖBB SZÍNTÉR: CSOPORT SZOBA – KIS TORNASZOBA
Célunk
 Egyéni igénynek megfelelő mozgáslehetőség biztosítása.
A gyermekek valamennyi tevékenysége mozgáshoz kötött. Az óvodai csoportszobáinkban a
nagymozgásos tevékenységek lehetősége korlátozott, ezért az óvodai nevelés keretén belül
nagyobb mozgásteret kell teremtenünk a többféle mozgásforma kipróbálásához. A
csoportokhoz tartozó kis tornaszobák alkalmat adnak a gyermekek számára, hogy a nap
nagy részében aktív mozgást végezhessenek. A gyermekeké a döntés joga, hogy
válasszanak. A folyamatos napirendbe jól beilleszthető a több színteres tevékenység.
Minden gyermek minden nap lehetőséget kap, hogy egy-egy szeren kipróbálhassa önmagát.
A több színteres élet az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek együttes
irányításával történik. Fontos, hogy megbeszéljük, betartsuk, betartassuk a szabályokat.
Megtanítsuk a gyermekeket arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, társaikra a balesetek
megelőzése érdekében.
UDVAR
Célunk
 Szabad levegőn történő aktív mozgás, edzés.

A szabadban végzett mozgásnak fontos élettani hatása van. Az óvoda udvara is teret ad a
gyermekek spontán, szabad és irányított mozgástevékenységének kielégítésére, a
környezettudatos magatartás kialakítására. Arra törekszünk, hogy minden gyermek
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minden nap évszaktól függetlenül minél több időt töltsön a szabad levegőn aktív mozgással,
edzéssel egészségük megőrzése érdekében.
A szabad mozgáshoz füves, fás, dombos, betonos udvarrész áll rendelkezésünkre. A természet
adta feltételek mellett a telepített mozgásfejlesztő játékok és a mobil sportszerek, eszközök a
gyermekeket számos mozgás kipróbálására motiválják.
Az óvoda udvarán is fontos a szokások kialakítása a szabályok betartása, betartatása,
társakra való odafigyelés, a balesetvédelem.

6. 3. 2. SZERVEZETT MOZGÁS
Célunk
 Életkornak és egyéni képességeknek megfelelő tudatos, tervszerű, irányított
mozgástevékenység, mozgásfejlesztés.

Feladataink


Komplex testmozgások beépítése a mindennapokba.

Különböző szervezeti formák kialakítása a foglalkozásoknak megfelelően;
A gyermekek egyéni szükségleteinek, fejlettségi ütemének, képességeinek
figyelembe vétele;
 differenciált személyre szabott feladatok adása, az SNI-s gyermekekre való
odafigyelés;
 Sokféle eszköz biztosítása a mozgástapasztalatok bővítéséhez nagy- és kismozgások
kialakításához,
 a mozgásszervi elváltozások prevenciójára, korrekciójára való odafigyelés.



TESTNEVELÉS FOGLALKOZÁS
Célunk
 A gyermekek természetes mozgásának, motoros képességeik fejlesztése játékos
formában.

A testnevelés foglalkozást heti egy alkalommal 45 perces időtartamban a tükrös nagy
tornaszobában, vagy időjárástól függően az óvoda udvarán szervezzük a csoport valamennyi
gyermekének részvételével.
A testnevelés foglalkozás mozgásanyagát óvodánk Egészségnevelő Munkaközössége által
kidolgozott, az Értékelő-fejlesztő team által átdolgozott „Testnevelési Foglalkozások
Tematikája” című kiadványunk alapján tervezzük és szervezzük. Törekszünk a gyermekeket
legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására. Különös gondot
fordítunk a foglalkozásokon a motoros képességek fejlesztésére, a harmonikus,
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összerendezett, nagy- és kismozgások kialakítására, térben való tájékozódásra,
helyzetfelismerésre, társra való odafigyelésre, mozgáskultúra fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus együtt mozogjon, játsszon a gyermekekkel,
mintaszerűen mutassa, mutattassa be a feladatokat, gyakorlatokat, hiszen az óvodás
gyermekek játékos utánzás útján tanulnak, de fontos a kommunikáció, a szakszavak
használata is. A játékos feladatok gyakoroltatásával növeljük a gyermekek teherbíró –
ellenálló képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Kialakítjuk a mozgás, az
egészséges életmód iránti igényüket.

LÁBTORNA
Célunk
 A lábboltozat hosszanti és haránt izomzatának erősítése, nyújtása, mobilizálása,
lábboltozat süllyedés megelőzése.

Lábtornát heti két alkalommal 25-30 perces időtartamban, a csoportszobában szervezzük a
csoport valamennyi gyermekének részvételével. A boltozat süllyedés megelőzését szolgálva
minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani az egyéni képességeket figyelembe
vevő „lábjátékra”. A láb fogó funkcióját gyakoroltatva alakítható ki az életkornak megfelelő
teljesítőképességű lábizomzat. A talp izomzatának bemelegítése után következnek a játékos
izomerősítő, nyújtó, lazító gyakorlatok a láb tehermentesített állapotában. A talpizmok
finomabb, differenciáltabb mozgását teszik lehetővé a változatos szerek, eszközök. A
foglalkozások tervezésénél váltakozva használjuk a csoportos – mikro-csoportos –
körforgalom szervezeti formákat.

TARTÁSJAVÍTÓ TORNA
Célunk
 A test tartó izmainak erősítése, nyújtása, mobilizálása, a helyes testtartáshoz szükséges
izomegyensúly kialakítása

Heti egy alkalommal a csoportszobában szervezzük a csoport valamennyi gyermekének
részvételével 25-30 perces időtartamban. A vegyes életkorú csoportok szükségessé teszik a
mozgásfejlesztés során az életkor- és egyéni fejlettség szerinti differenciálást. Ezért heti egy
alkalommal a kis tornaszobában a 3-4-5 éves gyermekeknek tartásjavító tornát szervezünk,
ugyanabban az időben az 5-6-7 éves gyermekek a csoportszobában mozgáskotta
foglalkozáson vesznek részt 25-30 perces időtartamban. A tartásjavító foglalkozások
felépítésénél fegyelembe vesszük a játékosságot és a fokozatosság elvét. A mozgásanyagot
a mellkas – has – hát izomzat erősítését, nyújtását, lazítását elősegítő utánzó gyakorlatok
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képezik. Alapvető a mintaszerű bemutatás, egyéni differenciált segítségadás. Az erősítő és
ügyességi gyakorlatok fokozzák a gyermekek mozgáskedvét, aktivitását.

KORREKCIÓS LÁBTORNA
Célunk
 Életkornak megfelelő teljesítőképességű talp és lábszár izomzat kialakítása, a
lábboltozat további deformitásának megakadályozása, egészséges funkciójának
helyreállítása.

Feladataink

Zsugorodott, megnyúlt talp izomzat erősítése, nyújtása, mobilizálása.

Az ízületek összetartó erejének, mozgékonyságának megszilárdítása.

A talp, lábszár, comb izomcsoportok erejének, izomtónusának fokozása.

Az ízületek mozgáshatárának növelése a testtartás javítása.

Motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség, ritmusérzék, egyensúlyérzék)
fejlesztése.

Egyéni képességek figyelembevételével önálló pontos feladat végrehajtás.
Korrekciós lábtornát heti egy alkalommal 25-30 perces időtartamban a tükrös nagy
tornaszobában szervezzük az óvodapedagógusok által kiszűrt lábboltozati elváltozást mutató
4-5-6 éves gyermekek részvételével. A korrekciós lábtorna foglalkozást szakképzett
gyógytestnevelő óvodapedagógusaink végzik.
A foglalkozás mozgásanyagát játékos izomerősítő nyújtó, lazító gyakorlatok képezik. A
változatos szerek, eszközök lehetővé teszik a talpizmok differenciált mozgását. A változatos
szervezeti formák (csoportos, mikro-csoportos, körforgalom) mozgás és eszközkombinációk
biztosítják a differenciált feladatvégzést, képességfejlesztést, mozgásszervi elváltozás
korrekcióját.
Fontosnak tartjuk az együttnevelést, a család tájékoztatását, aktivizálását, folyamatos
kapcsolattartást. Felhívjuk a szülők figyelmét az életmód változtatás szükségességére, a
lábstatikai rendellenességek korrigálásának lehetőségeire.
MOZGÁSKOTTA
Célunk
 Vizuálisan megjelenő gondolati mozdulatminták megvalósítási képességének
fejlesztése.
Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszert 2006-ban adaptáltuk és építettük
be mozgásfejlesztő programunkba. A mozgáskotta foglalkozások során speciális eszközök
állnak rendelkezésünkre, melyek természetes anyagból készültek, színben, formában
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gazdagok, egyszerűen használhatók. A vizuálisan megjelenő, emlékezetből felidézhető
mozgásminták térbeli – időbeli szerkezetével segítjük a pszichomotoros készségek,
képességek fokozatos kialakítását, a komplex személyiségfejlesztést.
Mozgáskotta foglalkozást heti egy alkalommal 25-30 perces időtartamban, a
csoportszobában szervezünk az 5-6-7 éves gyermekek részvételével. A foglalkozásokon
különös gondot fordítunk a mozgásos ismeretek gyakorlására, ideg-izom kapcsolatok
fejlesztésére. A mozgásos tevékenységben integráltan jelennek meg a különböző fejlesztési
területek:
- pszichomotoros képességek,
- testséma, testkép, lateralitás,
- percepció,
- kommunikáció
A széleskörű játékos fejlesztési formák az egyéni szükségletek és képességek
fegyelembevételével alkalmat teremtenek arra, hogy minden gyermeket sikerélményhez
juttassunk, amely újabb és újabb mozgásos cselekvésre ösztönözi őket.

6. 3. 3 GYÓGYTESTNEVELÉS
Céljaink
 Mozgásszervi elváltozások korrekciója.
 Szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségügyi állapot
rehabilitációja.

Speciális gyógytestnevelés
foglalkozásokat.

képzettséggel

rendelkező

utazó

szakember

vezeti

a

Feladataink







speciális gyakorlat anyaggal céltudatos rehabilitálás;
a testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztése, alakítása;
gyermekek differenciált besorolása mozgásszervi elváltozásuknak megfelelően;
a korrekciós mozgásanyag megválasztása;
terhelés arányos eloszlása érdekében sok szakaszos foglalkoztatás szervezése;
egyéni
gyakorlatok
végzése
érdekében
együttműködés
a
csoportos
óvodapedagógusokkal, szülőkkel;
 SNI-s gyermekeknek személyre szabott feladat adása.
A Játék – Mozgás – Külső világ – tevékeny megismerése nevelési koncepcióban a
mozgásfejlesztés, a tartási rendellenességek prevenciója, korrekciója fontos szerepet kap. A
háziorvos által a tavaszi hónapokban megtörténik a szűrővizsgálat az 5-6-7 éves gyermekek
részvételével.
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A gyógytestnevelés foglalkozás hetente, a gyermekek számától függően egy vagy két
csoportban, 40-45 perces időtartamban, a tükrös tornaszobában kerül megszervezésre a
gyógytestnevelésre utalt gyermekek számára.
A tornaszoba speciális eszközei alkalmasak a korrekciós foglalkozások végzésére (polifoam
matrac, gazdag Wesco eszköztár, tükrök,) melyek által saját mozgásukat kontrollálni tudják.
A gyógytestnevelés foglalkozások vegyes jellegűek (speciális terápia, légzésgimnasztika,
speciális izomerő fejlesztés, általános kondicionálás, játékosság jellemzi). A kiscsoportos
foglalkoztatási formával lehetőség van az egyéni betegség típusok szerinti differenciált
testgyakorlásra, képességfejlesztésre, mozgásszervi elváltozások rehabilitációjára.

6. 3. 4. SPORTPROGRAMOK
Célunk
 A család életmódjának kedvező befolyásolása a programokban való részvétellel.

Feladataink








figyelem felhívása az egészségesebb életmód, életvitel megalapozására;
az aktív mozgás igény kialakítása;
az óvoda – család kapcsolatának erősítése;
lehetőség teremtése, hogy megmérettessük magunkat másokkal;
a vízzel való játék biztosítása, vízzel szerzett tapasztalatok gyűjtése;
korcsolya;
úszás.

TÚRA, KIRÁNDULÁS, VERSENYNAPOK, VÍZZEL VALÓ EDZÉS
Túrák, kirándulások szervezésével lehetőséget adunk a szűkebb, tágabb környezet
közvetlen megismerésére, megtapasztalására. Fejlesztjük a téri tájékozódást,
helyzetfelismerést, alkalmazkodó készséget, képességet, társra való odafigyelést,
együttműködést. Lehetőségünk nyílik a környezettudatos magatartás alakítására. A
családdal szervezett programokon jobban megismerjük egymást, erősítjük a gyerek –
gyerek, szülő – gyerek, szülő – szülő, szülő – óvoda kapcsolatát.
Nyáron a vízzel való edzés, játékok során biztosítjuk a gyermekek számára a kísérletezés,
megtapasztalás lehetőségét, miközben hozzájárulunk egészségük megőrzéséhez,
edzettségük alakításához.
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6. 3. 5. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
OVIFOCI
Célunk
 A labdarúgás sport alapvető technikáival, szabályaival való játékos ismerkedés,
tehetséggondozás.
Feladataink






Lehetőség biztosítása tehetséges gyermekek részére a labdával való játékok
megkedveltetéséhez.
A labdarúgó jellegű sportág specifikus mozgásanyagának megalapozása,
elsajátítása.
A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, izomegyensúly kialakítása.
Sokoldalú mozgásos tapasztalatszerzés biztosítása, mely által fejlődik szem – láb
koordinációjuk.
A fegyelmezett, sportszerű viselkedésforma, önkontroll, érzelemszabályozás, a
társhoz való alkalmazkodás, odafigyelés, együttműködés képességeinek kialakítása a
gyermekekben.

Az ovifoci foglalkozásokat heti két alkalommal 45 perces időtartamban a tükrös nagy
tornaszobában vagy időjárástól függően az óvoda udvarán szervezzük a kiválasztott 5-6-7
éves tehetséges gyermekek részvételével.
A gyermekek kiválasztása megadott ügyességi gyakorlatsor alapján történik a foglalkozást
vezető óvodapedagógusok közreműködésével. A foglalkozás mozgásanyagát mozgásos-,
illetve labdás ügyességi játékok és a sportág speciális mozgástechnikáinak elsajátítása
képezi. Az érzékelő apparátus működését segítjük elő a játékos labdaérzék fejlesztésével. A
labdajátékok során fejlesztjük a gyermekek szív- és vérkeringési, légzőszervi, ízületi és
izomrendszeri teljesítőképességét. Alakítjuk szokásaikat, megértetjük velük a szakszavakat,
és olyan viselkedésmintákat sajátíttatunk el, amelyek az egészséges csapatszellem
kialakításához elengedhetetlenek.

UGRA-BUGRA TORNA
jógyakorlatának kidolgozása az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 Óvodai Alprojekt feladatai között
valósult meg.
Célunk
 A tehetséges gyermekeknél komplex (mondókával, verssel, énekkel) mozgás- és
személyiségfejlesztés a mozgáskotta módszer elemeivel.
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Feladataink
 Harmonikus mozgás fejlesztése, komplex módon (mondókával, verssel, énekkel)
 Mozgáselemek betanítása, elsajátítása.
 Mozgás kivitelezés pontossága.
 Motoros képességek fejlesztése
 Kondicionális és koordinációs készségek fejlesztése.
 Testséma fejlesztése.
 Szem-kéz, szem-láb fejlesztése.
 Nagy- és finommozgások fejlesztése.
 Térben való tájékozódás, lateralizáció fejlesztése.
 Verbális készségek fejlesztése
 Életkori sajátosságok figyelembevétele, fokozatos terhelés.
 Egyéni sikerélmények biztosítása.
 Csapatszellem, együttműködés, szabálykövető társas viselkedés alakítása.
 Szociális-érzelmi-akarati tulajdonságok fejlesztése.
 A tanulói lemorzsolódás prevenciója.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára az esélyegyenlőség megteremtése,
biztosítása.
Az Ugra-bugra torna foglalkozásokat heti egy alkalommal 35-45 perces időtartamban a
tükrös nagy tornaszobában szervezzük a kiválasztott 5-6-7 éves tehetséges gyermekek
részvételével. A gyermekek kiválasztása megadott ügyességi gyakorlatsor alapján történik.
A foglalkozás anyaga a mozgáskotta eszközeivel, komplex módon (mondóka, vers, ének)
valósul meg, melyek kedvezően befolyásolják a mozgáskoordináció alakulását. A folyamatos
gyakorlás segíti a mozdulatsorok pontos és megfelelő kivitelezését. A gyakorlatok
egymásutánisága segíti a gondolkodási műveletek fejlődését, esztétikus, harmonikus mozgást.
A megfelelő közösségi szokások alakítása segíti az együttműködést, a csapatszellem
kialakulását.
Az intézményi jógyakorlat, innováció területe:
- Óvoda-iskola átmenet tevékenysége
- Módszertani terület
- Partneri terület
A Mozgáskottát, ezt a nagyon jó mozgásfejlesztő módszert tovább gondolva újabb,
innovatívabb, ötletesebb, komplexebb, gazdagabb, aktívabb tehetséggondozó lehetőségként
szeretnénk kibontakoztatni, ezzel is elősegítve az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését.
A program komplex személyiségfejlesztésre irányul, integráltan jelennek meg a különböző
fejlesztési területek: pszicho-motoros készségek-képességek, testséma, testkép, lateralitás,
orientációs képességek, percepció, kognitív funkciók, kommunikáció, szociális, érzelmi,
akarati képességek, mely kiegészül mondókákkal, énekekkel, versekkel, zenével. A
foglalkozásokat különböző témák köré építettük: Állatok, Számok, Vidám vásár, Színek.
Minden témát 2 hónapig dolgozunk fel. Ebben a tehetséggondozó műhelyben az 5-6-7 éves
korosztály veszt részt, beválogatás alapján.
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6. 4. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
A kisgyermekek – életkori sajátosságaiknak megfelelően – érdeklődve, kíváncsian fordulnak
a szűkebb és tágabb természeti-emberi- tárgyi környezet felé. Az őket körülvevő külső
világot érzelmeik által irányított tevékeny aktivitással fedezik fel. A gyermekek
környezetükkel való kapcsolata mindig felnőttek közvetítésével valósul meg. A megismerési
tevékenység alapja a megismerési vágy, ami cselekvésre sarkallja a gyermekeket. A
környezetet pontosan, valóságszerűen megismerni a cselekvés, a kép, a szó egységében lehet.
A megszerzett tapasztalatok segítik a gyermekeket a környezetben való biztos eligazodásban,
tájékozódásban. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul ki a
természethez, emberi alkotásokhoz, tanulják azok védelmét, megőrzését. A természeti-,
emberi-, tárgyi környezet megismerése lehetőséget biztosít a gyermekek készségeinek
fejlesztésére, képességeinek megalapozására.
A gyermekek a személyes és együttes tapasztalatok megszerzése, élmények átélése közben
ismerkednek a közösséghez tartozás érzésével, szülőföldjükkel, az ott élő emberekkel,
hagyományokkal és szokásokkal. Megismerik a nemzeti, családi és tárgyi kultúra
értékeit erősödik bennük a szülőföldhöz való érzelmi kötődés.
A külső világ tevékeny megismerése a környezet formai-, mennyiségi -, téri viszonyairól
matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek birtokába is juttatja a gyermekeket.
A növekvő számú, integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számára kiemelten
fontos a képességeikhez mért tapasztalatszerzés. Ők speciális eljárások alkalmazásával,
differenciált egyéni segítségnyújtással ismerik meg a természeti-, emberi-, tárgyi
környezetet.
A hazájukat elhagyni kényszerülő migráns családból és a nemzetiségi családból érkező
gyermekek, integrált nevelése esetén – fontos e gyermekek kultúrájának, hagyományainak
megismertetése, megértetése és elfogadtatása. A felnőtt ez által biztosítja számukra
önazonosságuk megőrzését, ápolását, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.
6. 4. 1. HOLISZTIKUS SZEMLÉLET
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6. 4. 2. A TAPASZTALAT – ISMERETSZERZÉS TERÜLETEI
♦
♦
♦
♦
♦

A természeti- emberi- tárgyi környezet megismerése.
A környezet formai, mennyiségi és téri viszonyai.
A szülőföld és a hagyományok megismerése.
A családi és a tárgyi kultúra értékei, védelme és megbecsülése.
Környezetvédelem, a természet és az emberi alkotások értékeinek megőrzése,
védelme.
6. 4. 3. A TAPASZTALATSZERZÉS- ISMERETNYÚJTÁS RENDSZERE

6. 4. 4. A TERMÉSZETI-, EMBERI-, TÁRGYI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE. A SZÜLŐFÖLD ÉS A
HAGYOMÁNYOK MEGISMERÉSE. A CSALÁDI ÉS A TÁRGYI KULTÚRA ÉRTÉKEI, VÉDELME
Célunk
 Óvodásaink cselekvési és magatartási szokásainak, emocionális kapcsolatainak és
elemi tapasztalatainak megalapozása a szűkebb és tágabb természeti- emberi-tárgyi
környezet kapcsolatrendszerében.

Feladataink


A gyermekek életkoruknak megfelelően jussanak minél több természeti és
társadalmi tapasztalatokhoz (mozgásos és érzékszervi) különböző tevékenységeken
keresztül.
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Az életkori sajátosságok figyelembe vételével a természeti,- emberi-, tárgyi
környezethez viszonyuló pozitív magatartásformák, érzelmi viszonyok kialakítása.
A környezettel való együttélés szabályainak megalapozása.
A szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, hagyományainak,
néphagyományainak, szokásainak közvetítése.
A gyermekek megismertetése a családi, tárgyi kultúra értékeivel, az értékek
védelmével, megóvásával.
A tapasztalatszerzéshez elegendő alkalom, idő, hely, eszköz, spontán és szervezett
tapasztalat és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.
A kísérletezések, felfedezések, összefüggések felismertetésének (keresés, kutatás,
vizsgálódás, helyszíni megfigyelések) megteremtése.
A kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában a gyermekek önálló
véleményalkotásának, döntési képességének elősegítése, fejlesztése.

A természeti-, emberi-, tárgyi környezet témakörei valamennyi nevelési területet átfogják,
több ponton kapcsolódnak és összefüggnek egymással. A témakörök felölelik mindazt, amit a
gyermekek nap, mint nap megélnek a családban, az óvodában, szűkebb és tágabb
környezetükben.

6. 4. 5. A KÖRNYEZET FORMAI, MENNYISÉGI ÉS TÉRI VISZONYAI
Célunk
 Matematikai tartalmú fogalmak, tapasztalatok, ismeretek nyújtása, elsajátítása,
összefüggések felfedezése és ezek játékos tevékenységekben való alkalmazása.

Feladataink








A környezet tevékeny megismerése közben a gyermekek formai, mennyiségi,
alaki, nagyságbeli, tér-síkbeli viszonyainak, szemléletének kialakítása.
Válogatások, összehasonlítások, csoportosítások végzése a természetes
környezetben való megfigyelések során.
A sorba rendezés, párosítás során új fogalmak, szabályszerűségek megismertetése.
A gyermekek számfogalmának megalapozása játékos mérési feladatok
segítségével, különböző egységekkel, mennyiségekkel való ismerkedés.
Sokirányú spontán és szervezett tapasztalat - és ismeretszerzési lehetőség
biztosítása a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak
alakításához.
Formafelismerés, geometriai ismeretek játékos tevékenységekben történő
megtapasztalása, elsajátítása.
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6. 4. 6. KÖRNYEZETVÉDELEM, A TERMÉSZET ÉS AZ EMBERI ALKOTÁSOK ÉRTÉKEINEK
MEGŐRZÉSE, VÉDELME
Célunk
 A természeti- emberi-tárgyi környezetre figyelő, környezettudatos magatartás
kialakítása.

Feladataink
 A fenntartható fejlődés érdekében környezettudatos magatartásformálás
megalapozása, alakítása.
 Természetszerető gyermekek nevelése.
 A környezettel való együttélés szabályainak megalapozása.
 A gyermekek életkoruknak megfelelő bevonása a szűkebb és tágabb természeti-,
emberi,- tárgyi környezet értékeinek óvásába, védelmébe.
 A gyermekek és a szülők környezetbarát szemléletűvé válásának elősegítése
példaértékű viselkedéssel.
 A környezettudatos magatartáshoz szükséges elemi szokások, szabályok kialakítása.
 A gyermekek védjék környezetük tisztaságát, szépségét, gondozzák, óvják azt.



A gyermekek a környezetet járva csak azt szedjék le, ami feltétlenül szükséges és nem
védett.
 A természet adta kincsek (termések, levelek, bogyók stb.) gyűjtése, a mesterséges
anyagok mellett a játékban való felhasználása.
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6. 4. 7. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•

A kísérletezéshez, felfedezéshez, kutakodáshoz változatos feltételrendszer biztosítása,
újszerű kísérletek kipróbálása az érdeklődő gyermekek bevonásával.
Óvodai, óvodaközi zöld napokhoz kötődő rendezvényeken, vetélkedőkön való
részvétel.
Pályázatokon való részvétel, amelyben a gyermekek aktívan közreműködhetnek,
tevékenyen részt vehetnek.

6. 5. VERSELÉS, MESÉLÉS
Az irodalmi élményszerzés (mese, vers, mondóka, dúdoló, elbeszélés, történet, drámajáték,
dramatizálás, bábozás, anyanyelvi játék) gazdagítja a gyermekek személyiségét, formálja
esztétikai-, erkölcsi-, közösségi érzelmüket, fejleszti értelmi képességeiket, kibontakoztatja
gyermeki világképüket, anyanyelvi és kommunikációs képességeiket.
Az eközben megvalósuló anyanyelvi nevelés és kommunikációs képességek fejlesztése,
kibontakoztatása az óvodai nevelő tevékenység kiemelt jelentőségű feladata.
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermekek emocionális fejlődésének és
mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
A gyermekek életkori és egyéni sajátosságaira alapozva, tervszerű, konkrét, tudatosan
megválasztott fejlesztő módszerekkel segítjük elő az óvodás gyermekek beszéd- és
kommunikációs képességeinek fejlődését.
Figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kommunikációs
képességeinek fejlesztésére, illetve az egyes területeken előforduló hiányosságok
kompenzálására. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a migráns gyermekek népi
kultúráját a csoportba járó gyermekek megismerhessék.
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Célunk
 Élménynyújtás, értékközvetítés, az igényes népi, klasszikus és kortárs irodalmi
alkotásokon keresztül az anyanyelvi nevelés-fejlesztés lehetőségeivel ötvözve.

Feladataink







Nemzeti kultúrkincsünk, népköltészeti, klasszikus és igényes kortárs
alkotások, régi értékek, hagyományok megismertetése, megszerettetése.
Változatos helyzetek megteremtésével a gyermekek közti kommunikáció
fejlesztése.
Intellektuális érzelmek és képességek alakítása.
Verbális és metakommunikációs információk befogadásának, megértésének
elősegítése.
Saját érzelmeik, gondolataik szóban való kifejezése, gyakorlása, illetve az adott
beszédhelyzethez való alkalmazkodás.
Szabad önkifejezési formák kibontakoztatása.

Az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek sokszínűek, változatos
megoldásokat kínálnak.

6. 5. 1. VERSELÉS
A vers ritmusával, zeneiségével és a szavak egységével segíti a gyermekek erkölcsi,
értelmi fejlődését, és érzelmi élményt nyújt. A gyermekeknek szánt versanyagot népi dajkai
hagyományokra épülő mondókákból, rigmusokból és ismert költőink, íróink ritmikus, zenei
hatású, játékos verseiből állítjuk össze. Ezek gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a
mindennapos mondókázásra, verselésre. A versanyagot gazdagítjuk kiolvasókkal, olyan
közmondásokkal, melyek környezetünkben ismertek. A versekkel erősítjük a környezet
megszerettetését, a néphagyomány ápolását, érzékeltetjük az évszakok szépségét.

6. 5. 2. MESÉLÉS
A mese az anyanyelvi nevelés ősi formája, mely régi értékeket, hagyományokat, szokásokat
közvetít a gyermekek felé. A népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekkel segítjük a
gyermekek belső képének kialakulását, és ráébresztjük a gyermekeket a hagyományos
erkölcsi értékek fontosságára. A mesélő óvodapedagógussal való személyes kapcsolat a
gyermekek számára érzelmi biztonságot jelent. A játéktevékenységhez hasonlóan a
mesehallgatás bensőséges állapotában a gyermek eleven, belső képvilágot jelenít meg,
mely az élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
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Fontosnak tartjuk, hogy igényükké váljék a saját mesealkotás, - esetleg annak mozgással
és/vagy ábrázolással történő kombinálása – a már ismert mese felidézése.
A mindennapos mesélést, mondókázást, verselést a gyermekek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan elemének tartjuk.

6. 5. 3. DRÁMAJÁTÉK – DRAMATIZÁLÁS
A dramatikus játék, a dramatizálás a gyermekek személyiség fejlődéséhez, anyanyelvi és
kommunikációs képességeik kibontakoztatásához nélkülözhetetlen. A játékok által
gazdagítjuk érzelmi életüket, együttműködő közösséggé formáljuk a gyermekeket. A
mozgás, a beszéd, a mimetizálás által nyitottabbá tesszük személyiségüket, feloldjuk
gátlásaikat.
Drámajáték fajtái:
•
•
•
•
•
•
•

kapcsolatteremtő játékok,
lazító gyakorlatok,
koncentrációs gyakorlatok,
érzékelő gyakorlatok,
verses, énekes ritmusjátékok, népi gyermekjátékok,
mímes - improvizatív helyzetgyakorlatok,
egyéb improvizatív játékötletek.

6. 5. 4. BÁBJÁTÉK
A bábjáték a legalkalmasabb az irodalmi élmények, a mesék, versek felelevenítésére, újbóli
átélésére. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás
eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. A bábjátékok komplex módon
hatnak a gyermekekre, mivel formanyelvük igazodik érzelmi sajátosságaikhoz,
életkoruknak lélektani jellemzőihez. Általuk pozitív érzelmi megnyilvánulásokat váltunk
ki a gyermekekből, növeljük önbizalmukat, szélesítjük fantáziájukat. A bábozással
lehetővé tesszük, hogy a gyermekek félelmei, szorongásai oldódjanak, segítjük a
beszédgátlás feloldását is.

6. 5. 5. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
A tehetséges gyermekek számára lehetőséget biztosítunk képességeik, kreativitásuk,
fantáziájuk, nyelvi kifejezőképességük kibontakoztatására, melyhez változatos formákat
kínálunk:
• Önként vállalt mesélés, verselés, bábozás, dramatizálás a csoporttársaknak.
• Vers-, és mesemondó versenyeken való önkéntes részvétel.
• Óvodai ünnepélyeken egyéni szereplés.
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MESEMANÓK
Célunk


A személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés a mese, vers, báb,
dramatikus játékok eszközeivel. Az irodalmi előadó és alkotóképesség fejlesztése.

Feladataink:
 A gyermeki személyiség kibontakoztatásával a rácsodálkozás, érdeklődés, kíváncsiság
képességének fejlesztése.
 Értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) kreativitás
fejlesztése.
 Személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
 Egymásra figyelés.
 Gondolataik és önmaguk kifejezése.
 Együttműködés, tolerancia, türelem, önérvényesítés.
 Verbális és metakommunikációs jelek használata, értelmezése.
 Beszédkedv fenntartása, fokozása.
 Magyar nyelv ritmusának megérzése.
 Koordinált mozgás, bábok mozgatása.
 Irány és térbeli tájékozódás, elhelyezkedés.
 Mesélés, verselés, bábozás, dramatizálás sokoldalú megjelenítése.
Kiscsoportos „gazdagító” foglalkozások
A gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze a megadott szempontsor alapján.
A gazdagító foglalkozások kis létszámúak, az 5–7 éves óvodások esetében 10–12 fő.
Tehetségígéretes óvodásaink heti egyszer 45 percben gazdagító foglalkozáson vehetnek részt,
melyek olyan játékos foglalkozások, amelyek kielégítik tág érdeklődési körüket, illetve
tovább bővítik azt. A gyermekek olyan komplex többletismereteket kapnak, amelyekkel
egyébként nem találkoznának, nem foglalkoznának.

6. 6. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
A zene hatása olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene
fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja a zenei ízlését és magatartását.
Az óvodás korra gondosan kimunkált Kodály–módszer ma is a biztos alapot jelent a zenei
anyanyelv megalapozásához. Az óvódás korban játékosan megszerzett ismeretek az
ösztönösség szintjén épülhetnek be, innen differenciáltabban és hatékonyabban irányítják a
későbbi érdeklődést, befogadóképességet, tevékenységet. A népdalok éneklése, hallgatása a
gyermek- néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az
énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül
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szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás,
mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
A gyermekek a zene hatására érzelmileg kiegyensúlyozottá válnak. Az ének, a dal, a játék, a
tánc pozitív érzelmi hatású, feloldja belső feszültségüket. A zenei nevelés hatására a
gyermekek értelmi képességei is fejlődnek – figyelem, emlékezet, észlelés, képzelet,
gondolkodási műveletek, logikus következtetések megfogalmazása.
Az értelmi fejlesztésben-kiemelten a tanulási képességek alakításában – a mozgás
meghatározó szerepe mellett – a zenei nevelés hordoz ilyen hatásforrásokat.
Speciális feladatán túl a zenei nevelés eredményes gyakorlása az egész személyiség, az
értelmi fejlődés hatékony eszköze. A zenei készségek-képességek fejlesztéséből
automatikusan adódó lehetőségeket olyan módon használjuk ki, hogy az egyben a tanulási
képességeket meghatározó pszichikus funkciókat is nagy hatékonysággal fejlessze.
Céljaink
 A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének, esztétikai
fogékonyságának formálása.
 A dallam, a ritmus, a mozgás szépségének, a közös éneklés örömének aktív megélése.

Feladataink
A pentaton karakterű, 6 hangterjedelmű, egyszerű szövegű, magyar népi
gyermekjátékokon, mondókákon, valamint az igényesen válogatott kortárs
művészeti alkotásokon keresztül a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének,
zenei formaérzékének, harmonikus, szép mozgásának, zenei kreativitásának
fejlesztése.
 Az örömteli, érzelem gazdag, tiszta éneklés, a szabad önkifejezés, zenei anyanyelv
megalapozása.



6. 6. 1. AZ ÓVODAI ZENEHALLGATÁS FELADATA
A gyermekeket a zene figyelmes hallgatására nevelje, zenei hangulatokat érzékeltessen,
bensőséges, nyugodt légkört teremtsen, örömet nyújtson a gyermekek számára, adjon
lehetőséget a mintakövetésre, modell értékű legyen.
A zenehallgatási anyagot a művészi érték igényével válogatjuk össze, előnyben részesítjük a
magyar népdalokat, de figyelembe vesszük a nemzetiségi, migráns kultúra hagyományait, a
gyermekek hovatartozását is.
A zene és a hozzá kapcsolódó mozgás, tánc, az óvodában élmény, játék, a hangulatok egyfajta
kifejezési formája, örömünkben, bánatunkban, mindennapjainkban dalra fakadunk ösztönösen
és tudatosan is. Az éneklés, a zenélés, a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik
a felnőtt minta spontán utánzásával. Közben dolgozik a képzelet, az intellektus, fokozódik a
közösségi érzés, fejlődnek a társas kapcsolatok.
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A dalos játékok sokszori, változatos gyakorlását lehetővé tesszük úgy, hogy a gyermekek
mindennapi életéhez, játékaihoz, személyes élményeihez, tapasztalataihoz kapcsolódva, a
szerepjátékba illesztve kezdeményezzük, illetve minden második héten szervezett
tevékenység keretében valósítjuk meg. Minden tevékenységi formába belophatjuk a zenét. A
veleszületett képességek megismerése után minden gyermek fejlesztését az egyéni fejlettség
figyelembe vételével differenciáltan indítjuk és saját haladási üteméhez igazítjuk.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek zenei nevelését nagyban szolgálja a spontaneitás, a
sikerélmény nyújtás egymásra épülve, lépésről lépésre haladva.
A zenei igényesség szempontjait figyelembe véve érdeklődéssel, nyitottan fogadjuk, és
lehetőséget teremtünk más népek, nemzetek dalainak megismerésére, azok kultúrértékeinek
közvetítésére.

6. 6. 2. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•
•

A tehetséges gyermekek zenei nevelését a vegyes életkorú csoportokban
differenciálással (nehezebb feladatokkal, komplex zenei feladatokkal) valósítjuk meg.
Lehetőséget biztosítunk a kiemelkedő zenei képességgel rendelkező gyermekek
számára az óvodai rendezvényeken való önkéntes szereplésre.
Városi rendezvényeken való egyéni és csoportos szereplés.
Keressük az egyéb tehetséggondozó tevékenységek megjelenési formáit (pl.:
zeneóvoda).

TÁNCVARÁZS
Célunk
 Az 5-7 éves korban megmutatkozó tehetségcsírával rendelkező gyermek komplex
személyiségfejlesztése az óvodai ének - zenei tevékenység, tánc eszközeivel.

Feladataink
 népi játék, tánc iránti szeretet kialakítása,
 a rendszeres éneklés, táncolás igényének megalapozása,
 tanulási vágy ösztönzése, mozgásfejlesztés, ismeretanyag átadása,
 a személyiség fejlesztése,
 művészi beállítódásra való nevelés a mondókák, dalok és dalosjátékok eszközeivel,
 a tehetséges gyermekek képességeinek feltárása, azonosítása,
 az egyes művészeti területek összekapcsolása cselekvésbe ágyazva,
 feladattudat fejlesztése, szabálytisztelet, önfegyelem, csoportos viselkedési formák
kialakítása,
 közös élmény, jó hangulat, magyar néptánc iránt érzett szeretet megalapozása,
 tapasztalatgyűjtés biztosítása a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és
viselkedéshez,
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támogató szülői háttér kialakítása, erősítése,
 szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése.


CSICSERGŐK
Célunk
 A 6-7 éves korban megmutatkozó tehetségcsírával rendelkező gyermekek komplex
személyiségfejlesztése az ének-zenei tevékenység, a hangszeres játék (furulya)
eszközeivel.

Feladataink
 a tevékenység során a gyermekek már meglévő zene iránti érdeklődésének
elmélyítése,
 a zenei ízlés formálása,
 esztétikai fogékonyság erősítése,
 a hallás, éneklési készség, ritmusérzék, harmonikus, szép mozgás fejlesztése,
 a zenei alkotókészség kibontakoztatása, a zenei képzelet, a zenei kifejező, illetve
előadókészség fejlesztése,
 az óvodai hangszerkészlettel, a furulyával való ismerkedés,
 a gyermekek személyiségének erős oldalának fejlesztése és a gyengébb oldalának
támogatása.
Kiscsoportos „gazdagító” foglalkozások elveit lásd: Mesemanók tehetséggondozó
műhelynél.

6. 7. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA

Az ábrázoló tevékenység, a mindennapi játékban egyénileg, párban, kiscsoportban
megjelenő alkotó, alakító tevékenység. Maguk a tevékenységek, (a rajzolás, festés,
mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka) a műalkotásokkal és a népi-népművészeti
elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal az esztétikus tárgyi
környezettel való ismerkedés, a gyermeki személyiség fejlődését szolgálják.
Az ábrázoló tevékenységek a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszik
lehetővé. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Az ábrázolás, a gyermekek szűkebb és tágabb környezetével való kölcsönhatás során
alakul, amikor a gyermekek felfedezik, ismerkednek a tárgyak tulajdonságaival, próbálják
azokat használni, s mindezek kíváncsiságot, örömet okoznak számukra.
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A gyermekekben fontos, az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet
esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
A gyermekek rajzolása, mintázása, kézimunkája az élmények, tapasztalatok hatására
emlékképek bevésődése során gazdagodik.
A mintázásnak a térbeli három dimenzió megismerésében és az ujjpercek
csontosodásában van jelentősége az ábrázoló tevékenységek végzése során. Az anyagok
gyurkálása, formálása során tapasztalatot szereznek a gyermekek az anyagok tulajdonságáról,
(nyomhagyással, karcolással, sodrással, gömbölyítéssel, gyűréssel, tépkedéssel).
Az alkotó, alakító tevékenységek segítik, a képi plasztikai, komponáló és a térbeli tájékozódó,
rendező készségek kialakulását. Gazdagodik a tér, forma, szín képzet, differenciálódik a képi
gondolkodás.
A gyermekek egyéni és közös megfigyelései, közvetlen, átélt élményei képzeletük és
fantáziaviláguk kibontakoztatását segíti. Ha sokféle lehetőséget biztosítunk számukra
környezetük megismerésére, megtapasztalására, alakul önálló, nyugodt, kiegyensúlyozott
személyiségvonásuk, kreativitásuk. Ezáltal felszabadultan tudnak nevetni, rácsodálkozni
a természet szépségeire, miközben a pozitív élmények hatására, formálódik a természet
iránti érzékenységük, nyitottságuk, környezetbarát magatartásuk.
Célunk
 A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, térbeli szabad önkifejezése.
Feladataink













A gyermekek figyelmének felkeltése, ráirányítása a természet szépségeire,
szűkebb-tágabb környezetükre, (utca részletre, parkra, tájházra, erdőre, folyóra, tóra
stb..). A rácsodálkozás élményének elősegítése.
Lakóhelyünk közművelődési intézményeiben látható népművészeti, építészeti,
műalkotások kiállításainak, valamint a migráns gyermekek népi kultúrájának,
hagyományvilágának, tárgyainak, eszközeinek megismertetése a gyermekekkel.
A szép iránti érzékenységük, igényességük formálása.
A gyermekek számára, az ábrázoló tevékenységekben sokféle lehetőség teremtése a
szabad önkifejezésre, a képi és térbeli megjelenítésre, kisebb nagyobb méretű
egyéni–közös kompozíciók alkotására. (aszfaltra, földre, papírra, ruhaanyagra, üvegre,
fára, stb.)
Állandó hely biztosítása a csoportban és udvaron egyaránt.
Szabadság biztosítása az eszközök, az anyagok és a téma választásában.
Egy-egy technika megismerése, gyakorlati alkalmazása során a gyermekeknek
egyénenkénti segítség nyújtása (megmutatás, elmondás) szükség szerint.
Az ábrázoló tevékenységekhez sokféle anyag, jó minőségű eszközök biztosítása,
gyűjtése. Az anyagok, eszközök kiválasztása során a természetes anyagok
megismerése, felhasználása a cél. Az anyagok, eszközök praktikusságának,
célszerűségének, esztétikumának figyelembevétele.
A gyermekek ruházatának védelmében a szükséges technikákhoz védőruha
biztosítása (kötény, ing, köpeny).
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A gyermekek dicsérete, buzdítása, bátorítása, ösztönzése sikerélményhez
juttatása, hogy huzamosabb időn (akár több napon, vagy héten) keresztül, is
folytathassák a megkezdett ábrázoló tevékenységeket.
A gyermekek megismertetése a vizuális jelrendszerrel (pont, vonal, folt, színek,
formák,) azok tulajdonságaival, látási, tapintási, hallási és mozgásos tapasztalatok
során. A képalakításban, díszítésben a szín és a formaismétlésekkel, a ritmusteremtő
készség kialakítása.
A gyermekek rajzkészségének és kézügyességének fejlesztése az anyagok, az
eszközök használatával, a rajzolás, festés, mintázás és a kézimunka különböző
technikai eljárásaival.
Az ábrázoló tevékenységek során a gyermekek tér, forma, szín képzetének,
esztétikai fogékonyságának, a vizuális alkotó készségének kézügyességének
formálása, gazdagítása.
Az ábrázoló technikák együttes alkalmazása során, a síkbeli kompozíciók
létrehozásában a gyermekek motiválása a képfelület kihasználására, betöltésére.
A gombfesték, ujjfesték, tempera használata során, a színek összekeverésének
megtapasztalása (világos-sötét).
Az íráshoz szükséges speciális készségek fejlesztése, a kézmozgások finomítása
(finommotorika fejlesztése), a helyes testtartás alakítása a vizuális percepció
fejlesztése során.
Játékban, a gyermekek téralakító tevékenysége közben a különféle anyagú, méretű
formák rakosgatásával, sorakoztatásával térbeli tapasztalatokhoz juttatásuk
(nagyobb méretű házak, búvóhelyek, makettek, modellek építése). Az arányviszonyok
és a formák egymáshoz való viszonyításával statikai tapasztalatok megszerzése.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek sikerélményhez juttatása, egyéni,
differenciált fejlesztése a szabad önkifejezés során.
Kiállítások szervezése során egymás munkáinak megismerése, megbecsülése.
Az ajándékkészítés igényének, örömének kialakítása (ünnepekre, vendégek
fogadására stb.)
Az egymásra figyelés, érdeklődés felkeltése a készülő s az elkészült alkotásokban,
valamint véleményalkotás ösztönzése saját és társaik munkájáról (önértékelési
készség fejlesztése).
A gyermekek bevonása az óvoda és környezete szépítésébe, díszítésébe, környezet
alakításába.
A gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatása, tehetségek
bátorítása.
A gyermekek kultúra iránti igényének megalapozása helyi adottságokra építve.

6. 7. 1. TECHNIKÁK
♦ Rajzolunk, festünk sokféle anyaggal, eszközzel, különböző méretű és anyagú
felületekre (homokba, hóba, csempére, papírra, textilre, üvegre, kézzel, bottal,
ecsettel, krétával, fröccsenéssel, fonallal, stb.)
♦ Alakítjuk a teret, építünk játékban és játékos formában változatos eszközökkel,

76

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja

♦
♦
♦
♦
♦

természetes anyagokkal.
Évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó díszítő munkákat, ajándékokat készítünk.
Ismerkedünk a népi kismesterségekkel, kézműves technikákat gyakorlunk
(tojásfestés, gicázás, nemezelés, batikolás, fonás, szövés, varrás, mézeskalácssütés,
agyagozás, stb.)
Mintázunk, plasztikai alkotásokat készítünk tésztából, gyurmából, agyagból, sóliszt gyurmából.
Barkácsolunk játék kiegészítő elemeket készítünk.
Műalkotásokkal ismerkedünk (népművészeti tárgyakkal, régi használati
tárgyakkal, rajzkiállításokkal, szobrokkal, épületekkel, terekkel).

6. 7. 2. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
• A tehetséges gyermekek számára lehetőségeket biztosítunk (eszközök, technikák,

anyagok stb. terén) arra, hogy minél eredetibb megoldásokkal, kreatív, egyéni módon
hozzák létre élményeiket, elképzeléseiket alkotásaikban.
• Rajzpályázatokon veszünk részt, a kiemelkedő ábrázoló képességekkel rendelkező
gyermekek alkotásaival, valamint szépítjük, gazdagítjuk az óvoda szűkebb és tágabb
környezetét.
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7. FEJLESZTÉSI TARTALMAK A BÚZAVIRÁG
TAGÓVODA SAJÁTOS ARCULATÁNAK
MEGFELELŐEN

KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ
ÓVODAI PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ

78

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja
7. 1. BEVEZETÉS
„… Aki szereti a szépet, az életet szereti.
Aki gyermekkorában megtanult látni az, sok-sok év
múlva, ha rosszkedvűen vagy bánattal sújtottan jár
az úton, meglátja a zöld fűben a sárga kankalin
ragyogását, vagy a fecske röptének eleganciáját,
s máris szebbnek a látja a világot.”
/Hermann Alice/

Mottónk kifejezi azt az érzelemvilágot és szemléletmódot, koncepciót, ahogyan a természet
és az emberek kapcsolatáról gondolkodunk. A Búzavirág Óvoda, mint jogelőd intézmény,
nem túl hosszú múltra tekint vissza. 1980-ban került megnyitásra, amikor a környező
lakótelep felépült, ahol ma is a hozzánk járó gyermekek többsége él.
A kezdeti néhány év stabilizálódási időszaka után az óvodavezetés és testületünk felismerte a
közoktatási rendszeren belül jelentkező változtatási, megújulási igényt. Ennek hatására
különböző szintű belső szakmai műhelyek alakultak, s a kutatási – kísérleti tevékenységükkel
elősegítették helyi nevelési rendszerünk és pedagógiai koncepciónk kialakulását,
megszilárdítását.
Felismertük, hogy a gyermeki szükségletekhez jobban alkalmazkodó életrendben a
folyamatos napirenddel megteremtjük az optimális feltételeit a nyugodt, elmélyült
játéknak, mely meghatározó tevékenység a gyermek személyiségfejlődése szempontjából.
Az életkor megoszlása szerint heterogén csoportok felgyorsítják a szocializáció folyamatát,
az egyéni ütem szerinti érést. A játékidő megnövelésével párhuzamosan feloldottuk a korábbi
kötöttségeket a tanulási folyamatban. Az óvodapedagógusok által szervezett kötetlen
foglalkozások között létrejött a koncentráció, a komplexitás, s lehetővé tette az egyéni
differenciált bánásmódot, az egyéni fejlődési ütem teljesebb figyelembe vételével.
Tudatosan törekedtünk a megváltozott szervezeti keretek között olyan feltételek
megteremtésére, melyek kiegyensúlyozott, nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben
a gyermekek fejlődéséhez biztonságos életteret nyújtanak.
Felismertük azt a környezeti determinációt, melyre programunk alapjait helyeztük, és amely
a lakótelepi közeg hiányosságaiból fakadóan kompenzációs feladatunk. A környezettudatos
szemlélet megalapozása kisgyermekkortól kezdve a nevelés hangsúlyos feladata, hiszen a
természet részeként, azzal harmóniában élve tudunk teljes életet élni. A környezet
esztétikuma, változásainak, kölcsönhatásainak megértése, megvédésének szükségessége nem
csak a gyermekek értelmi – intellektuális képességeinek fejlődését, a világban való
eligazodását segíti elő, de lehetővé teszi, hogy másképpen gondolkodó, egyéni módon
érzékelő és az érzéseket sokféleképpen feldolgozó, mély, belső kötődésekkel rendelkező
boldogabb ember váljék belőlük.
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7. 2. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Míg a múlt időkben és a falusi életmódban az ember együtt élt, lélegzett a környezettel, s
valamennyi törvényszerűségét megtapasztalta, mai viszonyaink és mikrokörnyezeti hatásaink
miatt ez csak nagyon tudatos nevelői ráhatásaink eredményeképpen valósul meg.
Napjainkban a természet szépségének felismerése és szeretete mellett a természetóvó
magatartás kialakítása is nélkülözhetetlen, hiszen általa önmagunkat óvjuk meg a
környezetpusztító következményekkel szemben. Fel kell ismerni, hogy a következő
generációk léte függ attól, hogy milyen szemlélettel, viselkedéskultúrával, értékrenddel
rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természetükhöz és társadalmukhoz.
A fejezet tárgyalhatósága miatt két területre választjuk az amúgy élesen el nem különülő
tapasztalati tartalmat:
-

Gyermekek és környezetük összefüggései (természeti – társadalmi)
A környezetben szerezhető matematikai tapasztalatok tudatosítása

7. 2. 1. A GYERMEKEK ÉS KÖRNYEZETÜK
A természethez való kötődés ősi, az ember létéből ered, hiszen magunk is részesei,
alkotóelemei vagyunk a természetnek, életterünket, életfeltételeink forrását jelenti. A
kisgyermekekben él a rácsodálkozás képessége, a közlési vágy, a kommunikációra való
nyitottság, az érzelmi fogékonyság, a kipróbálási vágy, amely az állandó szüntelen
tevékenységen keresztül tapasztalatszerzésre sarkallja őket.
A természeti, emberi, tárgyi környezet megismerése a gyermekek képességeinek
komplex fejlesztését segíti elő.
Miközben felfedezik környezetüket, átélik a közösséghez tartozás élményét, olyan
tapasztalatok birtokába jutnak, amelyek segítik őket a környezetben való
eligazodásban, tájékozódásban. Megismerik szülőföldjüket, az ott élő embereket, a hazai
tájat, a helyi hagyományokat és néphagyományokat, a nemzeti, keresztényi, családi és
tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét is.
A környezet megismerésére nevelés az óvodai nevelés folyamatában, állandóan jelen lévő
tevékenységi formákban valósul meg.
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Céljaink
 A természethez és a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulás alakítása,
(elsősorban szűkebb környezetből kiindulva).
 Az élő és élettelen világ megismertetése és megszerettetése.
 Környezettudatos szemléletmód megalapozásával olyan személyiségjegyek,
magatartásformák kialakítása, melyek elősegítik a környezet és a társadalom
harmonikus együttélését.
 A gyermekek érzelmi életének gazdagítása természetvédő és ehhez kapcsolódó
tevékenységekkel.

Feladataink
 A fenntartható fejlődés érdekében környezettudatos magatartásformálás
megalapozása, alakítása.
 A fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése a Zöld óvoda, Madárbarát
óvoda, Erdei óvodai céljainak, feladatainak megvalósításával.
 Nevelőmunkánkkal a gyermeki kreativitás, problémamegoldó gondolkodás
inspirálása, és a természeti és társadalmi környezetben való eligazodás elősegítése.
 Környezettudatos magatartás, szemléletmód megalapozása.
 Környezetvédelemre, természet óvására nevelés.
 Közvetlen környezetünk igényes, esztétikus alakítása.
 Gazdag
tevékenységrendszerben,
változatos
módszerekkel
biztosított
megfigyelések, kísérletezések, felfedezések biztosítása a társadalmi és természeti
tapasztalások során.
 A migráns családból érkező gyermekek kultúrájának, hagyományainak ápolása.
7.2. 2. A KÖRNYEZETI ISMERETSZERZÉSEK, MEGFIGYELÉSEK, TAPASZTALATSZERZÉSEK
MÓDSZERE: PROJEKTMÓDSZER
A projektmódszerrel a gyermekek érdeklődésére építünk. A projektek középpontjában
valamilyen gyakorlati természetű probléma áll. A gyermekek tevékenykedtetésére helyezzük
a hangsúlyt és minden esetben a gyermeki élményekre építünk.
Mivel az óvodás gyermekek gondolkodása szemléletes, képszerű, konkrét, érzéki
tapasztalatokhoz, cselekvésekhez kötődik, ezért a projektmódszert a sajátosságai teszik
rendkívül jól alkalmazhatóvá az óvodai környezeti nevelés folyamatában.
A projekt megvalósítása a következő lépésekben történik:
•
•
•

A projekt tartalmát képező problémakör megkeresése, megfogalmazása.
A projekt tervének elkészítése.
A témakör integrációs lehetőségeinek feltárása.
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•
•

A projekthez szükséges források feltárása, megszervezése.
A projekt heti tervének véglegesítése.

Projektgyűjteményünk: lásd a mellékletben
Környezetvédő tevékenységeink
-

környezet óvása, gondozása (óvoda udvarán, kertjében, csoportszobájában),
madáretetés, kisállat gondozás élősarokban,
energiatakarékos magatartásformák alapozása,
környezetbarát termékek jelképének felismerése,
hulladék összegyűjtése,
a zöldhulladék komposztálása,
szelektív hulladékgyűjtés az óvodában, s ebbe a család bekapcsolása.
7. 2. 3. ALAPELVEINK

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

Az évszakkörök, és a mellette párhuzamosan feldolgozott ismeretszerzési
témakörök, éves pedagógiai fejlesztési tervezésünk alapját jelentik sajátos projekt
módszerünk tervezése és megvalósítása során.
Munkánk hatékonyságához elengedhetetlen pedagógusi és dolgozói modell szerepünk,
környezettudatos beállítottságunk, környezethez való pozitív viszonyunk.
A kísérletező, felfedező és arra motiváló egyéniségünk.
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés gazdag, változatos feltételrendszerrel
van jelen a mindennapokban.
Gyermekcentrikus szemléletünkkel, megfelelő érzelmi kapcsolatot alakítunk a
gyermekek és környezetük közt.
Érdeklődésre, fogékonyságra, kutatásra és aktivitásra serkentő légkörünkkel
hozzájárulunk a környezettudatos szemléletmód alakításához.
A gyermekeket megfelelő környezeti élményekhez juttatjuk a tapasztalatszerzések során.
Biztos szabály- és szokásrendszert alakítunk ki, a különböző környezetvédő, -ápoló,
-gondozó tevékenységek által és közben, mely segíti a környezettudatos magatartás,
szemléletmód megalapozását.
A programmal szinkronban álló módszereket szabadon választjuk meg a külső világ
tevékeny megismerésére neveléshez. Alapelve a játékosság biztosítása, építve a
gyermekek belső motiváltságára, kíváncsiságára.
Az óvodai környezeti neveléshez megfelelő eszközkészletünk megteremtése és
fejlesztése folyamatosan valósul meg (készen vásárolt és saját készítésű eszközökkel).
A környezeti tapasztalatok feldolgozásával együtt komplex módon van jelen a
környezetben szerezhető matematikai tapasztalatok tudatosítása.
Az egyéni, páros és mikro-csoportos kezdeményezéseket differenciáltan szervezzük a
gyermekek egyéni képességeinek, egyéni munkatempójának figyelembevételével.
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♦
♦
♦
♦

♦

A gyermekeket sikerélményhez juttatjuk, összefüggéseket láttatunk meg velük,
problémamegoldó gondolkodásra ösztönözzük őket.
Önképzésünket, továbbképzésünket folyamatosan megvalósítjuk a korszerű, naprakész
tudás érdekében.
A gyermekek nevelésén keresztül a szülők szemléletének alakításáért is sokat teszünk
környezetbarát viselkedésre ösztönözzük őket.
Gyakorlatunkat kiegészíti szelektív hulladékgyűjtés, környezetbarát anyagok
felhasználása, energiatakarékosságra való tudatos odafigyelés, környezetbarát jelképek
felismerése.
A kiemelt Zöld jeles napokat ünnepeljük: állatok világnapja, víz világnapja, föld napja,
madarak-fák napja.
7. 2. 4. A KÖRNYEZETBEN SZEREZHETŐ MATEMATIKAI TAPASZTALATOK TUDATOSÍTÁSA

A gyermekek számára a környező valóság számos matematikai összefüggést, felfedezést
tartogat. Matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jutnak, és
azokat tevékenységeikben alkalmazzák.
A matematikai megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek
számára, hozzájárul motiváltságukhoz a problémák megoldása iránt, fejleszti értelmi
képességeiket.

Célunk
 A gyermeket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli
összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása, tapasztalataik elmélyítése
játékos formában igényeikhez, ötleteikhez igazodva.

Feladataink







A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, kielégítése és fejlesztése.
Az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása.
Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához.
A logikus gondolkodás megalapozása a gondolkodási műveletek fejlesztése.
Az értelmi képességek fejlesztése.
Eljuttatni a gyermekeket a cselekvő képszerű gondolkodástól az egyszerűbb
elvonatkoztatásig, elvont gondolkodás szintjéig.
 Az iskolakezdéshez, tanuláshoz szükséges matematikai tartalmú készségek,
képességek megalapozása.
 Kortárs kapcsolatokkal és a környezet alakításával a gyermekek önálló
véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlődéséhez való lehetőség
megteremtése.
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7. 2. 5. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•
•
•
•

a gyermekek saját logikájuk szerinti gondolkodásra ösztönzése,
kísérletező, kutató, felfedező kedvüknek inspirálása, kreatív elképzeléseik gyakorlati
segítése,
eredeti megoldásaik elismerése, közzé tétele mások számára,
óvodai és óvodák közötti játékos vetélkedőkön,” ki, mit tud”-okon, való részvétel,
pályázatokon való részvétel,
környezeti jeles napok óvodai, városi rendezvényein való aktív szereplés.

KISKUTATÓK
Célunk


Az élő és élettelen világ felfedezése, összefüggések felismertetése, globális
ismeretszerzés segítése.

Feladataink
 Természetvédő-óvó és ehhez kapcsolódó tevékenységek sokoldalú megismertetése a
foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel.
 A gyermekek saját logikája szerinti gondolkodásra ösztönzés.
 Kísérletező, kutató, felfedező kedvük inspirálása, kreatív elképzeléseik gyakorlati
segítése.
 Eredeti megoldásaik elismerése, támogatása.

Kiscsoportos „gazdagító” foglalkozások
Októbertől – júniusig, heti 1-szer, 45 percben, maximum 10-12 fővel, 4-7 éves korú
gyermekekkel valósul meg.
Módszerei:
- Minden gyermek aktivizálása, folyamatos tevékenykedtetése.
- Eredeti ötletek felismerése, támogatása.
- Egyéni fejlődés, haladás nyomon követése, tervezése, segítése.
- Kísérletezési vágy fenntartása, kielégítése.
- Speciális eszközökkel való munkamódszerek elsajátítása (mikroszkóp, távcső, nagyító…).
- Drámajátékok alkalmazása.
- Szabad önkifejezési módszerek beépítése, alkalmazása (környezeti játékok, vizuális
technikák, anyanyelvi, verses, mesés, zenei és mozgásos, bábtechnikákkal való ötvözés).
- Beszélgetések, problémahelyzetek megvitatása.
Játékos foglalkozásokat kidolgozott éves tematika, heti projekttervek alapján vezetjük,
valamint évenként mérjük a résztvevő gyermekek bemeneti és kimeneti értékeit.
(sikerkritériumok teljesítése).
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Helyszíni megfigyelésekkel, kirándulásokkal, programokkal kiegészítve, közös játékos jeles
napok rendezésével tesszük változatossá.

7. 3. MOZGÁS
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek alapvető szükséglete, melyre
állandóan belső késztetésük van. Elsőként mozgásuk útján teremtenek kapcsolatot
környezetükkel, azon keresztül ismerik meg szűkebb - tágabb környezetüket. Mozgásos,
cselekvéses tevékenységeiknek következményeiből tapasztalatokat szereznek a világról, saját
magukról, az őket körülvevő tárgyi- személyi közegről. Eközben fejlődik gondolkodásuk,
figyelmük, megfigyelőképességük, térészlelésük, vizuális memóriájuk, szókincsük, a
különböző észlelési területek integrációja. A gyermekek én-tudatának fejlődésében, saját
testüknek, mozgásos képességeiknek megismerésében kiemelkedő szerepe van a mozgásnak.
A mozgást nagyon tágan értelmezzük, nem csupán a testnevelési foglalkozásokra szűkül le,
hanem az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros
mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza,
amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal,
játékokkal segítünk elő.
A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, a játékba, azon belül a szabad játékba
ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített
testmozgást kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek
személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás).
Céljaink
 A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése.
 Gyermekek mozgáskészségének fejlesztése, valamint a mozgáskoordináció
fejlesztése
 Testi képességeik sokoldalú fejlesztése, helyes testtartáshoz szükséges
izomegyensúly kialakítása.

Feladataink
 a gyermeki szervezet teherbíró képességének egészséges fejlesztése
 egyensúlyérzék, ritmusérzék, pszichomotoros készségek és képességek fejlesztése,
 testséma, lateralitás fejlesztése, helyes testtartás kialakítása,
 tanulási képességek, fejlesztése
 kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása,
 szabad levegő kihasználása, egészségfejlesztő testmozgás az óvodai nevelés minden
napján.
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A mozgásfejlesztés tartalmának megjelenési formái
A testnevelésre, játékos mozgásokra, egészségfejlesztő testmozgásra, kooperatív mozgásos
játékok széleskörű alkalmazására az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységekre
teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán és szervezett formában
az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe
véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk.
• A játékban, azon belül a szabad játékban spontán végzett mozgásos tevékenységek.
• Szervezett mozgásos tevékenységek.

7. 3. 1. SZABADON, SPONTÁN VÉGZETT MOZGÁSOS TEVÉKENYSÉGEK
A gyermekek valamennyi tevékenysége mozgáshoz kötött. Az óvodai csoportszobában a
nagymozgásos tevékenységek korlátozott lehetősége biztosított, ezért a gyermekek mozgás
szükségletének kielégítésére speciális feltételeket alakítottunk ki, a nap bizonyos
időszakában mobil mozgásfejlesztő eszközök alkalmazásával. A gyermekek spontán
szükségletük, érdeklődésük, aktivitásuk alapján önként csatlakozhatnak e tevékenységekhez.
A finommozgások fejlesztésére az óvoda megfelelő eszköz- és tevékenységrendszerrel
rendelkezik a fűző játékoktól a lego és egyéb konstruáló játékokon keresztül a gyurmázás,
agyagozás, rajzolás, festés… bármikor szabadon választható.
Az óvoda udvar számos lehetőséget tartogat a gyermekek spontán, szabad
mozgástevékenységének kielégítésére. A beépített mozgásfejlesztő eszközök, a gyermekek
rendelkezésére álló gördeszkák, labdák, ugrókötelek, tollasok és teniszek, kerékpárok és
rollerek stb. sokféle mozgásminta gyakorlására motiválják őket. Télen a jégen csúszkálás,
szánkózás, hógolyózás, vagy hóban járkálás szintén változatos mozgástapasztalatot nyújthat.

7. 3. 2. SZERVEZETT MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK
Valamennyi mozgásos tevékenység, amely óvodapedagógusi kezdeményezésünkre
történik:
• kötött testnevelési foglalkozások,
• mindennapos testnevelések,
• szervezett választható mozgásos tevékenység játékidőben bent vagy kint,
Kötött testnevelési foglalkozások
A 3,4,5 éveseknél heti egy alkalommal, az 5,6,7… éveseknél heti két alkalommal (30-35)
perces időtartamú kötött foglalkozás, amely semmiképpen nem kényszerített módon válik
kötötté, hanem lehetőséget ad a gyermekek számára először az óvatos megismerés,
tapasztalatszerzés és belső motiváció hatására történő aktivitás szabad kialakulására.
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Kiváló lehetőség adódik az ügyesebb gyermekek tehetséggondozására az iskolai
tornateremben szervezett testneveléseken: kötélmászás, bordásfal, kosárpalánk és a nagy tér
kihasználásával.
A vegyes életkorú csoportok és a speciális kiképzésű csoportszobáink miatt (tornaterem
hiányában) osztott csoporttal szervezzük (jó időben, a szabadban). Így a 10-15 fős és
életkorilag is kisebb megosztást mutató csoportokkal nagyon intenzív, differenciált
mozgásfejlesztést tudunk megvalósítani.
A kötött foglalkozásokba beépülnek a test deformitások megelőzését szolgáló speciális
gyakorlatok.

Mindennapos testnevelések
Az időjárás függvényében a szabad levegő kihasználásával vagy a csoportszobákban
szervezzük napi 1, vagy 2 alkalommal 20-30 perces időtartamban.
Célunk
 Mozgásos szabályjátékokkal, kooperatív mozgásos játékokkal pozitív és rendszeres
mozgásélmény nyújtása.
Napi rendszeresen jelenlévő tevékenységként fontos szerepe van a gyermekek életmódbeli
szokásainak alapozásában, a rendszeres mozgásigény beépítésében, az életrendbe. A jó
hangulatú foglalkozásokat szolgálja a körültekintő szervezés, a biztonságosság, a játékos
feladatvégzés, a rövid, érthető instrukciók, a kevés várakozási idő, a változatos eszközök
használata és a zenés gyakorlatok beiktatása.
Szervezett választható mozgásos tevékenység játékidőben bent, vagy kint
A tudatosan szervezett nagy- és finommozgások fejlesztésére irányuló mozgásos játékok a
gyermekek egyéni vagy kis csoportos differenciált fejlesztését szolgálják, amelyek rendszerint
egyéni fejlődési sajátosságból, valamilyen funkciózavarból, részképesség zavarból eredő
probléma korrekciójára, vagy az esetleges tanulási zavarok megelőzésére irányulnak.
A szabadban gyakran szervezünk különböző ügyességi- gyorsasági- erőfejlesztő játékokat,
szabály- és fogójátékokat, amelyek a gyermekek által nagyon kedveltek. Időnként csoportok
közötti játékokra is sor kerül, ezeknek nagyon erős közösségformáló ereje van.
Választható mozgásos tevékenység: korcsolya, úszás.
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7. 3. 3. FELADATAINK A MOZGÁSFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁBAN
♦

♦
♦

♦

♦

Óvodába lépéskor tájékozódunk a gyermekek óvodát megelőző mozgásfejlődési
sajátosságairól, tempójáról ezekről feljegyzéseket készítünk. Óvodáskorban a gyermekek
mozgásfejlődését tudatosan nyomon követjük, megfigyeléseinket a gyermekek fejlettségét
nyomon követő lapon évente két alkalommal, illetve ezen túl szükség szerint rögzítjük. A
szerzett tapasztalatokból következtetünk a gyermekek általános fejlettségi szintjére, a
fejlődési rendellenességeket időben felismerjük. Szakember útmutatása alapján egyéni,
differenciált fejlesztést végzünk a korrekció érdekében.
A kisgyermekeknél türelmesen kivárjuk, míg a beszoktatási nehézségeken átesnek, s
önként kapcsolódnak a mozgásos tevékenységekbe.
Személyes példamutatással modellt nyújtunk a gyermekeknek és a szülőknek
életmódunkkal, mozgás iránti szeretetünkkel. A mozgásos tevékenységet kellő
körültekintéssel és megfelelő szakértelemmel készítjük elő. Figyelembe vesszük a
gyermekek egyéni adottságait, képességeit, terhelhetőségét, s mindezek függvényében
tervezzük, szervezzük meg a fokozatos, tervszerű, tudatos ráhatásokat.
Türelmes, segítő magatartásunkkal, a helyes mozgásminta személyes bemutatásával,
megerősítésével alakítjuk a mozgáshoz való pozitív viszonyulást. Szabadidőben is
mozgásos játékokat kezdeményezünk, vagy a gyermekek spontán kezdeményezését
erősítjük.
Szülőkkel való kapcsolatunk során odafigyelünk és javaslatot adunk a szabadidő hasznos
eltöltéséhez. Szülőkkel közös mozgásos játékokat és feladatokat végzünk a szabadban.
7. 3. 4. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•
•

Óvodai sportjátékok, zenés tornabemutató szervezése.
Kihívás napján való részvétel.
Iskolai tornateremben sajátos eszközök által biztosított feltételek kihasználása
a tehetséges gyermekkel való differenciált foglalkozásra.
Rendezvényeken való szereplés.

OVIFOCI
Céljaink
 Mozgáskészség, mozgáskoordináció fejlesztése labdás játékok által.
 Labdarúgás alapjait, szabályait ismerjék meg a gyerekek, labdás játékok
megszerettetése.

Feladataink
 Gyermekek
fejlesztése.

szervezetének

teherbíró

képességének,

állóképességének
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 Koordinációs képességek fejlesztése labdás játékok, és egyéb ügyességi
játékok által.
 Testséma, lateralitás fejlesztése.
 Szabálytudat, sportszerű viselkedésforma alakítása a gyermekekben.
 Labdarúgás speciális mozgás anyagának megalapozása, megismertetése.
Az ovifoci foglalkozásokat heti 1 alkalommal 45 perces időtartamban a Kinizsi
Tagiskola nagytornatermében, illetve az óvoda udvarán szervezzük a kiválasztott – max.
15 fő 5-6-7 éves gyermekek részvételével. A foglalkozások mozgásanyagát labdás
ügyességi játékok, és a labdarúgás speciális mozgástechnikáinak elsajátítása képezi. A
gyermekek szokás- és szabályrendszerét folyamatosan alakítjuk, megértik a szakszavakat
is. Viselkedésük fejlődésen megy keresztül, a csapatjáték által társas kapcsolataik pozitív
irányba fejlődnek.
7. 4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
A gyermekek zenei képességei, a zenei ráhatások és a zenei tevékenységek közben fejlődnek
s, ezáltal teljes személyiségük is fejlődik. A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli
játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak
a gyermekeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket,
esztétikai fogékonyságukat. A zenei élmény már a fejlődés kezdeti szakaszában is hatással
van a képességek alakulására. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a
gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A
népdalok éneklése, hallgatása a gyermektáncok és népi játékok, a hagyományok
megismerését, továbbélését segítik. A zene művészetén keresztül sajátos érzelmi színezettel
gazdagodik a személyiség, olyan lelki és emocionális többletet nyújt, amely hiánya sivárrá,
színtelenné, egyhangúvá teszi az életet. A zene a természetből ered, annak hangjából, s a
művészet eszközeivel fokozza annak esztétikumát, az óvodai ének-zenei nevelés
feladatainak eredményes megvalósítása pedig megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv
kialakulását.
A zene, mint esztétikum felfedezése, átélése és létrehozása az óvodai nevelés hatására
szükségletként épül be a gyermekek személyiségébe. Ének-zenei nevelésünk Kodály Zoltán
elismert zenepedagógiájának elveit követi, zenei nevelésünk Forrai Katalin:” Ének az
óvodában” című módszertani művére épül. Az énekes népi játékok és az igényesen
válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermekek zenei
képességeinek (az egyenletes lüktetés, a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakításában.
A zenehallgatási anyagot a művészi érték igényével válogatjuk össze, előnyben részesítjük a
magyar népdalokat, de figyelembe vesszük a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek
nemzetiségi hovatartozását is. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi
tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.
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Céljaink


A játékos mondókák, a népi gyermekdalok, az énekes játékok által a zene
megszerettetése, a zene hallgatására, a tiszta éneklésre nevelés.
 Zenei hallás, ritmusérzék fejlesztése.
 A gyermekek mozgáskultúrájának, formaérzékének gazdagítása.
 Zenei alkotókészség, szabad önkifejezés megalapozása.

Feladataink
 Szép, tiszta éneklésre való nevelés.
 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének fejlesztése.
 Az énekes, mondókás játékokon keresztül a népi játékok szabályszerű mozgásaival a
különböző esztétikus mozgásformák alakítása.
 Lehetőség adása a zenei kreativitás, szabad önkifejezésmód gyakorlására.
 Zenés, ritmikus, mozgásos, improvizációs játékok alkalmazása, alakítása.
 Zenei formaérzék gazdagítása.
 Dallam és ritmusjátszó hangszerek hangszíneinek megismertetése, a hangszerek
kínálta lehetőségek sokrétű kihasználása.
 Az igényes zene hallgatására nevelés.
Tartalma
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ölbeli játékok,
népi mondókák,
népi gyermekdalok,
énekes játékok,
a készség- és képességfejlesztés zenei elemei,
a zenehallgatás dalanyaga,
énekes népszokások.

7. 4. 1. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•

Városi rendezvényeken való részvétel.
Közvetlen partnereink (bölcsőde, iskola, idősek otthona stb. felkérésére szervezett
műsoron való szereplés.
Óvodával együttműködő civil szervezetek felkérésére szervezett programokon való
közreműködés.
7. 5. VERSELÉS, MESÉLÉS

Az irodalom megszerettetése az óvodában a mesélő, verselő, cselekvő óvodapedagógusaink
személyiségén keresztül hat, akik az anyanyelv dallamával, észjárásával, nyelvezetével
közvetítenek valamit a világról, erkölcsi viszonyokról, az emberek helyéről, kapcsolatairól s,
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ezáltal belső képet hívnak elő a gyermekek képzeletéből ráébresztve őket a külvilág
realitásaira és megismerésére.
Érzelmi gazdagságunk, beleérző képességünk, verbális és metakommunikációs jelzéseink
hitelessége, vizuális és akusztikus képzelőerőnk, előadókészségünk, a meghitt, nyugodt
csoportlégkörünk felkelti a gyermekek irodalmi érdeklődését. A népi, a klasszikus és a
kortárs irodalmi művekkel segítjük a gyermekek belső képének kialakulását, és ráébresztjük a
gyermekeket a hagyományos erkölcsi értékek fontosságára.
Az irodalmi anyagok megválasztásában meghatározó a gyermekek fejlettsége mellett az
aktuális tapasztalatszerzés, a természeti és társadalmi témákhoz, ünnepkörökhöz kötődően.
Az irodalmi nevelés része a mese, vers, bábozás és a dramatizálás, amelyek az érzelmi
biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei.
Az érzelmi biztonság megadásának eszközei (különösen a beszoktatás időszakában a népi
mondókák, felnőttek játékai kicsinyekkel), a mesélővel való személyes kapcsolat, a
gyermekek számára nagy érzelmi biztonságot jelentenek. A játéktevékenységhez
hasonlóan a mesehallgatás oldott állapotában a gyermeki élményfeldolgozás és belső
képalkotás egyik legfontosabb formája.
Céljaink
-

-

Élménynyújtás, értékközvetítés a gyermek életkorának megfelelő irodalmi
műfajokon, alkotásokon keresztül.
Elsősorban nemzeti kultúrkincsünk, népköltészeti alkotásaink, klasszikus és igényes
kortárs mesék, versek megismertetése, megszerettetése nyomán irodalmi
ízlésformálás.
Anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztése.

Feladataink
 Élményt nyújtó előadásmód alkalmazása a mese, vers, bábozás, dramatizálás során:
érzelem gazdagság, bele érző képesség, verbális és metakommunikációs jelzések
hitelessége, vizuális és akusztikus képzelőerő, előadókészség.
 Meghitt, nyugodt, csoportlégkör, sajátos hangulat és feltételrendszer (hely,
esztétikus eszközök), szokások, rituálék megteremtése a megfelelő hatás eléréséhez.
 Az irodalmi anyagok tudatos megválasztása gyermekek fejlettsége mellett az
aktuális tapasztalatszerzés, a természeti és társadalmi témákhoz, ünnepkörökhöz
kötődően.
 A mindennapos óvodapedagógusi és gyermeki mondókázással, verseléssel,
meséléssel a gyermekek jó közérzetének, biztonságérzetének, érzelmi kötődéseinek
erősítése.
 A nemzetiségi gyermekek kultúrájából eredő idegen, nemzeti, irodalmi versekkel,
mesékkel történő ismerkedés.
 A mese, vers, bábozás, dramatizálás közben az anyanyelvi nevelés, a verbális
nonverbális kommunikációs, metakommunikációs készségek, képességek tudatos
fejlesztése.
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 Intellektuális, esztétikai és erkölcsi érzelmek alakítása, fejlesztése, pozitív attitűd
alakítása az irodalomhoz.
 A könyv, mint az irodalom tárgyiasult formájának mindennapos alkalmazása,
szeretetének megalapozása, helyes kezelésének, megóvásának kialakítása.

7. 5. 1. VERSELÉS
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A többnyire játékos
mozgásokkal is összekapcsolt dajkai hagyományokra épülő mondókák, dúdolók, versek
hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek
ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzéki-érzelmi
élményeket nyújtanak. A gyermekek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy
ábrázolással történő kombinálása önkifejezésük egyik módja.
7. 5. 2. MESÉLÉS
A mese kiválóan alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására. A gyermekek életkori sajátosságaihoz optimálisan kiválasztott mesék
megismerése, elmélyítése, feldolgozása hosszabb időn keresztül az állandó ismétlődéssel
és változatos módszerekkel, eszközökkel biztosított.
A mese - képi és konkrét formában - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi
belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
Segítik érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésüket. Mondanivalójuk feloldja szorongásaikat,
mágikus világképük ráébreszti őket a mélyebb értelembe vett pszichikus realitásra és a
külvilágra irányított megismerési törekvésekre.

7. 5. 3. BÁBOZÁS, DRAMATIZÁLÁS
A versek, mesék ismétléséhez a kedvelt művek, újra átéléséhez nyújt lehetőséget az
óvodapedagógusi mintánk hatására kezdődő bábozás. Az optimális feltételek és a helyes
technikák megismerésével folyamatos, kedvelt tevékenység, a kisgyermekek szabad
önkifejezésének, emocionális és mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Segítő, pozitív
megerősítésünk hatására a gyermekek szókincse gazdagodik, az élményeket egyre magasabb
szinten tudják visszaadni. A gátlásos, szorongó gyermekeknél a beszédgátlás feloldásának
kiváló eszköze.
Az élményt adó irodalmi, mesei megtapasztalás a szerepjátékkal párhuzamosan dramatikus
játékok kezdeményezésére buzdítja a gyermekeket.
A dramatikus játékok fejlesztik a gyermekek nyelvi és metakommunikatív kifejezőkészségét,
együttműködési készségét, önálló alkotókészségét, közösségi tulajdonságaikat, kapcsolataik
alakulását. Rendszeresen alkalmat termetünk a gyermekeknek művészi színvonalú báb- és
gyermekszínházi élmény átélésére is.
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A gyermeki érdeklődés tárgyai
♦
♦
♦
♦

hallgatható, utánozható, énekelhető mozgásos mondókák, lánc-, állat-, tündérmesék,
a mindennapi élet szokásaihoz, hagyományokhoz, ünnepekhez, stb. kapcsolódó
versek, mesék, tréfás szólások, találós kérdések,
népi ihletésű mesék-versek,
klasszikus és kortárs írók, költők gyermekversei, meséi, elbeszélései.

Formái
•
•
•

A gyermekek játékából adódó spontán helyzetek az irodalmi nevelés folyamatában.
Szervezett mese-vers, vagy komplex irodalmi kezdeményezések.
Mindennapos óvodapedagógusi mesemondás, verselés, bábozás, dramatizálás.

7. 5. 4.

TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI

•

Óvodai és óvodán kívüli vers- és mesemondó találkozók megrendezése, azokon való
részvétel támogatása.
• A tehetséges gyerekek önálló vers- és mesemondása, bábozása, dramatizálása a nap
folyamán és rendezvények alkalmával.
• A gyermekek saját mesealkotásának elismerése, műveik bemutatása.
FELHŐCSKE TEHETSÉGGONDOZÓ MESE- ÉS BÁBMŰHELY
Céljaink
 Élménynyújtás, értékközvetítés a gyermek életkorának megfelelő irodalmi
műfajokon, alkotásokon keresztül.
 Ízlésformálás.
 Anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztése.
 A gyermekek szabad önkifejezésének, érzelmeik megélésének kibontakoztatása,
elősegítése.
Feladataink
 Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális
fejlesztése gazdagító program keretében.
 A gyermekek szabadságának, személyiségének tiszteletben tartása, szükségleteik
kielégítése - a tehetséges gyermekek erős oldalának támogatása (emlékezet, fantázia,
logikus gondolkodás).
 Annak elősegítése, hogy érdeklődési irányaikat ki tudják alakítani.
 Minél több lehetőséggel, segítő, biztató, támogató, megerősítő magatartással fordulunk
feléjük.
 A gyermek tehetségével összefüggő gyengébb területek fejlesztésére is figyelmet
fordítunk, melyek a tehetség fejlődését és kibontakozását nehezítik.
 Minden terület fejlesztése – egész személyiség támogatásával.
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 Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő, inspiráló légkör kialakítása.
 Aktív és passzív pihenés lehetőségének biztosítása.
 Dramatikus játékokkal, érdeklődésüknek megfelelő foglalkozásokkal történő
tehetségfejlesztés.
 A gyermekek élmény és fantáziavilágának, kreativitásának, képzeletének, képi, térbeli,
szabad önkifejezésének fejlesztése a mese feldolgozás során (bábok, díszletkészítés),
illetve az előadásmódban (kommunikáció, metakommunikáció, szabad önkifejezés,
kooperatív együttműködés).

7. 6. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és egyéb ábrázoló és önkifejező tevékenységek a
gyermekek környezetével való kapcsolatának hatására aktívan alakulnak. Amikor felfedezik a
dolgokat, eszközöket, azokat próbálják használni, tárgyak tulajdonságaival ismerkednek.
Belső világukat, fejlődésüket érzékeltetik lendületes karcolásaikkal, kövekkel, krétával,
ujjukkal való firkálással. Örömet okoz, hogy valamit alkotnak, létrehoznak. Ez az öröm,
ábrázoló tevékenységük elindítója, ösztönzője. A gyermekek ábrázolása megfelelő élmények,
tapasztalatok hatására változik, emlékképek bevésődése nyomán. Az óvodapedagógus az
ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít. A
gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Az ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének.
A gyermekeket firkáikban a mozgás, a gesztus öröme vezérli. A firkakorszak lendületes
gesztusait játékos feladatokon keresztül az ábrázolás dinamikájában kell megőrizni. A
gyermekrajz arányrendszere sajátos, a gyermekek az általuk lényegesnek tartott képi elemeket
kiemelik, vonalvezetéssel, színharmóniával. A folyamat során a gyermekek belső emlékképei
gazdagodnak, rajzi formaképzetei csiszolódnak.
A mintázás a térbeli három dimenzió megismerésében is segíti a gyermekeket s nagy
jelentősége van az ujjpercek csontosodásában.

Célunk
 A gyermekek élmény és fantázia világának, képzeletének, képi, térbeli szabad
önkifejezése.

Feladataink
 A gyermekek vizuális észlelésének, emlékezetének,
gondolkodásának, vizuális látásmódjának megalapozása.

képzeletének,
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 A gyermekek megismertetése, az eszközök használatával, a különböző
anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka technikai alapelemeivel.
 Differenciált segítségnyújtás.
 A népművészeti és igényes kortárs művészeti alkotásokkal való ismerkedés
lehetővé tétele.
 A rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, kézimunkához szükséges készségek
alakítása, fejlesztése. A rajzkészségének és kézügyességének fejlesztése.
 A gyermeki ábrázoló tevékenységek változatos technikáinak, anyagainak,
méreteinek, eszközeinek, témáinak választható biztosítása a szabad játék
idejében, csoportszobában és udvaron.
 A gyermekek ruházatának védelme a szennyeződéstől (kötény, ing, köpeny).
 Az alkotáshoz szükséges kitartásra ösztönzés az igényesség és kidolgozottság
elismerésével.
 A gyermekek megismertetése a vizuális jelrendszerrel (pont, vonal, folt, színek,
formák).
 A képalakításban, díszítésben a szín és a formaismétlésekkel, a ritmusteremtő
készség kialakítása.
 A gyermekek tér, forma, szín képzetének, esztétikai fogékonyságának, a
formálása. Síkbeli képfelület kihasználására, kitöltésére ösztönzés.
 Színek keverésének megtapasztalása (világos-sötét), az új színek létrehozása.
 Az íráshoz szükséges speciális készségek fejlesztése, a kézmozgások finomítása
(finommotorika fejlesztése), a helyes ceruzafogás, testtartás alakítása a vizuális
percepció fejlesztése.
 Téralakítás játékos megtapasztalása, térbeli tapasztalatok (épületek, búvóhelyek,
makettek, modellek építése), közben statikai tapasztalatok szerzése.
 Kiállítások szervezése során egymás munkáinak megismerése, elismerése,
megbecsülése. A gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való
bemutatása, tehetségek bátorítása.

7. 6. 1. TECHNIKÁK
♦ rajzolás, festés sokféle anyaggal, eszközzel, különböző méretű és anyagú felületekre
(homokba, hóba, csempére, papírra, textilre, üvegre, kézzel, bottal, ecsettel, krétával,
fröccsentéssel, fonallal, stb.),
♦ téralkotás, építés játékban és játékos formában változatos eszközökkel, természetes
anyagokkal,
♦ évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó díszítő, ajándékkészítő tevékenység,
♦ népi kismesterségek, kézműves technikák gyakorlása (tojásfestés, gicázás, nemezelés,
batikolás, fonás, szövés, mézeskalácssütés, agyagozás, stb.),
♦ mintázás, plasztikai alkotás (tésztából, gyurmából, agyagból, stb.),
♦ barkácsolás (játék kiegészítő elemek készítése),
♦ műalkotásokkal való ismerkedés (népművészeti tárgyak, régi használati tárgyak,
rajzkiállítás, szobrok, épületek, terek megtekintése).
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7. 6. 2. TEHETSÉGGONDOZÁS LEHETŐSÉGEI
•
•
•

•

Az előkészített eszközök, anyagok motiválják a gyermekeket a szabad alkotó
tevékenységekre.
Az alkotást többféle témajavaslattal segítjük, amelyet több megajánlott technikával saját
fantáziájuk alapján egyéni tempójuknak megfelelően dolgozhatnak ki a gyermekek.
Legsikerültebb alkotásaikat kiállítjuk, hogy munkáikban társaik, szüleik is
gyönyörködhessenek, elismerésük segítse elő önbizalmuk fejlődését, további alkotásra
ösztönözze őket.
Rajzpályázatokon való részvételre inspiráljuk a gyermekeket.

SZIVÁRVÁNY TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
Célunk
 A gyermekek élmény és fantázia világának képzeletének képi, térbeli, szabad
önkifejezése, a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség kialakulása.
Feladataink
 A gyermekek képi-plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló és konstruáló képességének
és vizuális látásmódjának megalapozása.
 A gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal,
technikai alapelemekkel.
 Az alkotás öröméhez való eljutás.
 Az ábrázoló tevékenységhez szükséges készségek alakítása, fejlesztése.
 A szem-kéz és finommotoros koordináció fejlesztése.
 A megismerő, befogadó képesség, nyitottság, érdeklődés és kíváncsiság fokozása.
 Gondolkodás, összehasonlítás, lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések feltárása
problémamegoldó képesség fejlesztése.
 A gyerekek valamennyi alkotásának értékként való kezelése, a konstruktív vélemény
nyilvánítás kialakítása.
 A több érzékszervre ható ingereken keresztül a belső képek gazdagítása (látás, hallás,
tapintás, szaglás, ízlelés).
 A gyermeki kreativitás ösztönzése, motiválása, kitartás, feladattartás fejlesztése.
 Feladatok iránti elkötelezettség, együttműködő képesség, tolerancia kialakítása.
 Szülők tájékoztatása, egyetértése, bevonása.
 Kiállításokon, rajzpályázatokon való részvétel
Kiemelt feladatunknak tekintjük a természet szépségeinek megfigyelését, a természetes
anyagok és a népi kismesterségek megismertetését, alkalmazását az alkotások elkészítésében.
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8. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK INTEGRÁLT ÓVODAI
NEVELÉSE - ESÉLYEGYENLŐSÉGÜKET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Óvodánk inkluzív pedagógiát valósít meg, integrációt végez a sajátosságok
megőrzésével, a különbözőségekhez való alkalmazkodással, biztosítva a gyermekek
esélyegyenlőségét.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körébe soroljuk:
• különleges bánásmódot igénylő gyermeket: sajátos nevelési igényű
gyermeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermeket, a kiemelten tehetséges gyermeket,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket,
• a 3 éven aluli óvodába lépő gyermekeket.
Pedagógiai programunk részletesen is tartalmazza valamennyi nevelési részterületen a
tehetséggondozás feladatait, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
vonatkozásában végzett gyermekvédelmi tevékenységeinket, kompenzációs nevelésünket.

Célunk
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára annak biztosítása, hogy
egyenlő eséllyel részesüljenek színvonalas óvodai nevelésben.

Óvodánk Alapító okirata szerinti alapfeladata:
A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
igénybevételével.
Az ellátható fogyatékosság típusai, amennyiben a gyermek integrálható: mozgásszervi,
enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral, a fejlődés egyéb pszichés
zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek.
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált
nevelése. Óvodánk, mint az együttnevelést vállaló intézmény, többet vállal, magasabb értéket
kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.
Nevelésünk- fejlesztésünk során a legfőbb alapelvek:
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•
•
•
•

az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodánk
nevelési programjának tartalmi elemeivé.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakértői véleménye.
8. 1. AZ ÓVODAI NEVELŐMUNKA SORÁN FELADATAINK
•
•
•
•

•
•
•

a gyermek harmonikus személyiségfejlődését segítő, elfogadó, az eredményeket értékelő
környezet biztosítása,
annak figyelembe vétele, hogy a gyermek iránti elvárásunkat fogyatékosságának,
autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege,
súlyosságának, egyéni igényének mértéke határozza meg,
hogy terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága,
személyiségjegyei befolyásolják,
megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása, a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való egyéni
foglalkozás,
szoros együttműködés a gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő
más szakemberekkel,
a hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózásának elősegítse,
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése.

Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak
leküzdéséhez.
Az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő szakmai
programokon, akkreditált továbbképzéseken.
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg
tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény,
utazótanári szolgálat).
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Közreműködése kiterjed:
• a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére,
• a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos tanácsadásra,
mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő
hangsúlyt helyez.
Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői
bizottság javaslatot tesz.
A gyermekek beilleszkedésének, egyenlő hozzáférésének biztosítását a foglalkozásokhoz,
önmagához mért fejlődésének megvalósítását az alábbiak szolgálják:
1. Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és
a sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a
sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
2. A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai,
pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus:
• aki egyéni fejlesztési tervet készít,
• individuális módszereket, technikákat alkalmaz,
• a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti,
a gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait
megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja,
• egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú
végzettségű gyógypedagógus feladata az együttműködés során:
• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,
• javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a
gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására,
• segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a
beszerzés lehetőségéről,
• együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó
óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
• segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,
• kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával,
• részt vesz a befogadó közösség felkészítésében,
• részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.
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8. 2. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK SÉRÜLÉS-SPECIFIKUS
FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI, FELADATAI AZ ÓVODAI NEVELÉS SORÁN
8. 2. 1. A MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS (MOZGÁSKORLÁTOZOTT) GYERMEK
Óvodai nevelése során kiemelt feladat:
• a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése,
• a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása,
• ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése,
• ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás
alkalmazására nevelés.
Az óvodában biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret
(az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai eszközöket, például lejtő,
kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. Az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait, valamint a mozgásnevelést az
óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták rögzítése, a
szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat.
Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok
figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén.

Mozgásfejlesztés
• az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók segítése,
• a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások
célirányos fejlesztésével,
• az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel.
A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást,
helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is.
Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése
A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges
az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A
sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl.
inkontinencia kérdésének megoldásában.
Játéktevékenység
A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan
testtartása, a helyzet és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás
terén fellépő nehézségek stb.
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Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a játéktevékenység egészének, esetleg
egyes részeinek adaptálására. Az egyes tevékenységek során fontos a mozgáskorlátozott
gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása.
Nyelvi fejlesztés
A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A
szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja
versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális
kommunikációra, légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is
előfordulhat. Emiatt fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és
kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési
célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködésre.
Éneklés, zenei nevelés
Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó
érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet
az eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így
a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen
befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent,
fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet
speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált
eszközök (hangszerek) használata.

Rajzolás, kézügyesség fejlesztése
Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya
stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek
segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások
leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a
finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése.
Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses
ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő
tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb
ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb,
mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési
területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb.

8. 2. 2. A LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEK
A látássérült gyermek látási kontroll hiányosságainak korrigálásának feladatai:
• segítjük a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást,
• a viselkedési formák megtanulását és gyakorlását,
• a közösség előtti szereplést;

101

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja
• különös hangsúlyt kap az önkiszolgálásra nevelés,
• a tárgyak és helyük megismertetése, rendszeretet,
• higiéné, különösen a szem és a kéz tisztántartása.
A vak gyermekeknél kiemelten fontos:
• a játékon keresztül az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztése,
• mozgásnevelésükben a testkultúra kialakítása, tartáshibák megelőzése, helyes
testtartásra nevelés,
• a zenei nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást,
• önkiszolgálásban a sérülés mértékétől függő önállóság kialakítása,
• környezetük valósághű megismertetése széleskörű érzékeltetéssel,
• biztonságos téri tájékozódás, támpontokhoz kötötten,
• eszközök kiválasztásánál és a környezet kialakításakor a tapinthatóság- tapintható
jelzések elvének alkalmazása, bútorok helyének állandósága.
A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek tapintó-halló életmódra,
míg a látásukat praktikusan jól használók látó-halló (tapintó) életmódra felkészítését segítjük.
A gyengénlátó gyermekek fejlesztésének feladatai:
• látásnevelés-a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben,
• a nagymozgások fejlesztése- mozgáskoordináció, mozgásbiztonság,
• térbeli tájékozódás a látás felhasználásával,
• a finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése,
• a látás, mozgáskoordináció fejlesztése,
• az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése,
• hallási figyelem és megkülönböztető képesség fejlesztése, mely segíti a tanulást,
tájékozódást.
8. 2. 3. A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEK
Óvodai nevelésének központi feladata:
• a korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció
megalapozása, megindítása, fejlesztése.
A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés
időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a
hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon
befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális
környezet korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.).
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik.
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe bevonjuk a
hallássérült gyermekeket.
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A fejlesztés feladatai:
1. A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért
hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a
nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd
aktív használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció.
Az óvodai nevelés során arra törekszünk, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek
hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje
kívánságait. Igyekszünk a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait
megérteni.
Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladatunk:
• a kognitív funkciók és az érzelmi élet fejlesztése,
• alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása,
• az aktív nyelvhasználat építése.
Ennek keretében fejlesztjük a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget.
Törekszünk a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében.
A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel
hány szó, rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket,
közléseket.
2. A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB
közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti
hallásveszteséget mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a
környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek.
Beszédfejlődésük késve, általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül),
esetenként azonban csak speciális segítséggel indul meg.
A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció
megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése,
a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a
beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek
különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása,
szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek
használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés
rendszerébe.
3. A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült
gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai
értelemben közel ép hallás mérhető.
Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával
történik. Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a
hallók beszédfejlődésével.
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Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától, a család aktív
együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai
habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal
párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb,
magasabb szintű elsajátítását.
Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda,
szükség esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk,
esetleges – a pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk
valamint a családi háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai
megsegítés.

8. 2. 4. A BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEK
A nyelvfejlődési és beszédzavarok:
• az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében,
• a beszédértés és észlelés nehézségében,
• kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség),
• a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő
beszéd kialakulatlansága),
• a beszédszervi működés gyengeségében,
• a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában,
• az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban
(fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai),
• a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg.
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség-zavarok
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek
nehezítik a gyermek beilleszkedését.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő,
speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex
állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka
során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon,
cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok
kialakulását és a személyiség fejlődését is.
Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat:
• az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása,
• az értelmi fejlesztés,
• a mozgás és észlelési funkciók,
• valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása,
• az érzelmi élet fejlesztése,
• speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési
formában.
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8. 2. 5. AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEK
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodunk a folyamatos
gyógypedagógiai megsegítésről.
A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok
az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél.
Óvodába lépéskor előfordulhat bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció,
előfordulhatnak sztereotip mozgások.
Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok esetben a kommunikáció súlyosan
akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet és a kitartás.
A gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző
cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés kellő időt, alkalmat
biztosít:
• az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére,
• a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztésére,
• a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a szóbeli kommunikációt kiegészítő,
illetve helyettesítő módszerek, eszközök alkalmazásával történő fejlesztésére,
• a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,
• a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,
• az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal
kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek.
A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekszünk a megfelelő motiváció
fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés
fejlesztésére.
8. 2. 6. AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEK
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas
helyzetek megértésének és azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest
károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a
viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum
zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag
feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar
átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki
fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért
sérülés - specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége van.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő
habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés
devianciáját.
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A korai speciális terápia hiányában az óvodai fejlesztés fő céljai:
• korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt augmentált – vizuálisan segített –
kommunikációs eszköztár használata
• az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemek, a szociális interakció egyes elemi
képességeinek alakítása
• viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiája
• szükség esetén a korai elemi készségek kialakítása (szobatisztaság, rágás-evés,
önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel.
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő
kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az
óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a
szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a
természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden
esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése
egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési
helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai
környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy
fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.

8. 2. 7. A FEJLŐDÉS EGYÉB PSZICHÉS ZAVARÁVAL (SÚLYOS TANULÁSI, FIGYELEM- VAGY
MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁS ZAVARRAL, BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI
NEHÉZSÉGGEL-BTMN) KÜZDŐ GYERMEK
Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta
feszültségeket, a váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.
Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat,
valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A
kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az
iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti.

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat:
• a gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképességzavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan
megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával.
A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történik.
További feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív
viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges
készültséget.
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Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét
erre alapozva kell meghatározni.
Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét
megállapító, komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben
foglaltak alapján történik.
8. 2. 8. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS, VAGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK
Nevelésük során feladat:
- az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése,
- a szociális hátrányok kompenzálása,
- az intézményi kapacitások fejlesztése,
- a pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs hajlandóság
erősítése,
- óvoda-iskolai átmenet támogatása,
- nevelőtestület, nevelőmunkát segítők, családok, szakszolgálatok együttműködése,
- a pedagógiai munka kiemelt területeinek eredményes megvalósítása,
- együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel.
8. 2. 9. A HÁROM ÉVEN ALULI, ÓVODÁT KEZDŐ GYERMEKEK
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó 2,5 évesnél idősebb gyermeket is, amennyiben a
körzetében lakó óvodáztatásra kötelezettek férőhelye biztosított, azaz minden az óvoda
körzetében lakó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesült.
Nevelésük során feladat:
- a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével,
- egyéni differenciált segítségadás, fejlesztés,
- következetes, a fejlettséghez igazodó differenciált szokás, szabályrend közvetítése,
- személyre szabott individuális gondozás és érzelmi támogatás,
- rugalmas napirend biztosítása.
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9. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
FELADATOK – A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
9.1.

ÓVODÁNK SZOCIOKULTURÁLIS HELYZETE

Óvodaépületeink lakótelepi környezetben helyezkednek el. A város különböző pontjairól és a
környező falvakból is érkeznek hozzánk gyermekek. A családok eltérő szociokulturális
háttérrel rendelkeznek, s ezáltal különbségek mutatkoznak szükségleteikben,
igényszintjükben, elvárásaikban és értékrendjükben egyaránt.
Intézményünkben jelentős mértékű a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma. A csonka
családból óvodába kerülő kisgyermekek és a nagycsaládosok is magas számban vannak jelen.
Fellelhetők a nemzetiséghez tartozó gyermekek és a veszélyeztetettség is.
Az óvodánkba járó gyermekek szociokulturális helyzetét minden év elején, illetve
folyamatosan nyomon követjük, az adatokat rögzítjük meghatározott szempontok alapján.

9. 2. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Céljaink
 Valamennyi gyermek számára egyenlő esély és hozzáférés biztosítása óvodánk által
nyújtott minőségi óvodai neveléshez, differenciált személyiségfejlesztéshez.
 Az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartása, érdekeinek
képviselete, gyermekjólét, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának
megerősítése.
 Az óvoda óvó-védő funkciójának differenciált érvényesítése.
 Sajátos pedagógiai hatásrendszerünkkel a gyermekek fejlődését hátráltató feltételek
kompenzálása, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés.

Feladataink


Szeretetteljes óvodai légkörrel, optimális feltételek biztosításával, prevenciós
tevékenységek alkalmazásával bármilyen oknál fogva kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása, illetve felzárkóztatása.

A szociális-, nevelési-, fejlődési-, vagy más jellegű problémák korai kiszűrésével, a
gyermekek fejlődését befolyásoló káros hatások lehetőség szerinti korrekciója, a
hiányosságok kompenzációja, illetve a nevelést-oktatást segítő más szakemberek
bevonásával a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.
 A feladatok ellátása érdekében együttműködő munkakapcsolat alakítása a
gyermekvédelmi rendszer intézményeivel és a szociális ellátórendszerrel.
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Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése, folyamatos
működtetése.
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése.
A szociális hátrányok kompenzálása.
Az intézményi kapacitások fejlesztése.
A pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs hajlandóság
erősítése. Programunk további kiteljesedését szolgáló új jó gyakorlatok adaptálása,
fejlesztése,
amelyet
szervezeti
szinten
hasznosítunk
az
esélyteremtés,
hátránykompenzáció, képesség és tehetség fejlesztés érdekében
Az óvoda-iskolai átmenet támogatása.

9. 2. 1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK TEVÉKENYSÉGEI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodába lépés előtt felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel és a gyermekkel, több
találkozási formát is megragadva az előismerkedéshez, az óvoda életének,
szokásrendjének megismertetéséhez (jelentkezés előtti nyílt szülő-gyermek óvodába
csalogató programok, játszónap, összevont szülői értekezlet, beiratkozások,
családlátogatások).
Törekszünk a családok megismerésére, információt gyűjtünk a családok szociálisegészségügyi helyzetéről, nevelési klímájáról, a szerzett információk alapján anamnézist
készítünk.
A prevenciót minden óvodás gyermek esetében alkalmazzuk.
Tartalmas, élményt nyújtó programokat, tevékenységeket kínálunk fel a gyermekeknek.
Figyelemmel kísérjük a rendszeres óvodába járást, jelezzük a hiányzásokat.
Minden dolgozó kötelességének tekinti a gyermekek védelmét, mi óvodapedagógusok
pedagógia eszközökkel segítjük elő ennek optimális biztosítását.
A családban jelentkező problémákra, gondokra folyamatosan odafigyelünk, igyekszünk
ezeket minél alaposabban megismerni.
A káros tényezőket, tüneteket, veszélyeztető körülményeket igyekszünk korán felismerni.
A feltáró munkát követően, pedagógiai tevékenységünk a hátrányok csökkentésére, a
káros hatások megelőzésére, feltárására, megszüntetésére irányul.
Egyéni fejlesztési terv alapján megvalósítjuk a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozását, komplex fejlesztését egyéni
fejlesztéssel, differenciált bánásmóddal.
Szükség esetén speciális szakember segítségét kérjük.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi felelőssel és az óvodavezetővel,
tájékoztatjuk őket tevékenységünkről, a gyermek állapotáról, segítséget kérünk tőlük, ha
pedagógiai eszközökkel nem tudunk eredményt elérni.
Javaslatot teszünk különböző támogatás juttatásra.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (továbbiakban: migráns) gyermekeinek
biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrációját.
Nyilvántartjuk, és folyamatosan vezetjük a naplóban a gyermekvédelmi kimutatást.
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•
•

A szülőkkel együttműködő, jó kapcsolat kialakítására törekszünk, tanácsainkkal, valamint
az érintett szakemberek bevonásával, szoros együttműködésével segítséget nyújtunk a
rászoruló családoknak.
A testnevelés és sport sajátos eszközeivel törekszünk kialakítani az alapvető mozgás és
feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő életmódot, a szabadidő
tartalmas eltöltésének igényét.

9. 2. 2. A GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI
A ránk bízott gyermekek nevelése meghitt, befogadó, családias, állandó értékrendet
képviselő, nyugodt légkörben folyik.
Nevelő tevékenységünk esetenként, ha kell,
hátránycsökkentő szerepet tölt be a családi nevelésben a hiányosságokat kompenzálja, a
problémákat korrekciós módon igyekszik csökkenteni, vagy megszüntetni. Óvodai
nevelésünk során humanista szemléletünkkel és pedagógiai módszereinkkel a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítését az emberi jogok és a gyermeket
megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő
eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A nevelők és a dolgozók magatartása
modell a gyermekek és a családi nevelés számára. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni
különbözőségeit, jellemző a szereteten, őszinte érdeklődésen, elfogadáson alapuló
magatartás, a tolerancia. Egyéni differenciált bánásmódot alkalmazva fejlesztjük a gyermeki
személyiséget. Biztosítjuk az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő, a fejlődéshez
szükséges változatos, számukra érdekes tevékenységeket. Személyiségünk, nevelési
módszereink, az óvodai életrend sajátosságai hozzásegítik a gyermekeket, hogy biztonságban
érezzék magukat, és szeressenek óvodába járni. Továbbá az érzelmi-, anyanyelvi-, szociális-,
testi-, értelmi fejlesztéssel megalapozzuk az iskolai nevelést, a közösségi együttműködés
magatartási szabályait, a későbbi társadalomba való beilleszkedést, a társadalmi elvárásoknak
való megfelelést.
Az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a különleges gondozást igénylő gyermekek
sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását segítjük
elő.
9. 2. 3. GYERMEKVÉDELMI FELELŐSÖK TEVÉKENYSÉGEI
Az óvodába járó gyermekek körében
•
•
•
•

Figyelemmel kísérjük a prevenciós tevékenység alkalmazását a csoportokban.
Képviseljük a gyermekek érdekeit.
A problémákat típusuknak, súlyosságuknak megfelelően mérlegeljük, javaslatot
teszünk a további teendőkre, egyeztetünk a pedagógusokkal.
A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet korai felismerése, a szükséges
segítség biztosítása a csoportban a napi nevelési feladatok megvalósítása terén
illetve a szakemberek bevonásával hátránykompenzációs feladatok ellátása.

110

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja
•
•
•
•

Veszélyeztetettség kialakulásának korai felismerése, felderítése, a
magatartászavarral küszködő gyerekek szakemberhez való irányítása.
A csoportos óvodapedagógusok közreműködésével negyedévente nyilvántartásba
vesszük, összegezzük, felmérjük a kiemelt figyelmet igénylő és veszélyeztetett
gyermekeket.
Veszélyeztetettség esetén jelentést készítünk és egyeztetünk a gyermekjóléti
szolgálattal.
Ezen gyermekek fejlődését figyelemmel kísérjük, javaslatot adunk a további
problémák megelőzéséhez, nevelésükhöz, fejlesztésükhöz, külső szakember
igénybevételéhez.

A nevelőtestület körében
• Hatással vagyunk az óvodapedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos
szemléletének alakulására, tevékenységük kiteljesítésére, a gyermekvédelmi
tevékenység összehangolására.
• Irányítjuk a nevelőtestület feltáró munkáját, a kitűzött feladatok megvalósítását.
• Egységes elvek képviseletét érvényesítjük a kiemelt figyelmet igénylő és
veszélyeztetett gyermekek megítélésében.
• Pályakezdő óvodapedagógusokkal megismertetjük a gyermekvédelmi munka
tartalmát, feladatát.
• Folyamatosan kapcsolatot tartunk az óvodapedagógusokkal, és tanácsot adunk
nekik a gyermekek érdekében teendő intézkedésekről.
• A továbbképzéseken szerzett, és szakirodalomból merített új, korszerű
információkat folyamatosan átadjuk a kollégáknak.
• Javaslatot adunk a különböző segélyezési formákra, segítséget nyújtunk
környezettanulmány, segélykérelem elkészítésében.
• Veszélyeztetett gyermekek esetében az óvodapedagógusokkal együtt részt
veszünk a családlátogatásokon, fogadóórákon.
• A gyermekvédelmi munka területén való önképzésre javaslatot teszünk,
szakirodalmat ajánlunk.
A szülők körében
•
•
•
•

Rendszeresen fogadóórát tartunk az óvodában, ahol a szülők megkereshetnek
problémáikkal.
Szükség szerint tanácsot adunk a gyermekek otthoni személyiségfejlesztésére
vonatkozóan, a problémák családban való kezelését segítve.
Részt veszünk a szülők szemléletformálásában.
Szülők híradóján keresztül tájékoztatást nyújtunk a gyermekvédelmi rendszer
intézményhálózatáról, a kapcsolatfelvétel módjáról, szociális ellátásokról,
intézményen kívüli alapellátáshoz juttatásról.
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•

Aktív részvételre buzdítjuk a szülőket az óvoda kapcsolattartási formáinak
látogatottsága és az egyéb óvodai rendezvényeken, programokon való részvétel
érdekében.

Az óvodavezetővel való együttműködésben
•
•
•
•

Folyamatosan kapcsolatot tartunk az óvodavezetővel, tájékoztatást nyújtunk az
óvoda gyermekvédelmi munkájáról.
Évente kétszer összesített beszámolót készítünk.
Az aktuális problémák megbeszélését kezdeményezzük, a megoldások
keresésében együttműködünk.
Adatszolgáltatást, adatgyűjtést végzünk különböző óvodai szakmai
anyagokhoz, fenntartói statisztikákhoz.

Gyermekvédelmi felelősök önálló feladatai
•
•
•
•
•

Kapcsolatot tartunk a különböző gyermekvédelmi intézményekkel.
A gyermekvédelmi feladatokat koordináljuk óvodai szinten.
Javaslatot teszünk a gyermekvédelemben végzett tevékenységek további
fejlesztésére.
Elkészítjük az éves gyermekvédelmi munkatervet, amelynek megvalósításáról év
végén írásos beszámolót készítünk.
Részt veszünk a szervezett továbbképzéseken, előadásokon.

9. 2. 3. ÓVODAVEZETŐ GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI











Mindenekfelett érvényesíti az óvodába járó gyermekek érdekeit, az őket megillető jogok
és az érvényesülés megvalósulását nyomon követi.
Az óvodában irányítja a gyermekvédelmi munkát, a nevelőtestület pedagógia
tevékenységét.
Gondoskodik a gyermekvédelmi munka feltételeiről.
Tanév kezdetén tájékoztatást ad a szülőknek a gyermekvédelmi felelős személyéről,
fogadó órájának időpontjáról, és hogy hol, mikor kereshető meg.
Az óvodapedagógusokkal együttműködve megteremti a nevelőmunka egészséges és
biztonságos feltételeit, a gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatos feltételeket, a
rendszeres egészségügyi- és egyéb szűrővizsgálatok elvégzésének feltételeit.
Biztosítja a gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmét.
Képviseli az intézményt a gyermekvédelmi intézményhálózattal való kapcsolattartás
során.
Szükség esetén intézkedést kezdeményez.
Férőhelyet biztosít a hátrányokkal küzdő családok gyermekeinek, nyomon követi
rendszeres óvodába járásukat.
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9. 2. 4. ÓVODAPEDAGÓGUSOK GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI



















A gyermek óvodába lépésekor családlátogatáson tájékozódunk a család környezetéről, a
szülők anyagi helyzetéről, nevelési elveiről, életmódjáról. Ezáltal mihamarabb kiemelt
figyelmet fordíthatunk azokra a gyermekekre, akiknek a fejlődését negatív környezeti
hatások hátráltatják, gátolják.
Valamennyi gyermeknél egyéni bánásmódot alkalmazunk, mely segíti a gyermeki
személyiség fejlődését, egyéni készségeiknek és képességeiknek kibontakoztatását.
A gyermekek fejlődését nyomon követő folyamatos megfigyeléseinket
személyiséglapokon rögzítjük. Ha valamely gyermek fejlődésében problémát észlelünk,
kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazására.
Tevékenységünk a hátrányok csökkentésére, kompenzálására, a káros hatások
megelőzésére, illetve ellensúlyozására, a fejlődés elősegítésére irányul.
Derűs, érzelmi támaszt nyújtó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermekek testi-lelkiszellemi jólétét. Változatos tevékenységek biztosításával, pozitív óvodapedagógusi
attitűddel, harmonikus élettérrel és életrenddel segítjük elő, hogy a gyermekek
biztonságban érezzék magukat.
Az egészségügyi hátránnyal rendelkező gyermekeket szakemberekhez irányítjuk. A
tartási-, mozgásszervi-, légúti-, keringési- és belgyógyászati problémákkal rendelkező
gyermekek alanyi jogon részesülhetnek a helyben, szakemberek által nyújtott
gyógytestnevelés terápiában.
A fejlődésben megkésett, részképesség-zavarokkal küzdő gyermekekkel játékos
formában, differenciált eljárásokkal, és egyéni fejlesztéssel foglalkozunk.
A magatartási-, érzelmi-, akarati problémák esetében a nevelés során egyéni bánásmódot
alkalmazunk. Ha indokoltnak tartjuk, akkor a szülő hozzájárulásával szintén külső
szakemberek segítségét kérjük.
A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, a változásokról. Élünk
a szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, családlátogatások, beszélgetések nyújtotta
lehetőségekkel.
A szülők kéréseit, közléseit bizalmasan kezeljük. Tájékoztatjuk őket, segítséget nyújtunk
hivatalos ügyeik elintézésében, a lehetőségek felkutatásában.
Együttműködésre, közös megoldás keresésére törekszünk, alkalmazzuk a családokhoz
illesztett intervenciós gyakorlatot gyermekük harmonikus fejlődése érdekében.
A gyermekek nevelése során arra törekszünk, hogy megelőzzük a hátrányos helyzet és a
veszélyeztetettség kialakulását.
Szándékunk, hogy komplex személyiségfejlesztéssel kiegyensúlyozott gyermekkort
biztosítsunk, felkészítsük az iskolai életmódra, a társadalmi elvárásoknak való
megfelelésre a ránk bízott gyermeket.

9. 2. 5. AZ ÓVODAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI
 A gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása,
hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a
háttérben rejlő problémákat.

113

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja
 elsődleges prevenciós programok működtetése,
 az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítése,
 a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való
segítségnyújtás,
 szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása,
lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása érdekében,
 segíti a gyermeket a korának megfelelő, a törvényi előírások által rögzített
óvodakötelezettség teljesítésében, a köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez
szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 segíti a gyermek óvodakötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és
megoldását,
 segíti a gyermek családját és a pedagógust is a gyermek szükségleteinek felismerésében
és figyelembevételében, elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében,
 részt vállal a Köznevelési intézmény mentálhigiéniai-, sport-, és kulturális
rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint aktív részvételével elősegíti
a prevenciós programok szervezését, megvalósítását,
 igény esetén lehetőségéhez mérten részt vesz a nevelőtestületi-, és a szülői
értekezleteken.
 Az óvodai és iskolai szociális segítő az ügyfélfogadási időn kívül csoportos, közösségi
és egyéni szociális tevékenységet folytat.
Csoportban végzett szociális segítő munka keretein belül:





szociometria adott csoporton belül,
szociális kompetencia fejlesztés, érzékenyítés,
prevenciós és beavatkozó jellegű foglalkozások,
közösség erősítő és szociális kapcsolatokat építő/korrigáló foglalkozások.

Közösségi szociális segítő munka keretein belül:
 klubfoglalkozások, tájékoztató célú, interaktív előadások,
 szabadidős tevékenység szervezése, az intézményben tervezett közösségi programokon
való részvétel, szervezésben való segítség nyújtás,
 nevelőtestület munkájának támogatása,
 kapcsolattartás az intézményben dolgozó szakemberekkel, egészségügyi és szociális
intézményekkel,
 a szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás,
 információnyújtás és tájékoztatás a szociális juttatásokról, a szociális területet érintő
változásokról.
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10. AZ ÓVODAI PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE
10. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE
Az intézmény hatékony működése, a nevelő munka eredményessége szempontjából fontos a
fejlesztési célkitűzések kijelölése, megvalósítása érdekében stratégiai terv készítése. A terv
tartalmazza a működési és nevelési alapelveket, értékeket, hosszú távú célokat és
folyamatokat. (KPSKÓ HPP, Intézményvezetői Program, IEÉMIP, SZMSZ.) Az éves
célkitűzések megvalósítását segítő feladatok konkrét, ellenőrizhető és értékelhető
tervezése egységesen értelmezett, áttekinthető, könnyen kezelhető. A törvényi
előírásoknak megfelelően kerül megfogalmazásra az Óvodai munkatervben. Így
biztosított az intézmény átlátható, tervszerű, kiszámítható, szakszerű és törvényes
működése.
Célunk
 Az intézmény működésének és nevelőmunkájának szabályozása, időre és felelősökre
bontva a stratégiai és az éves feladatokat.

A program hatékony megvalósítása feltételezi az óvodapedagógus tervszerű, céltudatos
felkészülését, az azonos szemléletmódot, a csoport és az egyes gyermekek fejlődésének
folyamatos nyomon követését, tudatos nevelői fejlesztési ráhatások fontosságát, a fejlettség
szerinti differenciálást, a fokozatosságot és az egyéni bánásmódot. Az éves pedagógiai terv a
közös értékrend biztonságát, a távlatosság és szakaszosság megvalósítását szolgálja,
melyet a nevelési év elején készítenek az óvodapedagógusok. Laza szerkezete, heti lebontása
lehetővé teszi, hogy rugalmasan bővítsék az aktuális helyzetekhez igazodva.
A csoportos terveket, dokumentumokat, az együtt dolgozó óvodapedagógusok közösen
készítik és vezetik, az önállóság és együttes felelősségvállalás szellemében.

10. 2. KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felvételi és mulasztási napló
Csoportnapló
Nyári csoportnapló (BTÓ)
Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok
Egyéni fejlesztési tervek
Szakmai vélemények
Anamnézis

Az éves terv készítésével párhuzamosan az intézmény évente felülvizsgálja, és szükség esetén
módosítja a csoportnapló tartalmát, az egységes dokumentumvezetés érdekében.
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1. Felvételi és mulasztási napló
Naprakész, folyamatos vezetése tájékoztat a gyermekek
óvodalátogatás rendszerességéről, időtartamáról.
 Tartalmazza a gyermekek legfontosabb személyi adatait.

hiányzásairól,

az

2. Csoportnapló
Tartalma:
 gyermekcsoport adatai, életkori megoszlása
 a csoportban dolgozó óvodapedagógusok munkaidő beosztása, személyi
változások
 kapcsolattartás a családdal

óvodavezető ellenőrző látogatásai
 a csoport működésével kapcsolatos egyéb adatok
 éves programok
 nevelőmunka, differenciált szokásalakítás, személyiségfejlesztés, szocializáció
elősegítésének tervezése
 éves pedagógiai terv
Az éves pedagógiai terv (sajátos egyedi projektterv alapján)
Tartalma, felépítése:
• A természet megfigyeléseiről szerzett tapasztalatszerzések, ünnepkörök élmény
anyagából indul. Párhuzamosan felsorakoztatva ehhez rendelik az
óvodapedagógus által kezdeményezhető játék, beszélgetés, verselés, mesélés,
ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, külső világ
tevékeny megismerésére nevelés anyagát s a mozgásfejlesztés tartalmát.
• A vegyes életkorú csoportok ismeretanyaga jól elkülöníthető módon, és bő
anyagválasztékkal jelennek meg. A gazdag, sokféle tervezett tevékenység segíti
az óvodapedagógustt a rugalmas, a gyermek pillanatnyi helyzetéhez,
állapotához való alkalmazkodásban. Az ismeretanyag párhuzamossága elősegíti
a globális szemléletmód alakítását, az összefüggések életszerű felfedezését, a
többsíkú megfigyelést, tapasztalást. A pedagógusok a heti ciklusban készült
terveket értékelik.
A nevelési-gondozási-szokásalakítási terv
Korcsoportokra lebontva kerülnek megjelölésre a nevelési feladatok, s ezekkel
párhuzamosan a gyermekek egyéni fejlesztésének differenciált lebontását, módszereit,
az együttműködés feladatait is tervezzük.
A ciklus végén elemzést-értékelést
készítünk.
Tartalmazza:

az egészséges életmódra nevelést, a gondozást

érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés elősegítését
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anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés
a játékot
a munkára nevelést
tanulási tevékenységet
mozgást.

3. Nyári csoportnapló (BTÓ)
Tartalma:
 csoportban dolgozó óvodapedagógusok
 más óvodából érkezett gyerekek adatai
 napirend
 hetirend
 programok óvodán kívül
 nevelési munka tervezése
 nyári pedagógiai terv
4. A gyermekek egyéni fejlődését nyomonkövető dokumentáció
Erre a célra a nevelőtestület által összeállított fejlettségmérő lapokat használunk.
Megfigyelések, mérések alapján rögzítjük a gyermekek aktuális fejlettségi mutatóját a
különböző részterületeken félévente. Az adatok segítséget nyújtanak a gyermekek egyénidifferenciált fejlesztésének tervezésében, a kellő időben megkezdett korrekciós és
kompenzációs feladataink megítélésében, a gyermekek fejlettségének megállapításában, a
fejlettség szerinti beiskolázásban, a szülők tájékoztatásában.
5. Egyéni fejlesztési tervek
6. Szakmai vélemények
7. Anamnézis
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11.GYERMEKEK MEGISMERÉSE, MEGFIGYELÉSE, MÉRÉSE,
FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSE ÉS GYAKORLATA

Célunk
 A gyermekek megismerése, készségeinek, képességeinek folyamatos
megfigyelése, mérése, fejlődésének elősegítése, differenciált egyéni
fejlesztése.
Alapelvek
• folyamatosság
• következetesség
• fokozatosság
• differenciált, egyéni bánásmód
• életkori sajátosságok ismerete
Feladataink
 Az óvodapedagógus személye, attitűdje legyen együttműködésre kész.
 Minden gyermek számára biztosítsa a differenciált, egyéni bánásmód elvét.
 Τudatosan átgondolt, feltételteremtő megtervezett megfigyelés, mérés működtetése.
 Ösztönzés, modellálás, megsegítés.
 A fejlődés menetének nyomon követése.
 Az egyéni és életkori sajátosságoknak megfelelő folyamatos fejlesztés, támasznyújtás,
a gyermek sikerélményhez juttatása.
 A gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődésének, én tudatának alakítása.
 A fejlesztés eredményének ellenőrzése, mérése, újabb fejlesztési irányok
meghatározása differenciáltan gyermekre, gyermekcsoportra.
 Szakemberekkel való együttműködés szükség esetén.
 Folyamatos megfigyelések és mérések által a gyermekek aktuális fejlettségi
állapotának meghatározása.
 Fejlesztendő részterületek kiemelése.
 Projekthez igazodó fejlesztő játékok tervezése.
 Havi fejlesztési ciklus értékelése.
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11.1. GYERMEKEK MEGISMERÉSE, MEGFIGYELÉSE, MÉRÉSE
HOL

MIKOR

GYERMEKEK EGYÉNI FEJLŐDÉSÉNEK DOSSZIÉJA - FEJLŐDÉSI NAPLÓ

BEÓVODÁZÁSKOR
BEÓVODÁZÁSKORRENDKÍVÜLI
ESEMÉNY KAPCSÁN
BEÓVODÁZÁSKOR

BEÓVODÁZÁSKOR
1 HÓNAPOS ÓVODÁBA
JÁRÁST KÖVETŐEN
NYÍLTNAPOK
ALKALMÁVAL
FOGADÓ ÓRÁK
ALKALMÁVAL
RENDKÍVÜLI
ESEMÉNY KAPCSÁN
ÉV ELEJÉN,
ÉV VÉGÉN
ÉVKEZDÉSKOR
ÉV VÉGÉN
OKTÓBERBEN
BEISKOLÁZÁS ELŐTT
HAVONTA

RENDKÍVÜLI
ESEMÉNY KAPCSÁN
ÉVENTE
ÉVENTE
ÉV VÉGÉN
HOL

MIKOR

PSKÓ

BTÓ

Óvodai felvételi kérdőív beiratkozáshoz
szükséges adatok rögzítése
 Családlátogatás – családi körülmények
feljegyzése
Anamnézis – fejlődési sajátosságok jellemzése a
gyermek születésétől, óvodába lépésig


Gyermek bemeneti állapota – gyermek
fejlettségi állapotának rögzítése
Nyílt napok szempontjai
Fogadóórák

Rendkívüli feljegyzések a gyermek életéről
Óvodapedagógus feljegyzései
Nevelési területek, tevékenységi formák
mérőanyag
Tehetség mérése
Tanulási készségek és képességek
Fejlettségi állapot mérőanyag
Szakmai vélemény a tanköteles gyermekek
fejlettségéről – óvodapedagógusi vélemény a
tanköteles gyermekekről
Egyéni fejlesztési tervek készítése és értékelése
• Részképességek fejlesztése
• Szakszolgálatok által javasolt
részképesség fejlesztése
• Tehetséggondozás
Egyéb dokumentumok
Szakértői vélemények
Súly-magasság 2X
Súly-magasság
évente 2X
Láb- és tartás
deformitás mérése 2X
Mozgáskotta mérés
PSKÓ

BTÓ
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FÉL ÉVENTE

Nevelési, gondozási szokásalakítás

KÜLSŐ
SZAKEMBEREK
ÁLTAL
VÉGZETT
MÉRÉSEK

ÉVENTE

Szociometria

2 ÉVENTE

PIEEM – gyermeki elégedettség mérése

ÉV VÉGÉN

Ortopédiai szűrővizsgálat

ÉV VÉGÉN

Nevelési Tanácsadó képességvizsgálata

ÉV VÉGÉN

Logopédiai szűrés

11. 1. 1. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK
MEGHATÁROZÁSA

Erre a célra a nevelőtestület által összeállított fejlettségmérő lapokat használunk.
Megfigyelések, mérések alapján rögzítjük a gyermekek aktuális fejlettségi mutatóját a
különböző részterületeken. Az adatok segítséget nyújtanak a gyermekek egyéni-differenciált
fejlesztésének tervezésében, a kellő időben megkezdett korrekciós, kompenzációs és
tehetséggondozó feladataink megítélésében, a gyermekek fejlettségének megállapításában, a
fejlettség szerinti beiskolázásban, a szülők tájékoztatásában.


Nevelési területek, tevékenységi formák fejlettségi szintjének mérése
Az egyes területek sikerkritériumai a nevelési fő feladatok és a tevékenységi formák év
végén elvárható fejlettségi szintjét életkoronként határozzák meg. Évi kétszer (szept. és
ápr.) megfigyelés alapján pipalistával értékeljük a gyermekek fejlettségi állapotát.
Mérés területei:
1. Egészséges életmód
2. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
3. Anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés
4. Játék
5. Verselés, mesélés
6. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
7. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
8. Mozgás
9. Külső világ tevékeny megismerése
10. Munka jellegű tevékenységek
11. Tevékenységekben megvalósuló tanulás
12. Sajátos arculatra vonatkozó sikerkritérium
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 Csoportnaplóban - általunk végzett mérések:
A gyermekek körében, óvodapedagógusok által tervezetten, ütemezetten történő mérések
eredményei hozzájárulnak a gyermekek aktuális fejlettségi állapotának feltárásához, irányt
mutatnak a fejlesztések tervezéséhez, megvalósításához. A kapott eredményeket figyelembe
vesszük az egyéni fejlesztési tervek elkészítésénél, a fejlesztési feladatok meghatározásánál.
 Külső szakemberek által végzett mérések:
A szakemberek által végzett szűrések, mérések hatékonyan segítik a prevenciós, valamint a
korrekciós fejlesztések szervezését.
Így a gyermekek preventív szakaszban kapják meg a sikeres iskolakezdéshez szükséges
készségek fejlesztését.
A vizsgálatok, mérések eredményeinek értékelése után a gyermekek fejlesztő foglalkozásának
biztosítása több csoportban történik:
- azok a gyermekek, akik kevés területen mutatnak elmaradást, a szakemberek koordinálása
mellett, az óvodapedagógus, illetve az óvodában dolgozó fejlesztő szakember biztosítja a
fejlesztést,
- az életkori átlagtól komoly elmaradást mutató gyermekeknek lehetősége van fejlesztő
foglalkozásokon való részvételre.
 A gyermekről készült szakmai vélemény, pedagógiai jellemzés tanköteles
korban:
A törvény által előírt hivatalos dokumentum átadásakor a szülők szóbeli és írásbeli
tájékoztatást kapnak az óvodapedagógusuktól gyermekük fejlettségéről, kiemelkedő
képességeiről, s a fokozottabban fejlesztendő képességekről, készségekről.
Gyakorlati útmutatást adunk a családban végezhető egyéni fejlesztésekhez.
11. 1. 2. GYERMEKEK DIFFERENCIÁLT EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSE ÉS
GYAKORLATA

 Egyéni fejlesztési tervek:
A gyermekek egyéni fejlesztési tervének alapja:
♦ a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció,
♦ a gyermekről készült mérések, vizsgálatok adatai.
Az óvodapedagógusok a folyamatos megfigyeléseik, illetve a mérések alapján megállapítják
félévenként a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét, összevetik az életkor alapján
meghatározott optimális fejlettséggel, hogy ez alapján, mely részterületen tervezzenek egyéni
fejlesztést, s mely területnél lehetséges a tehetséggondozás.
A kiemelt területek differenciált egyéni fejlesztését a fejlesztési terv alapján végzik mikro
csoportos vagy egyéni foglalkoztatási keretek között.
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 Nevelési, gondozási, szokás-szabályalakítási terv:
Csoportnaplóban 7 területen korcsoportra lebontva (3-4, 4-5, 5-6-7 éves gyermekek)
tartalmazza a tervezési időszak végére elérendő nevelési, gondozási szokásalakítások szintjét.
Folyamatos megfigyelés alapján.
KPSKÓ
BTÓ
Szeptember, január és április hónapokban
azoknak a gyermekeknek a jelei kerülnek a
táblázatba, akik nem érik el az egyes
területeken a meghatározott fejlődési szinteket, ezért további fejlesztést igényelnek.
Tervezési időszak 2 alkalommal:
szeptembertől június közepéig,
június közepétől augusztus végéig.
Területek tartalma:










Egészséges életmód – alapvető higiénés és életviteli szokások-szabályok
Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés – közösségi élet normái
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
Játék – tartalmas játékban való részvétel
Mozgás
Munka- különböző munkafajtákban való részvétel
Tevékenységekben magvalósuló tanulás –spontán és szervezett tanulási
tevékenység szokásai szabályai

Az óvodapedagógus feladatai az egyéni bánásmód, a differenciált fejlesztés terén:
• Biztosítsa, hogy a gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásuknak megfelelően
váljanak a közösség tagjaivá.
• Az óvodapedagógus mindig igyekezzen tetteivel és szavaival kifejezni, hogy a
gyermekek közötti különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban
megjelenő teljesítménykülönbség természetes jelenség. Senki sem kaphat semmiféle
„címkét”, megkülönböztető jelzőt vagy elmarasztalást, mert a többitől eltérő külsejű
vagy az adott helyzetben másképp gondolkodik, cselekszik, másképp fejezi ki magát,
teljesítménye magatartása különbözik a többiekétől.
• Segítse elő, hogy lehetőség szerint minden gyermek tűnjön ki valamiben, legyen olyan
rá jellemző pozitív megnyilvánulás. A gyermek tapasztalatait, felfedezéseit,
képességeit jól ismerő, erre építő, alkotó, együttműködő felnőtt tudja tolerálni az
egyéni eltéréseket.
• Az egész közösség előtt álló feladatokat minden egyes gyermek számára tegye
közelivé, érthetővé, érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá.
• Tervezzen minden helyzetben, több fokozatban, minőségben, hogy a gyermekek
megkapják a választás lehetőségét. Ha a gyermek az általa választott szinten teljesít,
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továbblépésre ösztönzi sikerélménye, így bonyolultabb, újabb feladatokat vállal.
Bízzunk a gyermekben, s ha ezt érzi, eredményes lesz, önmagát fejleszti tovább
segítségünkkel.
• Figyelje a gyermeket és igazítsa hozzá a követelményeket, a gyenge pontokat a
lassabban fejlődés jeleként értékelje.
• Differenciált fejlesztéssel valósítsa meg az individualizálást.
• Az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van más ütemben
haladni.

12. A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁBÓL
ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐI

A gyermekek többsége a belső érés, valamint a családi, és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettséget.
Az óvodáskor végére belépnek a lassú átmenet állapotába, amelyben majd az
iskolában az óvodásból iskolássá érnek.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:
• testi érettség,
• szociális, érzelmi érettség,
• értelmi, anyanyelvi érettség.
• Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettsége a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján.
Programunk hatására az ép, egészséges gyermekek személyisége olyan sokoldalú,
komplex fejlődést mutat, amely lehetővé teszi, hogy bármely pedagógiai program
alapján dolgozó általános iskolában eredményesen tanuljanak.

12. 1. ISKOLÁBA MENŐ GYERMEKEK FEJLETTSÉGI JELLEMZŐI ÉS
INDIKÁTORRENDSZERE A KPSKÓ-BAN
A nevelőtestület által a gyermekek fejlettségére vonatkozóan meghatározott
sikerkritériumokat a táblázatban megjelölt mutatók teljesülésének esetén tekintjük
megvalósultnak.

123

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja
12 területen pipalistával értékeljük az iskolába lépő gyermekek kimeneti érettségét.
A kimeneti mérés ideje: április
Kimeneti jellemzők
1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Elérendő százalék: 90%
1. Testápolás
- Ruha ujját önállóan felhúzza.
- Takarékosan használja a vizet.
- Ismeri és alkalmazza a helyes kézmosás technikáját.
- Rövidebb haját önállóan megfésüli.
2. Papír zsebkendő használata
- Önállóan használja a papír zsebkendőt.
3. Fogmosás
- Önállóan, alaposan mos fogat.
- Fogápoló eszközeit tisztán tartja.
4. WC használat
- WC-t használat után lehúzza, tetőt lehajtja.
5. Étkezés
- Ismeri és gyakorolja a kés megfelelő használatát.
- Kulturáltan étkezik (csukott száj, szalvéta használat).
- Egyéni igényének megfelelően, önállóan önt és merít.
6. Pihenés
- Alkalmazkodik a pihenés szokásaihoz.
7. Öltözködés, vetkőzés
- Önállóan zipzáraz, köt és öltözködik.
- Sorrend betartásával öltözködik-vetkőzik.
- Külsejére igényes, ruháit önállóan rendben tartja.
8. Mozgásigény
- Önállóan, egyéni igényének megfelelő mozgásra képes.
9. Egészségvédelem
- Törekszik egészsége megóvására, megőrzésére, az egészséges életmód szokásainak
alkalmazására.
10. Balesetvédelem
-Biztonsági szabályok betartásával használja a játékeszközöket.
2. ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Elérendő százalék: 90%
1. Érzelmi biztonság
- Elfogadja, alkalmazkodik a csoportos és óvodai szokásrendhez.
2. Én – tudat
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- Egészséges önérvényesítésre képes.
- Önkifejező törekvése a csoport érdekeivel összeegyeztethető.
- Önbizalma reális.
3. Együttműködési készség
- Képes a konstruktív együttműködésre.
- Aktív a kapcsolatteremtésben.
- Van baráti kapcsolata.
4. Tolerancia
- Elfogadja a különbözőségeket.
- Szociális, erkölcsi érzékenysége kialakulóban van.
5. Erkölcsi érzelmek
- Elfogadja és betartja az erkölcsi normarendszert.
- Képes az együttérzésre.
- Önállóan keresi a segítségadás formáit.
- Jellemző rá az önzetlenség, figyelmesség, udvariasság.
6. Konfliktuskezelés
- Törekszik az önálló konfliktus megoldásra.
7. Szabálytudat
- Alkalmazkodik és igyekszik betartani a szabályokat.
- Társait is figyelmezteti a szabályok betartására.
8. Kitartás
- Tevékenységeiben kitartó.
- Képes az önállóságra.
9. Érzelem-akarat
- Önfegyelemre képes.
- Feladattudata kialakult.
- Érzelmei egyre jobban differenciálódnak.
- Kivárásra képes.
10. Szűkebb-tágabb környezet
- Ismeri és megbecsüli a szűkebb és tágabb környezetét (hazaszeretet).
- Képes rácsodálkozni az emberi és természeti szépségekre, jóságokra.

3. ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Elérendő százalék: 85%
1. Beszéd
- Beszéde érthető, megfelelő tempójú és hangerejű, hangsúlyú.
2. Beszédkedv
- Önállóan tartalmas beszélgetést kezdeményez.
3. Szókincs
- Szókincsével lehetővé válik gondolatainak érthető kifejezése.
4. Nyelvhelyesség
- Beszéde folyamatos, nyelvtanilag hibátlan, a köznyelvben használatos nyelvi formákat
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megfelelően alkalmazza.
5. Kommunikációs készség
- Tevékenységei közben beszélgetéseket folytat, párbeszédet kezdeményez és alakít.
6. Érzékelés- észlelés
- A külvilág ingereit képes rendezni, összehangolni.
7. Figyelem
- Hosszabb idejű koncentrált és megosztott figyelemre képes.
8.Emlékezet
- Képes a pontos felidézésre.
9. Képzelet
- Alkotó képzelettel rendelkezik.
10. Gondolkodás
- Nyelvi gondolkodásra és elemi gondolkodási műveletek végzésére képes.
4. JÁTÉK
Elérendő százalék: 90%
1. Játékhely
- Önállóan kezdeményez.
- Kialakítja a játékhoz szükséges helyet, teret.
2. Játékeszköz
- Önállóan kiválasztja a játékeszközöket.
3. Játék témája
- Játékában kreatív, ötletes.
4. Együttműködés, játékirányítás
- Együttműködik.
- Megegyezésre, kompromisszumra törekszik, többnyire együttműködő.
- Képes a játékot irányítani, elfogadni társai elgondolásait.
5. Játékszabályok betartása
- Törekszik bonyolultabb szabályok betartására és betartatására.
6. Gyakorló játék
- Domináns a szerep-szabályjátékban.
7. Szerepjáték
- Tud irányítani, játékhelyzeteket létrehozni.
- Képes szerepet kiválasztani, feltételeit megteremteni.
- Képes alkalmazkodni mások elgondolásához.
8. Szabályjáték
- Próbál bonyolultabb szabályjátékot játszani.
- Önállóan is kezdeményez.
9. Konstruáló játék
- Képes önálló alkotások létrehozására.
- Kreativitás jellemzi, kitartásra törekszik.
10. Eszközkészítés, játékjavítás
- Kezdeményezi, aktívan részt vesz kiegészítők, eszközök elkészítésében.
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5. VERSELÉS, MESÉLÉS
Elérendő százalék: 90%
1. Vers-mesehallgatás
- Szereti és igényli a mesét. Verset, mondókát, mesét figyelmesen végighallgatja.
2. Játékhelyzetben vers és mesemondás
- Önállóan felidéz, mond néhány ismert verset, mesét, mondókát.
3. Vers és mese felidézés
- Önállóan képes vers és mesefelidézésre.
4. Mesealkotás

- Önállóan képes mesét, történetet kitalálni.
5. Képről mesélés
- Összefüggően mesél a képről.
- Képekről segítséggel tud rövid történetet, mesét alkotni.
6. Bábozás
- Szívesen bekapcsolódik a bábozásba és önállóan is kezdeményezi, 1-1 meserészletet, mesei
motívumot.
- Kedvelt mesét társakkal közösen elbáboz.
7. Dramatizálás
- Önállóan, vagy társakkal együttműködve dramatizál ismert mesét, kitalált történetet.
8. Folytatásos mesék, meseregények hallgatása
- A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények cselekményeit megérti, szálait össze
tudja kötni.
9. Könyvszeretet
- Szívesen nézegeti a könyveket, gondosan bánik velük.
10. Eszközkészítés
- Igényli és képes is kis segítséggel az általa megjeleníteni akart történethez bábot, kiegészítő
eszközt, díszletet készíteni.

6. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Elérendő százalék: 90%
1. Motiváltság
- Igényli, önállóan kezdeményezi a közös éneklést, énekes játékot, zenélést, táncos
mozgásokat.
2. Éneklési készség
- Örömmel énekel egyénileg és csoportosan is.
3. Ritmusérzék
- Egyenletes lüktetése biztos, ritmusérzéke kialakulóban van.
4. Ritmushangszerek
- Zenei anyagot hangszerekkel segítséggel kísér.
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5. Zenei fogalompár
- Önállóan felismeri, kifejezi, alkalmazza.
6. Hangszín
- Képes sokféle zörej, eltérő hangszínek, zenei hangok önálló megnevezésére, felismerésére.
7. Dallamfelismerés, zenei emlékezet
- Önállóan felismeri dallamáról a dalokat.
8. Mozgás-térforma
-Összerendezett mozgásra, változatos térformára, esztétikus táncmozdulatokra képes.
9. Zenei formaérzék
- Képes a motívumok hangsúlyainak kiemelésére, ritmus és dallamvisszhangra.
10. Zenei alkotókedv
- Képes zenei kérdés-felelet kitalálására, motívumonként szöveg, dallam, mozgás
improvizálására.

7. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
Elérendő százalék: 85%
1. Motiváltság
- Örömmel alkot, önkifejezésre képes.
- Ismeri életkorának megfelelően a nemzeti szimbólumokat.
2.Technikák
- Örömmel, önállóan használja a különböző technikákat.
3. Téralakítás
- Ötletes a téralakításban, a kreativitás megjelenik építményeiben.
4. Rajzolás
- Alkotásira jellemző a változatos téma-, forma-, és színvilág.
5. Mintázás
- Munkái egyediek, részletezésre törekvőek.
6. Kézimunka
- Önállóan végzi, szükség esetén segítséget kér.
7. Barkácsolás
- Önállóan és csoportmunkában is készít egyszerű játékot, kelléket, modellt, maketteket.
8. Képzelet, alkotás, fantázia
- Elképzeléseit egyéni módon valósítja meg.
9. Finommotorika
- Helyes ceruzafogásra törekszik, nyomatéka megfelelő, grafomotoros feladatok elvégzésére
képes.
10. Alkotás értékelése
- Szubjektív véleményalkotásra képes.

8. MOZGÁS
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Elérendő százalék: 90%
1. Motiváltság
- Igényli a mozgást, kitartó a tevékenységekben.
2. Gyakorlatvégzés
- Pontosan végzi a gyakorlatokat, ismeri a szakszavak jelentését.
3. Eszközhasználat
- Önállóan, rendeltetésszerűen és biztosan használja a mozgáshoz szükséges eszközöket.
4. Nagymozgás
- Önállóan, pontosan végzi a nagymozgásos feladatokat.
5. Finommotorika
- Önállóan, célirányosan használja a mozgáshoz szükséges kéziszereket.
6. Mozgáskoordináció
- Szem-kéz-láb koordinációja kialakult. Mozgása harmonikus
7. Egyensúlyérzék
- Egyensúlyérzéke biztos.
8. Térpercepció, térbeli viszonyok
- Önállóan, jól tájékozódik a térben.
9. Testséma, testrészek ismerete
- Testsémája, testképe kialakult.
10. Lateralitás
- Lateralitása kialakult.

9. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Elérendő százalék: 90%
1. Motiváltság
- Aktívan részt vesz a külső világ tevékeny megismerésében.
2. Közvetlen környezet
- Elemi ismeretei biztosak
3. Közlekedés
- Gyakorlott az elemi közlekedési szabályok betartásában.
4. Testrészek ismerete
- Pontosan ismeri testrészeit, érzékszerveit, azok funkcióját.
5. Évszakok, napszakok ismerete
- Különbséget tud tenni az évszakok, napszakok jellemzői között.
- Felismeri az ok-okozati összefüggéseket.
6. Növények, állatok ismerete
- Ismeri állatokat, növényeket és azok gondozását.
- Különböző szempontok alapján képes rendszerezni.
7. Környezetvédelem
- Ügyel a környezet épségére, tisztaságára.
- Részt vesz a környezet gondozásában.
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8. Szülőföld-néphagyományok, szokások, értékek
- Ismeri a főbb néphagyományokat, jeles napokat, népszokásokat, kultúránk tárgyi
értékeiket.
9. Matematikai tapasztalatok
- Megadott, és saját szempont szerint tud önállóan rendezni, csoportosítani, mérni.
10. Mennyiségfogalom
- Mennyiségfogalma 10-es számkörben kialakult.

10. MUNKA
Elérendő százalék: 90%
1. Önkiszolgálás
- Önállóan, igényesen végzi az önkiszolgálás folyamatát.
- Önállóan önt és merít.
2. Naposi munka
- Önként végzi a naposi munkát.
3. Teremrendezés
- Önállóan és aktívan vesz részt a teremrendezében.
4. Alkalmi megbízatások
- Önállóan végzi a megbízásokat.
5. Segítés a társaknak
- Észreveszi, ha társának segítségre van szüksége és önként segít neki.
6. Segítés a felnőtteknek
- Önként és szívesen segít a felnőtteknek.
7. Környezet-, növény-, állatgondozás
- Önként és aktívan vesz részt az élősarok gondozásában.
8. Udvari munka
- Önként és aktívan részt vesz az udvari munkában.
9. Munkavégzés
- Munkavégzésnél kitartó, megbízható, pontos.
10. Eszközhasználat
- Önállóan, rendeltetésszerűen használja a munkaeszközöket.

11. TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Elérendő százalék: 85%
1. Motiváltság
- Igényli a különféle szervezett tevékenységeket.
2. Bekapcsolódás
- Cselekvő aktivitással vesz részt a tevékenységekben.
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3. Feladatvégzés
- Törekszik az önálló feladatvégzésre.
4. Önállóság
- Teljes önállóságra törekszik.
5. Figyelem
- Szándékos figyelme kialakulóban van.
6. Kivárás
- Kivárásra törekszik.
7. Felidézés
- Önállóan képes a szándékos felidézésre.
8. Együttműködés
- Hosszabb együttműködésre képes.
9. Ismeret-és tapasztalatszerzés
- Cselekvő, kísérletező próbálgatással önálló tapasztalat és ismeretszerzésre képes.
10.Problémamegoldás
- Önálló problémamegoldásra törekszik.

12. SAJÁTOS ARCULATRA VONATKOZÓ SIKERKRITÉRIUMOK
KPSKÓ - MOZGÁSFEJLESZTÉS
Elérendő százalék: 90%
1. Szabad mozgás – udvar
- Irányított udvari mozgásos játékban örömmel és aktívan vesz részt.
- Csapatjáték során képes társaival együttműködni.
- Önállóan képes mozgásos játékot kezdeményezni.
2. Szabad mozgás – kis tornaszoba
- Képes változatos eszközökkel és szerekkel mozgástapasztalatait kreatív módon bővíteni és
egyéni ütemben gyakorolni.
3. Lábtorna
- Változatos eszközök és szerek használata közben képes a talp izomzat finomabb és
differenciáltabb mozgatására, tudatos erősítésére, nyújtására és mobilizálására.
4. Tartásjavító torna
- Változatos eszközök és szerek használatával törekszik a test tartó - izomzat erősítésére,
nyújtására, mobilizálására, a helyes testtartás izomegyensúlyának tudatos kialakítására.
BTÓ – KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Elérendő százalék: 90%
1. Környezettudatosság
- Energiatakarékossággal kapcsolatos ismereteit alkalmazza (elzárja a vízcsapot, lekapcsolja
a villanyt)
- Alapozódik a környezettudatos magatartása.
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2. Kísérletek
- Aktívan vesz részt különféle kísérletekben összefüggéseket felismeri, megfogalmazza.
3. Természethez való kötődés
- Megalapozódik a természethez való kötődése.
- Felismeri a természet szépségeit, eligazodik az őt körülvevő természeti környezetben.
-A kulturált viselkedési, magatartási szabályokat betartja.
4. Természetvédelem
-Ismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
- Aktív, érdeklődő a szelektív gyűjtésekben.
- Kialakultak azok az alapvető szokásai, mely a természet védelmét szolgálják.

13.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

13. 1. SZÜLŐ – GYERMEK – PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI
Óvodánkban kiemelt szerepe van a családi házzal való szoros nevelőpartneri kapcsolat
ápolásának. Az együttműködés során fontosnak tartjuk egymás kölcsönös tiszteletét,
megbecsülését, a folyamatosságot, a kellő tapintatot, bizalmat.
Célunk
 A családdal való együttműködésben az együttnevelés, esetenként hátrány
csökkentés, a tanulói lemorzsolódás prevenciójának megvalósítása, és a hatékony
intervenciós gyakorlat érvényesítése.

Feladataink
Az óvodai neveléssel a családi nevelés elősegítésének, szükség esetén
kiegészítésének, kompenzálásának megvalósítása.
 A család jogainak (a szülők, gyermekek személyiségi jogait) meghatározó
szerepének maximális tiszteletben tartása.
 A bizalom teli, oldott, őszinte együttműködésen alapuló nevelőpartneri viszony
alakulásának kezdeményezése.
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A szülők, gyermekek – azaz a családok társadalomra nem ártalmas –
különbözőségének tolerálása, a gyermekek nevelésével kapcsolatos kérések (ha a
pedagógiai elvekkel nem ellentétes) megvalósítása.
változatos kapcsolattartási formákon keresztül a szülők folyamatos tájékoztatása
gyermekük fejlődéséről,
Az óvoda pedagógiai programjának hiteles közvetítése a szülők felé.
Segítségnyújtás a szülőknek, az intervenciós gyakorlatok érvényesítése szociális,
nevelési problémáik megoldásában.
Az óvoda családsegítő és családokat támogató tevékenysége.
A tanulói lemorzsolódás prevenciója.

Együttműködés
tartalma
óvodai jelentkezés előtti
nyílt napok, óvodába
csalogató programok
tájékoztató füzet
közreadása
csoportok arculatának
megismertetése
óvodai jelentkezések
óvodai felvételről szóló
határozat
újonnan felvett
gyermekek
szüleinek szülői
értekezlete – összevont és
csoportos
beszoktatás
családlátogatás
napi kapcsolattartás
szülői értekezletek:
csoportszintű
szakmai vélemény
átadása az iskolába menő
gyermekek szüleinek

Kit érint
PSKÓ

BTÓ

Együttműködés időpontja
PSKÓ

BTÓ

gyermekek, szülők,
pedagógusok

óvodai jelentkezés előtti időszakban
ütemezés szerint

szülők, pedagógusok

1. nyílt napon 2. bölcsődei szülői
értekezleten 3. jelentkezéskor
óvodai jelentkezés előtti nyílt nap

szülők, pedagógusok
szülők, óvodavezető,
tagóvoda vezető,
óvodavezető-helyettes
szülők, óvodavezető,
tagóvoda vezető
szülők, óvodavezető,
pedagógusok,
gyermekek, szülők
pedagógusok
gyermekek
szülők
pedagógusok
szülők, pedagógusok
szülők
pedagógusok
szülők
óvodavezető
pedagógusok

önkormányzat által meghatározott
időpontban (március)
jelentkezést
követő 10 nap
óvodavezető által óvodavezető által
meghatározott
meghatározott
időpontban
időpontban
(május 3-4. hete)
(június 1. hete)
legalább óvodába lépést megelőző 2
hét
1. beszoktatás előtt, óvodába
kerüléskor
2. szükség szerint
érkezéskor és távozáskor
1. szept.-okt.
2. jan.-febr. (a BTÓ-ban)
3. ápr.-máj.
december
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Együttműködés
tartalma
réteg szülői értekezletek
(gyógytestnevelés…)

nyílt napok
fogadóórák

óvodavezetői fogadóóra
munkaestek
csoportonként változó
céllal és időponttal
az óvoda születésnapja,
más jubileumok
születésnapok
kihívás napja
(óvodai és városi szinten)
gyermeknap
kaland-nap
nyílt ünnepek

alapítványi bál

Kit érint
PSKÓ

BTÓ

szülők
óvodavezető
meghívott szakember
pedagógusok
gyermekek, szülők,
pedagógusok
szülők
pedagógusok

szülők
óvodavezető
szülők, pedagógusok
gyerekek, szülők
meghívottakat
minden alkalmazott
gyerekek
pedagógusok
gyerekek
pedagógusok
gyerekek,
szülők,
meghívottak
gyerekek
szülők
gyerekek, szülők
minden alkalmazott
szülők
meghívottak
minden alkalmazott

Együttműködés időpontja
PSKÓ

BTÓ

az eseményt megelőzően
legalább 2 héttel
november
ősszel és
és február
tavasszal
október,
évenként minden
november
szülőnek 2
és február
alkalommal,
ill. ezen túl
illetve ezen túl
egyeztetés alapján egyeztetés alapján
Házirend szerint, minden héten
meghatározott időpontban
aktualitásoknak
megfelelően
értelemszerűen

november

értelemszerűen
napján, értelemszerűen

-

május utolsó
szerdája
május utolsó
péntekje

május utolsó hete
ütemezés szerint
január

március
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13. 2. ÓVODA – BÖLCSÖDE; ÓVODA – ÁLTALÁNOS ISKOLA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI
Célunk
 A társintézményekkel való folyamatos kapcsolattartás, zökkenőmentes átmenet
segítése.

Feladataink
A gyermekek, gondozók, pedagógusok, szülők számára betekintési, ismerkedési
lehetőségek biztosítása.
 A fejlődés nyomon követése.
 Pedagógusok és gondozók, pedagógusok és pedagógusok közötti szakmai
konzultációk megteremtése.



Kapcsolattartás formái
♦ Tapasztalatcserék
♦ Látogatások – szakmai konzultációk
♦ Tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről, az átmenet során felmerülő
differenciált bánásmódról.
♦ Értekezletek, szakmai tanácskozások
♦ Munkaközösségi foglalkozások.
♦ Továbbképzések
♦ Egymás rendezvényein, ünnepein történő megjelenés, közreműködés.
Együttműködés tartalma

Mikulás ünnep

Szülői értekezlet
(bölcsödében)
Leendő óvodások
látogatása (óvodában)

Kit érint
PSKÓ
BTÓ
BÖLCSÖDE
bölcsődések
óvodások
gondozónők
óvodapedagógu
sok
óvodavezető, tagóvoda vezető,
óvodavezető helyettes,
gondozónők, szülők
óvodapedagógusok,
gondozónők, gyermekek
-

Együttműködés időpontja
PSKÓ
BTÓ

-

December 6.

március

június
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ÁLTALÁNOS ISKOLA
Együttműködés tartalma
Óralátogatás

Nyílt napok
(iskolában)
Játszó délután
(iskolában)

Sportnap, versenynap
(iskolában)
Ünnepek
(iskolában)
Szülői értekezlet
(óvodában)
Leendő iskolások
meglátogatása
(óvodában)

Kit érint
Együttműködés időpontja
PSKÓ
BTÓ
PSKÓ
BTÓ
óvodapedagógusok
október
tanítók
igazgató
igazgatóhelyettes
gyermekek
iskola által meghatározott
szülők
időpontban
tanítók
nagycsoportos
alkalomkorú
szerűen
gyermekek,
szülők
nagycsoportos
április
korú gyermekek
pedagógusok
nagycsoportos korú gyermekek december
december 6.
pedagógusok
karácsony
márc. 15.
húsvét
Szülők
február
beiratkozás
előtt
gyermekek
május
óvodavezetőhelyettes
tanítók

Honvéd utcai Tagiskola
Kinizsi ltp-i Tagiskola


13.2.1.„KÉZBŐL KÉZBE, ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA”–A KAPOSVÁRI PSKÓ JÓGYAKORLATA
Célunk
 Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése.

Feladataink
 a társas kapcsolatok, a kapcsolati háló szélesítése;
 a szülői neveléssel és a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos ismeretek erősítése a
szülőkben;
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 a szülők segítése abban, hogy gyermekük társas és érzelmi kompetenciáit hatékonyan
támogassák;
 az egyéni átsegítés támogatása;
 partneri hálózat kialakítása.
A megvalósításban részt vevők, a partnerek:
• Család
• Bölcsőde
• Partneriskolák
• Szakszolgálat
• Fenntartó
Az innovációban résztvevő partnerekkel való kapcsolattartás során az óvodába bekerülés
előtti bemeneti intézkedéstől, fokozatosan, majd intenzíven az iskolai életre készítjük fel az
intézménybe járó gyermekeket, illetve szülői kompetenciákat erősítünk.
A részletes tevékenységfolyamat megvalósításának vonatkozásában az alábbi eszközök,
feltételek szükségesek:
I. Bemeneti intézkedés: „Óvodába csalogató”–rendezvény. Öt alkalommal
megrendezésre kerülő programjainak. Eszközei: plakátok, prospektusok, oviújság
előállítása, ajándék az érdeklődő családoknak, fényképezőgép, jelenléti ív.
II. Óvodai fejlesztés: az óvodai nevelés évei során óvodai csoportban, tehetséggondozó
műhelyekben, óvodai rendezvényeken történő intenzív, komplex óvodai fejlesztés
feltételei és eszközei.
III. Beiskolázást megelőző tevékenységek: tudásszintmérés, kimeneti mérés eszközei,
iskolákkal való kapcsolattartás eszközei: rajzpályázatok, kölcsönös látogatások,
játszóház, sportfoglalkozások eszközei.
IV. Iskolai nyomonkövetés: kérdőívek nyomtatása.
A „Kézből kézbe, óvodából iskolába” - jógyakorlatunk részletező eljárás- és
dokumentációs rendszere:
I. Bemenet intézkedés „Óvodába csalogató” alkalmai:
1. Bemutatkozás
2. Mikuláscsalogató
3. Mocorgó
4. Babafarsang
5. Nyílt nap
Dokumentumai: feladatterv, plakátok, szórólapok, prospektusok, oviújság, ajándék a
családoknak.
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II. Óvodai fejlesztés: az óvodai nevelés évei során óvodai csoportban, tehetséggondozó
műhelyekben, óvodai rendezvényeken történő intenzív, komplex óvodai fejlesztés.
Az óvodai fejlesztés dokumentációs rendszere, dokumentumok: csoportnapló (tematikus
tervek, projekttervek) fejlődést nyomon követő rendszer, egyéni fejlesztési terv, éves feladatés ütemterv, trendvizsgálatok, jelenléti ívek, együttműködési megállapodások partnerekkel,
program- és ünnepnaptár, szülői fórumok dokumentumai (meghívók, jelenléti ívek,
jegyzőkönyvek, nyílt napok értékelő lapjai).
III.
Beiskolázást megelőző tevékenységek: A gyermekek fejlettségének mérése:
tudásszintmérés, kimeneti mérés, szakmai vélemény átadása tanköteles gyermekek
fejlettségéről, iskolákkal való kapcsolattartás (rajzpályázat, Gergely-járás, játszóház, játékos
sportfoglalkozás).
Dokumentumai: éves munkaterv, tudásszintmérő eszközök, szakmai vélemények
dokumentumai, rajzpályázatok, játszóházak, játékos sportfoglalkozások eszközei, óvodaiskola közötti együttműködési megállapodás.
IV.
Iskolai nyomonkövetés: iskolai fejlesztés nyomon követése, első osztályosok
óralátogatása, fejlődést nyomon követő kérdőívek kiadása gyermekenként, trendvizsgálatok.
Dokumentumai: meghívók, kérdőívek, összesítő lapok, trendvizsgálat dokumentuma.
A kapcsolódó mérési-értékelési rendszer:
A gyermekek készségeinek, képességeinek folyamatos megfigyelése folyik, a gyermekek
fejlettségének mérése, értékelése, elemzése, majd a tapasztalatok alapján, az egyéni fejlesztési
tervek elkészítése, a fejlesztés irányának megjelölése folyamatnak pedig kidolgozott
szabályozott rendje van. Eredményeinkről, illetve a fejlesztés lehetőségeiről a szülőknek
folyamatos visszajelzést adunk fogadóóra keretében.
A nyert adatok segítséget nyújtanak:
 a gyermekek fejlettségének megállapításához,
 egyéni-differenciált fejlesztésének eredményes megvalósításához,
 a korrekciós, kompenzációs és tehetséggondozó feladataink tervezéséhez,
 a fejlettség szerinti beiskolázáshoz.
A fejlesztés szempontjából fontosnak tartjuk a megfigyeléseket, a családokkal való szoros
együttműködést, valamint a külső szakemberekkel való hatékony kapcsolattartást,
visszajelzéseket. Megfigyeléseink alapján, évente kétszer, szeptemberben és áprilisban
értékeljük a gyermekek fejlettségi állapotát.
A gyermekek egyéni státuszát Fejlődési Naplóban rögzítjük, mely dokumentum
tartalmazza:
- Anamnézis (szülői kérdőív alapján)
- Családlátogatás tapasztalatai (előlátogatás, eseti látogatás)
- Gyermek bemeneti állapota (a beszoktatás tapasztalatai)
- Rendkívüli feljegyzések a gyermek életéről,
- Fogadó órák tapasztalatai
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- Nyílt napok feljegyzései
- Neveltségi szint mérés dokumentuma (minden gyermek)
- Tudásszint mérés dokumentuma (5-6-7 éves)
- Egyéni fejlesztési tervek (minden gyermekről)
- Szakmai vélemények.
Intézményünk 2018 óta kiválóan akkreditált tehetségpont. A nevelési év elején, a
tehetségcsírákat mutató gyermekeknél a Tehetség Team által kidolgozott mérőanyaggal a
csoportos óvodapedagógusok elvégzik a gyermekek értékelését, és javaslatot tesznek a
tehetséggondozó műhelyekbe való bekapcsolódásra.
A külső szakemberek által végzett szűrések, mérések hatékonyan segítik a prevenciós,
valamint a korrekciós fejlesztések szervezését. A külső szakemberek: Pedagógiai
Szakszolgálat, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság segítségét kérhetjük, ha
bizonytalanok lennénk egy-egy gyermek képességzavarát illetően.
A nevelőmunka eredményességét, a nevelési tevékenységek megvalósítását, valamint a
nevelőmunka dokumentumait a HPP-beválás ellenőrző team vizsgálja, eredményeinkről
értékelő feljegyzéseket készítenek.
13. 3. ÓVODA – PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK KAPCSOLATTARTÁSA
Együttműködő szerv

Kit érint

Kapcsolattartás gyakorisága

Pedagógiai Szakszolgálat
óvodavezető
óvodapedagógus
szülő
gyermekek
Somogy Megyei Duráczky óvodavezető
József EGYMI és
óvodapedagógus
Kollégium
szülő
gyermekek
Somogy Megyei
óvodavezető
Pedagógiai Szakszolgálat óvodapedagógusok
és Kaposvári
szülő
Tagintézménye
gyermekek
Kaposvári
gyermekvédelmi felelős
Humángazdálkodási
óvodavezető
Gondnokság Családsegítő óvodapedagógus
és Gyermekjóléti
szülő
Központ.
gyermekek
Bárczi Gusztáv
Módszertani Központ

Évente 1X
Alkalomszerű
Alkalomszerű

Alkalomszerű

Alkalomszerű
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Célunk

A gyermekek fejlettségének megállapítása és a szakszolgálatok javaslata alapján
további személyre szabott fejlesztése.

A szakszolgálat irányításával való kapcsolattartást az óvodavezető koordinálja az alábbi
tevékenységeken keresztül:
-

a vizsgálatra javasolt gyermekek vizsgálati javaslatát jóváhagyja és továbbítja

-

a szakszolgálat szakértői véleményét a gyermek pedagógusával egyezteti

-

igényli a szakértői véleményben foglalt szakszolgálati ellátást

-

az ellátás megvalósulását az intézményben megszervezi

-

a szakemberekkel a kapcsolattartást biztosítja.

Feladataink







az óvodapedagógusok állandó és folyamatos kapcsolattartása, együttműködése a
szakszolgálat utazó szakembereivel a gyermek fejlődése érdekében
a szakszolgálat utazó szakembereinek javaslatainak beépítése a gyermekek egyéni
fejlesztési tervébe
a szülők folyamatos tájékoztatása a speciális fejlesztés eredményeiről, a további
feladatokról
a nevelőtestület továbbképzési tervében szereplő területeken a szakszolgálat
közreműködésének, segítségének igénybe vétele
szülők bevonása szakmai fórumok keretében szakemberek részvételével
a szakszolgálat által szervezett szakmai fórumokon, rendezvényeken a pedagógusok
továbbképzési céllal való részvétele

13. 4. ÓVODA –EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZAT
Célunk
 A gyermekek óvoda-egészségügyi felügyeletével kapcsolatos feladatok eredményes
megvalósulása.
Feladataink


az óvoda gyermek-fogorvosával, védőnőjével rendszeres, időközönkénti, állandó és
folyamatos szakmai munkakapcsolat fenntartása.

140

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Helyi Óvodai Pedagógiai Programja

Együttműködő szerv

Kit érint

Kapcsolattartás gyakorisága

Óvodai Egészségügyi Hálózat
Gyermek és Pszichiátriai
Gondozó

Óvoda Fogorvos
Védőnő

óvodavezető
óvodapedagógus
szülő
gyermekek
óvodavezető
óvodapedagógus
gyermekek
óvodavezető
óvodapedagógus
gyermekek

Alkalomszerű

Évente 2X ill.szükség szerint

Évente 2X

13. 5. ÓVODA – KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
Célunk
 Az óvoda pedagógiai programjában foglalt elvek gyakorlati megvalósítása
érdekében folyamatos kapcsolattartás, művészi élménynyújtás.

Feladataink




Könyvek megszerettetése, könyvtárhasználat megismertetése.
Művészetek befogadása, esztétikai érzékenység, érzelmi fogékonyság fejlesztése.
Kulturált magatartás formálása.

Közművelődési intézmény

Kapcsolattartás
formái
Könyvkölcsönzés

Kapcsolattartás gyakorisága
Alkalomszerű

Könyvtárak
Művelődési Központ
Csiky Gergely Színház

Részvétel a
rendezvényeken
Részvétel a
rendezvényeken
Látogatás

Alkalomszerű
Alkalomszerű, műsorterv alapján
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Látogatás
Somogy Megyei Múzeum
Időszakos tárlatok, kiállítások

Látogatás

az 5-6 éveseknek
Alkalomszerű (gyermekhez közel
álló, számukra érdekes témában)
Alkalomszerű (gyermekhez közel
álló, számukra érdekes témában)

14. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI
HORIZONTÁLIS KAPCSOLATOK
Célunk
 A nevelési-oktatási intézmények közötti horizontális kapcsolatok alakítása,
tudásmegosztás.

Feladataink
 Magyar és külhoni óvodákkal személyes, illetve online szakmai kapcsolatfelvétel
lehetőségeinek megteremtése és felkutatása.
 Pályázati lehetőségek felkutatása.
 Lehetséges tapasztalatcserék, tudásmegosztás megvalósítása az intézmények között.
Óvodánk jelentős szerepet vállal a multiplikációs tevékenységek terén. Elkötelezettek
vagyunk a horizontális tudás átadás iránt, mely kiterjed a Kaposvár város óvodaközi
kapcsolatain túl az országos kapcsolatok megteremtésére is. Tehetségműhelyeket
működtetünk, tagóvodánk Zöld óvodai hálózat tagja, az Oktatási Hivatal Bázis
Intézményeként is biztosítjuk a horizontális tudásátadás lehetőségeit.
Óvodánk, a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei
szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás módja lehet személyes illetve
online. A lehetséges kapcsolatteremtés érdekében kihasználjuk az adódó pályázati
lehetőségeket.
Az új horizontális kapcsolatok kiépítésének egyik formája a „Jó gyakorlatok” átadása óvodák,
érdeklődő intézmények számára. Jó gyakorlatainkkal és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatásaink átadásakor biztosítjuk partnereinknek az intézménylátogatást, hospitálást,
előadásokat, a gyakorlati bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat, megbeszéléseket igény
szerint.
Ezek az alkalmak jó lehetőségek az óvodákkal, iskolákkal, érdeklődő intézményekkel való
kapcsolat kiépítésére, ápolására.
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A változások követése, a kutatási eredmények kipróbálása ezek gyakorlatba illesztése,
valamint a beválás, a hatékonyság elemzés hosszú időbe telik. Ezért kapnak hangsúlyos
szerepet az egymástól való tanulás módszerei munkánk szinte minden területén. A
horizontális tanulás talán legfontosabb jellemzője, hogy bevált gyakorlatokat közvetít.
Rengeteg idő és energia takarítható meg az intézmények közötti ismeret és módszercserével.
Szervezeti jellemzők
 ciklikus értékelési rendszerrel (PDCA) saját működési gyakorlat követése;
 a teljes szervezet elkötelezettsége a fejlesztés iránt, vagyis a minőségirányítási
rendszer működtetése nélkülözhetetlen feltétele a horizontális tanulásnak.
A tudás megosztást támogató címeink:

KAPOSVÁRI EGYETEM BÁZIS INTÉZMÉNYE

OKTATÁSI HIVATAL BÁZIS INTÉZMÉNYE

ZÖLD BÁZIS ÓVODA

BESTWORK KFT GYAKORLATI KÉPZŐ HELYE
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE


15. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
15. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Célunk
 Nevelőmunkánk eredményes megvalósításához szükséges szakmailag magasan
képzett, megújulásra nyitott, innovatív, hivatásukban elkötelezett óvodapedagógusi,
nevelőmunkát segítő dajkai, pedagógiai asszisztensi és egyéb dolgozói feltételek
folyamatos megteremtése.

15. 1. 1. NEVELŐTESTÜLET
Óvodánkban a nevelőmunka kulcs-szereplői az óvodapedagógusok. Jelenlétünk a nevelés
egész időtartamában fontos feltétel.
Elfogadó, segítő, támogató attitűdünk, értékközvetítő, ízlésformáló magatartásunk
modell, minta a gyermekek számára.
Igényünk a folyamatos önművelés, a szakmai tájékozottság, a pedagógiai – pszichológiai
szaktudás folyamatos és állandó bővítése. A program megvalósítását segítik elő a
önképzéseink és továbbképzéseink eredményeképpen a különböző területeken megszerzett,
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vagy megszerzésre kerülő speciális felkészültségek. (Mozgásra épülő gyermeki
képességfejlesztés, mozgásfejlesztő, magatartási-, beilleszkedési-, tanulási nehézségek,
részképesség zavarok prevencióját, korrekcióját elősegítő terápiák ismerete, az óvoda
pedagógiai programjához, a csoportok arculatához és a szolgáltatásokhoz alkalmazható
képzettségek elsajátítása.)
Programunk kreatív pedagógusokat feltételez, és személyiségvonásainkban jelen kell lennie
a humanizmusnak, a pedagógiai optimizmusnak, a hitelességnek, a tapintatnak és
empátiának. Nyitottak vagyunk szűkebb és tágabb környezetünkkel szemben.
Észrevesszük, és észrevetetjük a gyermekekkel a környezet szépségeit, változásait, az
ember és a természet egészségének védelmét. Gyermekszeretetünkön, szakmai- pedagógiai
felkészültségünkön, gyakorlati érzékünkön, szemléletünkön, meggyőződésünkön és általános
emberi vonásainkon kívül a program koncepciójából fakadóan szükségszerű a természet
iránti vonzódásunk, a természettel egységes harmóniában élni tudó életvitelünk. A
gyermekek fejlesztéséhez egyéni módszereket alkalmazunk, egyéni fejlesztési programokat
tervezünk úgy, hogy a gyermekek pozitív énképe és önbizalma kialakulhasson.
Feladataink


a munkaközösségek által kidolgozott módszertani útmutatók kézikönyvként
történő használata,
nevelőtestületi, munkaközösségi rendszeren belül pedagógiai pszichológiai
elméleti felkészültség bővítése,
az önművelés módszereinek, az önképzés elméleti– gyakorlati megvalósításának
ismerete gyakorlása,
a programhoz kapcsolódó továbbképzéseken, szakvizsgán, konferenciákon,
szakmai napokon való részvétel,
önálló, önkritikus és kritikus pedagógiai gondolkodás,
a gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok havi váltásban
történő ellátása (gyermekcsoportonként két óvodapedagógus és egy dajka),
az óvodapedagógus párok nevelési módszereinek egyeztetése, együtt tervezés,
a dajkák és pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásával a pedagógiai munka
segítése,
a szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban, döntéshozatal előtt őszinte, nyílt
véleménnyel a gyermekek érdekeit legjobban szolgáló megoldások kialakításának
segítése,
a nevelőközösség tagjaként felelősség és az arányos feladatmegosztásban való
részvétel vállalása a programban megfogalmazott célok és feladatok
megvalósításáért.











A nevelőtestület kisebb szakmai csoportokra tagolódása
♦

egymás mellet működő két gyermekcsoport, közös tornaszobával rendelkező
(PSKÓ) óvodapedagógusi párok – pedagógiai tevékenység szerint,
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♦
♦
♦
♦
♦

munkaközösségek a pedagógiai programhoz kapcsolódó speciális szakmai
feladat fejlesztésének kidolgozására, szakmai munka mérésére, elemzésére,
értékelésére, fejlesztési irányok kidolgozására,
gyógy-testnevelő óvodapedagógusok és fejlesztő óvodapedagógusok
szakmai együttműködése,
minőségfejlesztési szabályzatok kidolgozását, minőségfejlesztési rendszer
működtetését támogató csoport,
minőségfejlesztési team csoportok egy-egy konkrét fejlesztési program
kidolgozása szerint,
óvodai munkatervben meghatározott feladatok, (pl. pedagógiai
pályázatok, szakmai cikkek, óvodaújság összeállítása) szerint.

Szakmai megbeszélések
♦

♦

♦

az
óvodavezetés
(óvodavezető,
óvodavezető
helyettes,
szakmai
munkaközösség vezetők, gyermekvédelmi felelős, minőségirányítási vezetők)
havonta egy alkalommal a szakmai irányítás koordinációs feladatait, az
ellenőrzés, elemzés, értékelés tapasztalatait beszélik meg,
a nevelőtestület havonta szakmai megbeszélést tart, ahol az
óvodapedagógusok a program és a munkaterv megvalósításával kapcsolatosan
tartanak beszámolót, készülnek fel az aktuális feladatokra, igény szerint külső
szakemberek részvételével is élhetnek,
az egymás mellett működő gyermekcsoportok óvodapedagógusai, a
nevelőmunkát segítők, valamint az egyes csoportokon belüli két
óvodapedagógus és nevelőmunkát segítők folyamatosan tartanak
megbeszélést a gyermekek nevelési problémáiról, a fejlesztés lehetőségeiről,
feladatairól, az eredményekről.
15.1.2. AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK KÉPZETTSÉGI MUTATÓI

Kiegyensúlyozott, a törvényi kereteknek megfelelő személyi feltételrendszer biztosított
óvodáinkban. A 17+10 fő óvodapedagógus főállású, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonnyal foglalkoztatott. Ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő tagóvoda-vezető, 2 fő
óvodavezető helyettes, 4 fő szakmai munkaközösség-vezető.
Célunk
 Az intézmény humánerőforrás rendszerének folyamatos fejlesztése.

Feladataink
 Intézményen belüli és kívüli tudásmegosztás működtetése, multiplikátori szerep
megőrzése, továbbvitele.
 Módszertani kultúra fejlesztésével a szakmai autonómia folyamatos bővítése.
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 A pedagógiai eredményesség folyamatos fejlesztése és innovációja érdekében az
intézmény helyi pedagógiai programjához és sajátos célkitűzéseihez igazodó
képzések, továbbképzések támogatása.
 Biztosítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni
elképzeléseivel összhangban.
 A szakirányú képzéseken és továbbképzéseken szerzett tapasztalatok beépülése a
mindennapi nevelőmunkába, a szerzett ismeretek átadása a nevelőtestületnek.
Humánerőforrás jellemzői
• Nevelő-fejlesztő tevékenységüket kellő szakmai tapasztalattal, kiváló minőségű,
hatékony munkával valósítják meg.
• Pályakezdő kollégák mentorálásának, minősítésre való felkészülésének támogatását
szakmailag felkészült, magasabb besorolású és szakértői feladatokat ellátó
mesterpedagógus kollégák látják el.
• Fontos számukra a szakmai elhivatottság és elkötelezettség, saját igényük a
folyamatos önértékelés és külső értékelés eredményeinek a feltárása, és figyelembe
vétele önfejlesztésük során.
• Felkészült és aktívan közreműködés a pedagógiai szakmai munka külső
ellenőrzésében, fejlesztő célú értékelésében.
• Innovátori szemléletet képviselete és gyakorlat alkalmazása (saját fejlesztésű
pedagógiai program, minőségfejlesztési rendszer, innovációk, jógyakorlatok).
• Évente továbbképzések, tanfolyamok, szakirányú és szakvizsgás képzések biztosítják,
a pedagógusok belső igényeit a folyamatos önfejlesztésre, az új módszertanok
befogadására.
• Belső hospitálási, továbbképzési és ellenőrzési értékelési rendszer a garanciája a
megszerzett tudás belső továbbadásának, a gyakorlati hasznosítás megvalósításának.
• Publikációk, korábbi gyakorlatvezetési, modell intézményi tapasztalatok bizonyítják
az elkötelezettséget az eredmények, a tudás széleskörű átadása, megosztása iránt.

Óvodapedagógusok száma

PSÓ

BTÓ

Össz

17 fő

10 fő

27 fő

Felsőfokú óvodapedagógus végzettséggel rendelkező

16 fő

10 fő

26 fő

Középfokú óvodapedagógus végzettséggel rendelkező

1 fő

-

1 fő

Általános iskolai tanító

1

Két diploma Gyógypedagógus tanár

1

Szakvizsgák
száma

3

-

Pedagógia

1

-

Óvodai menedzser szakirány

1

-

Közoktatási vezető szakirány

3

2

Gyógytestnevelés szakirány

2

9

-

-

3

4

13
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Óvodapedagógus fejlesztési szakirány

2

1

SNI gyermekek pedagógusa

1

-

Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
BTM gyermekek együttnevelő pedagógusa
Szakvizsga szakirány
nélküli
Fejlesztő pedagógus óvodai szakirány;
Sindelar-Zsoldos Program 1.

-

1
2

3

-

3

1

-

-

15.1.3. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSI IRÁNYULTSÁGA
Célunk
 A pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan kialakítása és működtetése,
amely épít a pedagógusok országos továbbképzési rendszere által biztosított
lehetőségekre, kötelezettségekre. Biztosítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek
elérését, a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban.

Feladataink
 Az óvodapedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, tudásának megerősítése,
figyelve a szervezet célkitűzéseire, az adott pedagógus érdeklődési körére.
 A továbbképzési tervben megfogalmazott célokhoz való közelítés.
RÉSZVÉTEL AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEKEN AZ ELMÚLT 5 ÉV SORÁN

Továbbképzés megnevezése
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre/
pedagógusminősítésre – blended továbbképzés (30+30 óra)
A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi
gyakorlatában (30 óra)
A tehetségek felismerése és gondozása óvodától középiskoláig (30 óra)
Az érzelmi intelligencia fejlesztése az egyes életkorokban és a különböző
élethelyzetekben (20 óra)
Fejlesztőpedagógia (120 óra)
A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének
elősegítésére (30 óra)
DIFER Programcsomagra alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (30 óra)

Létszám
Össz
PSÓ BTÓ
3 fő

2 fő

5

3 fő

-

3

2 fő

-

2

2 fő

-

2

1 fő

-

1

3 fő

3 fő

6

1 fő

-

1
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Az óvoda hátránycsökkentő szerepének korszerű elmélete és gyakorlata az
ÓNAP alapján (30 óra)
Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése (30 óra)
Így tedd rá! Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (30 óra)
Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I.(30 óra)

1 fő

-

1

1 fő
1 fő

-

1
1

1 fő

1 fő

2

1 fő
1 fő

7
2

1 fő

3

Ovi-Foci, Ovi-Sport képzés, Grassroots szervező
6 fő
Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek (30 óra) 1 fő
A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű
2 fő
gyermekeket nevelő óvodában, a fejlesztés beépítése a ped.-i programba (30
Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal (15 óra)
12 fő
Így tedd rá! – Kisgyermekkori játékos, táncos mozgásfejlesztés (30 óra)
1 fő
Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő
óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba (30 óra)
G. Solymos Neszta Pedagógus Bábműhely (30 óra) Bábcsoportvezetői
alapismeretek I.-II. (90 óra)
Konfliktusok konstruktív kezelése a pedagógiai gyakorlatban (30 óra)
3 fő

4 fő 16
1
2 fő

2

2 fő
3
1 fő
4 7

15.1.4. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
Programunk működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye, ezért fontos az
önképzés, a továbbképzés, a belső tudásmegosztás.
A szakmai munkaközösségek feladatai a partneri igényekre és elvárásokra alapozott. A
jelentkezés önkéntes, az aktív részvétel, a feladattal való azonosulás, a tapasztalatok munkába
való beépítése kötelező.
SZAKMAI ISMERETEK ÁTADÁSÁNAK MÓDSZEREI
Előadás:
− külső szakember bevonásával,
− belső munkatárs által.
Szakmai továbbképzés:
− nyílt napok
− önképzés
− bemutató foglalkozás
− hospitálás
Belső továbbképzés célja:
− szakmai ismeretek frissítése,- bővítése,- egyes tudományterületek eredményeinek
megismerése, (szaksajtó),
− pedagógiai - pszichológiai - módszertani ismeretek frissítése,
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− új ismeretek és készségek elsajátítása,
− a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli
rendszerének alapját képező minősítésekre történő tudatos felkészülés segítése.
Intézményünkben a továbbképzéseken tanultak továbbadása történhet:
− nevelőtestületi értekezleten - beszámoló formájában;
− munkaközösségi foglalkozásokon - papír alapon ill. elektronikus módon a képzés
anyagainak átbeszélése.

15. 1. 5. ALKALMAZOTTI KÖR
Hozzájárulnak az óvoda működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához.
Megjelenésükkel, viselkedésükkel, munkavégzésükkel közvetett mintát, modellt
nyújtanak, ezért a program szellemiségével összhangban a gyermekek, a pedagógusok
érdekeihez alkalmazkodva vesznek részt a feltételek megteremtésében.
A dajkák, és a pedagógiai asszisztensek a nevelőmunka segítői, akik az óvodapedagógusok
közvetlen irányításával, vezetésével hozzájárulnak a nevelés eredményességéhez.
Tevékenységük tudatos, biztos szakmai ismereteken és a gyermek alapos ismeretén keresztül
valósul meg. Munkaköri feladataik mellett az óvoda feltételeinek javításában képességeiknek
és egyéb képzettségüknek megfelelően vesznek részt. (varrás, szövés, fonás, virágkötés,
bábkészítés, stb.)
Egyéb alkalmazottak: ügyviteli dolgozó, takarítók, udvari munkás összehangolt munkája
nélkülözhetetlen és nagymértékben hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.
A nevelőmunkát segítők szakmai kompetenciáinak fejlesztése
Kiemelt feladat intézményünkben a nevelőmunkát segítő dolgozók folyamatos szakmai
fejlesztésének támogatása.
Belső továbbképzés
Célja:
− szakmai ismeretek frissítése,- bővítése,
− módszertani ismeretek frissítése.
Módszerei:
 előadások tartása külső szakemberek, illetve belső munkatársak által,
 belső továbbképzések megvalósításával,
 dajkai munkakör, szerep bemutatása – IKT alkalmazásával,
 egyéni hospitálás.
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15. 2. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER
Az óvoda udvara, kertje, az épület, a belső berendezések alakítása során arra törekszünk, hogy
óvodánk biztonságos, esztétikus, higiénikus és kényelmes körülmények között tudja a
pedagógiai programban foglalt feladatokat megvalósítani. A gyermekek egészségének
megőrzését, fejlődését segítjük elő a kényelmes, testméreteikhez igazodó bútorokkal,
eszközökkel. A tárgyi felszereléseket a gyermekek számára hozzáférhető módon és
biztonságuknak figyelembe vételével helyezzük el.
A sokszínű tevékenységrendszer, a változatos térrendezés, a választékos eszközkészlet, a
harmóniát árasztó színek, formák, anyagok használata lehetővé teszi a gyermekek mozgásés játékigényének kielégítését.
A speciális feladatra kialakított helyiségekben (nevelői szoba, logopédiai szoba) lehetőségünk
nyílik kulturált és nyugodt körülmények között történő munkavégzésre, a szülők fogadására,
zavartalan kapcsolattartásra.

Célunk
 A 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendeletben foglalt minimális eszközellátottságon
felül a helyi óvodai pedagógiai program, és a sajátos nevelési igényű gyermekek
speciális szükségleteiből, sajátosságaiból fakadó eszközkészlet biztosítása a
hatékony pedagógiai munkához.

15. 2. 1. RÉSZLETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG ÉS IGÉNY
Az óvoda
működéséhez
szükséges tárgyi
feltételek
Helyiségek

Az óvoda bútorzata,
berendezése

Egészséges életmódra
nevelés

Meglévő eszközök, helyiségek
PSKÓ

BTÓ

Hiányzó helyiségek, eszközök
PSKÓ

BTÓ

gyermekmosdók,
öltözők

gyermekmosdók,
öltözők

felújítása,
bútorzat cseréje

felújítása,
bútorzat cseréje
tornaterem

csoportszobai bútorok
irodai bútorok

csoportszobai bútorok
irodai bútorok

beépített szekrény
felújítása
öltöző bútorok
cseréje

étkezéshez szükséges
eszközök

étkezéshez szükséges
eszközök

hiánypótlása és
cseréje

gyermekszékek,
szekrények,
fektetők, polcok
cseréje, részleges
felújítása
öltöző bútorok cseréje
hiánypótlása és
cseréje
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gyermekméretű
bábparaván
folyamatos
bővítés, pótlás

paravánok,
folyamatos pótlás és
fejlesztés

a valóság
tárgyainak,
jelenségeinek
kicsinyített
eszközei. Pl.:
babák, edények,
babakocsi, orvosi és
fodrász eszközök,
közlekedési
eszközök,
állatfigurák

folyamatos
bővítés, pótlás

folyamatos
bővítése, pótlása

Konstruáló játék

Konstruáló játék
különféle
méretű
kockák, konstrukciós
játékok, építőelemek,
homokozó játékok

folyamatos
bővítés, pótlás

folyamatos bővítés,
pótlás
legok, duplók,
gurulóládás
fakocka, nagyobb
építőelemek
bővítése, pótlása

Szabály játékok
kirakók, társas játékok,
mesekártyák, különféle
logikai és fejlesztő
játékok

Szabály játékok

folyamatos
bővítés, pótlás

folyamatos bővítés,
pótlás

Dramatizálás, bábozás
bábok, különféle ruhák,
kellékek

Dramatizálás,
bábozás
bábok, különféle
ruhák, kellékek

Gyakorló-,
szimbolikusszerepjáték
a valóság tárgyainak,
jelenségeinek
kicsinyített eszközei.
Pl.: babák, edények,
babakocsi, orvosi és
fodrász eszközök,
közlekedési eszközök,
állatfigurák

Gyakorló-,
szimbolikusszerepjátékok

Játék

Játék

különféle
méretű
kockák, konstrukciós
játékok, építőelemek,
homokozó játékok

kirakók, társas
játékok,
mesekártyák,
különféle logikai és
fejlesztő játékok

Népi játékok
a játék jellegéből adódó
eszközök, kalap, kendő,
bot, szalag, labda
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Mozgás

tornaszobai eszközök
tornapad (kicsi, nagy),
zsámoly, ugrószekrény
bordásfal, tornaszőnyeg
KTK tornakészlet
WESCO tornaszerek
Tornakarika
(nagy,
kicsi), tornabot
Kosárlabda,
maroklabda, tüsilabda,
foci
Különféle
nagyságú,
felületű és súlyú labdák,
húzókötél
Kosárlabda palánk,
futball kapu, AYRES
eszközök, lábtorna
eszközkészlete,
Mozgáskotta készlet

csoportszobai
tornaszerek

Greiswald készlet
kiegészítőkkel

GREISWALD csere
WESCO elemek és
eszközök
AYRES eszközök
…
beszerzése

udvari játékok

udvari játékok

kerékpár, roller
homokozó játékok
pótlása
labda, ugrókötél

homokozó játékok
közlekedési
eszközök

udvari beépített
eszközök

udvari beépített
eszközök

szabvány
mászókák,
csúszdák,
mérleghinták
telepítése

udvari mobil eszközök

udvari mobil eszközök

RO-TI-COM
elemek pótlása

Mozgás

Ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

Verselés, mesélés

Rajzolás, festés,

udvari mozgásfejlesztő
játékok

udvari mozgásfejlesztő
játékok

Hangszerek
Kombinált
hangszerkészlet
csoportonként

hangszerek

Hiányok pótlása,
készletbővítés

képeskönyvek,
meséskönyvek,
videofilmek
anyanyelvi fejlesztő
játékok
Kifestők, színezők
Jó minőségű ecsetek,
festékek, gyurmák,
Ceruzák,
zsírkréták,
ollók
Különféle
méretű,

képeskönyvek,
meséskönyvek,
videofilmek
anyanyelvi fejlesztő
játékok
Kifestők, színezők
Jó minőségű ecsetek,
festékek, gyurmák,
Ceruzák, zsírkréták,
ollók
Különféle
méretű,

meglévő készlet
pótlása,
folyamatos
bővítése

újabb fejlesztő
játékok
beszerzése,
készlet bővítése

hiányzó eszközök,
anyagok
évenkénti pótlása,
folyamatos
beszerzése
gyermeklétszámn

szabvány mászókák
és mozgásfejlesztő
eszközök telepítése
RO-TI-COM
beszerzése
labdák, ugráló
kötelek, tollasok,
ping-pong, stb.
pótlása, készlet
bővítése
újabb fejlesztő
játékok beszerzése,
készlet bővítése

készlet bővítése,
megfelelő
mennyiség
biztosítása
csoportonként
meglévő készlet
pótlása, folyamatos
bővítése

hiányzó eszközök,
anyagok évenkénti
pótlása, folyamatos
beszerzése
gyermeklétszámnak
megfelelően
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mintázás, kézimunka

Külső világ tevékeny
megismerése

színű,
és
anyagú
papírok
Fonalak, textíliák
Természetes anyagok
(rafia, csuhé)

színű, és anyagú
papírok
Fonalak, textíliák
Természetes anyagok
(rafia, csuhé)

ak megfelelően

környezeti
és
matematikai
fejlesztő
eszközök – játékok

környezeti
és
matematikai fejlesztő
eszközök – játékok

újabb fejlesztő
játékok
beszerzése,
készlet bővítése

kutatás,
eszközei

kutatás, kísérletezés
eszközei

minden csoport
részére megfelelő
mennyiségű
távcső,
mikroszkóp, stb.
beszerzése

kísérletezés

környezet alakításához
szükséges eszközök

kirándulásokhoz
szükséges eszközök a
szülők hozzájárulásával

Munka
Tanulás

csoportszobai és udvari
gyermek és felnőtt
méretű munkaeszközök
értelmi képességet,
kvalitást fejlesztő
eszközök

SNI gyermekek
integrált óvodai
nevelésének eszköz- és
feltétel igénye

környezet
alakításához
szükséges eszközök

kirándulásokhoz
szükséges eszközök a
szülők
hozzájárulásával

csoportszobai és
udvari gyermek és
felnőtt méretű
munkaeszközök
értelmi képességet,
kvalitást fejlesztő
eszközök

minden csoport
részére megfelelő
mennyiségű
gyermekméretű
szerszám
kirándulási
költséghez való
hozzájárulás
folyamatos
pótlása és
bővítése

újabb fejlesztő
játékok beszerzése,
készlet bővítése
minden csoport
részére megfelelő
mennyiségű távcső,
mikroszkóp, stb.
beszerzése
minden csoport
részére megfelelő
mennyiségű
gyermekméretű
szerszám
kirándulási
költséghez való
hozzájárulás

folyamatos pótlása
és bővítése

fejlesztő játékok
fejlesztő játékok
készletének
készletének bővítése
bővítése
Az integráltan fejlesztett gyermek
számára biztosítani kell mindazokat a
speciális eszközöket, egészségügyi és
pedagógiai
célú
habilitációs,
rehabilitációs ellátást, melyekre a
szakértői bizottság javaslatot tesz.
20/2012.(VIII.31.) 2. melléklete szerint

15. 3. HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ERŐFORRÁSAI

Alkalmazottak
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
Tag-óvodavezető
Óvodapedagógus

15. 3. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Kaposvári Petőfi
Búzavirág
Sándor Központi
Tagóvoda
Óvoda
1
2
1
17
10

Összesen

1
2
1
27
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Pedagógiai asszisztens
Dajka
Óvodatitkár
Egyéb ügyintéző
Takarító
Udvaros
Összesen:

2,75
8
1
2
1
31,75

1,75
5

4,5
13
1
1
3
2
51,5

1
1
1
19,75

15. 3. 2. TÁRGYI, INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK
AZ ÉPÜLETEK HELYISÉGEI
Helyiségek
Csoportszoba
Gyermek mosdó, WC,
Gyermeköltöző
Konyha
Tornaterem
Iroda vezetői, iroda gazdasági
Személyzeti szoba, öltöző
Elkülönítő szoba, logopédiai
szoba
Nevelői szoba
Személyzeti WC
Személyzeti zuhanyzó
Játszó udvar
Foci pálya
Közlekedési udvar
Mosókonyha
Szertár
Műhely
Udvari mosdó
Raktár

Petőfi Sándor Központi Óvoda
8
4
8
1
4+1
3
1
1

Búzavirág Tagóvoda
6
6
6
1(tálaló)

1
5
1
4
1
1
1
2

1
2
1
6

2

2
1
1

6
1
1
1
3
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A FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI
Források

Alapítvány

Kaposvári Petőfi Sándor
Központi Óvoda

Búzavirág Tagóvoda

Az intézmény éves költségvetése
„Együtt a gyermekekért”
Eredményes pályázati források

Búzavirág Alapítvány

Egyéb támogatások

15.3.3.A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI MUNKA EREDMÉNYESSÉGE
A pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának szempontjai
Intézményünk minőségfejlesztési tevékenységét az Intézményi Ellenőrzési, Értékelési és
Minőségfejlesztési Program alapján, az abban foglalt célokkal összhangban PDCA logika
alapján végzi. Szabályozottan mérjük pedagógiai programunk beválását, dolgozóink szakmai
munkájának eredményességét, az óvodás gyermekek fejlődésének jellemzőit, partnereink
elégedettségi mutatóit, az óvoda-általános iskola átmentének sikerességét. A mérések
tapasztalatait, eredményeit rögzítjük, és minőségfejlesztési tevékenységünk során figyelembe
vesszük a Helyi Pedagógiai Programunkkal koherensen. Szabályozott módon, átfogó
intézményi önértékelési rendszert működtetünk. Külső-belső méréseink eredményeit hosszú
és rövidtávú terveinkbe építjük be. Nagy hangsúlyt fektetünk az innovációkra, pályázatokra,
nevelőmunkánk hatékonyságának növelésére, javítására.
Törekszünk a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, melyben elvünk a gyermekek
érdekeinek mindenek feletti képviselete. Azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeket sajátos
nevelési rendszerünkben olyan szokások, készségek birtokába juttassuk, melyek
biztonságukat, jó közérzetüket, a velük szemben megjelenő életkori sajátosságuknak
megfelelő igényeknek, elvárásoknak való megfelelést támogatják.

16. ÓVODAI HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK
HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK, NYILVÁNOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA
Tájékoztatási formák
•
•
•
•

Óvodai beiratkozást megelőző nyílt napon szóban és tájékoztató füzettel.
Óvoda internetes honlapján.
Beiratkozás utáni első összevont szülői értekezleten szóban.
Csoportos szülői értekezleteken szóban.
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•

Szülők egyéni kérése alapján rendkívüli tájékoztatás szóban.

Betekintési lehetőség biztosítása
•
•

Óvodai honlapon szabadon hozzáférhető, ill. a Házirendben szabályozott
módon a szülő bármikor elkérheti és elolvashatja.
KIR (Közzétételi lista)

16.1. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A helyi óvodai pedagógiai program érvényességi ideje:
2020. 09. 01-től a módosításokkal egybeszerkesztett program visszavonásáig.
Az óvodai pedagógiai program bevezetése:
2020. 09. 01-től valamennyi vegyes életkorú csoportban visszavonásig.
A módosításokkal, kiegészítésekkel egybeszerkesztett KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR
KÖZPONTI ÓVODA Helyi Óvodai Pedagógiai Program hatályba lépése:
2020. 09.01.
Az óvoda helyi pedagógiai programjának módosítása:
• Az óvodai pedagógiai program módosításának elbírálása a nevelőtestület
bármely tagjának írásos kérésére, többségi szavazattal történhet.
• A módosításhoz háromtagú pedagógusokból álló bizottságot kell létrehozni.
A bizottság tagjai a módosítás tartalmára vonatkozó információkat
gyűjtenek és a módosítás valamennyi lehetőségét megvizsgálva, azt a
nevelőtestület elé tárják.
• A módosítás tartalmára vonatkozó indokokat megvitatva a nevelőtestület
hozza meg a döntést.
A módosítás lehetséges indokai:
• Törvényi vagy gazdasági szabályozásban bekövetkezett változás hatására.
• Helyi feltételek megváltozása esetén, amely kihat a helyi pedagógiai
program megvalósítására.
• Amennyiben a helyi pedagógiai program alapján végzett pedagógiai munka
bármely területen nem kellő hatékonyságot mutat.
• A korszerű pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeinek hatására, a
szakmai munkában történő változás esetén.
• A nevelőtestület innovációs munkájának eredményeként.
A módosítások során a legitimációs folyamatot be kell tartani, és az érdekegyeztetési feladatokat
el kell végezni.
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