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1. AZ ÓVODA JOGI STÁTUSZA, ADATAI
Az óvoda neve: Szent Anna Katolikus Óvoda
Címe: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.
Alapító szerve: Váci Egyházmegye (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.)
Fenntartója és működtetője: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi
Kristóf tér 1.)
Típusa: óvoda
Jogállása: önálló jogi személy
OM-azonosítója: 203448
Alapító okiratának határozatszáma, kelte: 5509/103/119/2021., 2021. 04. 19.
A felvehető maximális gyermeklétszám: 120 fő
A csoportok száma: 4 csoport.
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2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE


Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet



A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelés

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet


A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény



A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény



A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény



A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet



Egyházi Törvénykönyv



A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
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3. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
3.1. Bevezetés
A katolikus közösség kezdeményezésére született meg a gondolat, hogy egyházi óvoda épüljön
Kistarcsán. 2019 nyarán kezdődött meg a négycsoportos óvoda építése. A közösség Szent
Annát választotta az intézmény védőszentjévé, mely elgondolást a Váci Egyházmegye
elfogadta. Terveink szerint öt településről – Csömörről, Kistarcsáról, Kerepesről, Nagytarcsáról
és Szilasligetről – veszünk fel jelentkezőket. A Kistarcsai Egyházközség olyan területet
biztosított az intézményi célra, mely jól megközelíthető, a nagyobb forgalmú utaktól távol eső,
védett településrészen helyezkedik el. A szülői igényeket, a települések óvodáinak nagyságát
és a demográfiai mutatókat figyelembe véve született meg a döntés a négycsoportos óvoda
mellett. Óvodánkban olyan, a környéken élő óvodapedagógusokat és a nevelő-oktató munkát
segítő alkalmazottakat kívánunk foglalkoztatni, akik katolikus vallásúak, gyakorolják is
vallásukat, és szívesen dolgoznának az egyházi fenntartású óvodában. A gyermekek felvétele
során a katolikus szellemiséget elfogadó és a vallásukat gyakorló családok gyermekeit előnyben
részesítjük. A gyermekcsoportok szervezése során a homogén életkorú csoportalakítást
támogatjuk, de nem zárkózunk el mereven a vegyes életkorú csoportszervezéstől sem.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a nevelő és
oktató munka az óvodákban pedagógiai program szerint folyik, a 32. § (1) i) pontja szerint, ha
az intézményt egyházi jogi személy tartja fenn, a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Óvodánk a katolikus nevelést ötvözi
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjával. A program
negyedik kiadását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. november 29-én jóváhagyta. A
minisztériumi
határozat
megtekinthető
az
egyesület
honlapján
(http://www.ovodak.org.hu/muveszi-konyv). A programot adaptáltuk, ezért a korrekt
hivatkozásokat – terjedelmi okok miatt – nem vettük át az alternatív pedagógiai programból,
azok az eredeti dokumentumban megtalálhatók.
A gyermeket Isten ránk bízott ajándékának tekintjük. Szüleinek olyan kincse, akinek értékét
gyakran kevéssé ismerik. Óvodánk evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára
fokozatosan föltárul. Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori
sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (család,
óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.
A személyiségfejlődés a fogantatástól kezdve a kamaszkoron át egészen életünk végéig tart.
Minden életkori szakasznak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi
példakeresésben, mind az olyan értékekben, amelyekre érzékenyen reagálunk. Nevelésünk a
gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok
tiszteletben tartásával.”2

Farkasné Egyed Zsuzsanna – Grolyóné Szabó Éva – Mészáros Istvánné – Szerepi Imréné (szerk., 2010):
Segédanyag a katolikus óvodák helyi nevelési programjához. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési
Intézet, Budapest. 4. p.
2
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A program alappillére kettős:
Az alternatív program alappillérei
A gyermekek érzelmi nevelése és
társas érzelmi kapcsolatainak
kibontakoztatása

A mindennapos művészeti nevelés
megteremtése

Egyrészt a gyermekek érzelmi nevelésére és társas érzelmi kapcsolatainak kibontakoztatására
helyezi a hangsúlyt, másrészt megteremti a mindennapos óvodai művészeti nevelés lehetőségét,
amellyel mély hatást gyakorolhat a gyermekek társas, érzelmi életére, valamint a nevelés teljes
eszközével tovább segíti az alkotóképesség szabad szárnyalásának kibontakozását. Ez a
nevelési felfogás komplexen átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő munkáját, az Óvodai
nevelés országos alapprogramja által meghatározott elvek betartásával.
Arthur Koestler új rendszerű kreatív gondolkodásáról szóló elméletét3 alkalmazzuk, mely
kiemeli a művészetet, a humort, valamint a felfedezés útján szerzett tapasztalati gondolkodást
is. Ezt az elméletet a gyermekek tevékenységeinek tervezésében tudatosan valósítjuk meg, hogy
minél gyakrabban éljék meg a tevékenységeikben a helyzet- és jellemkomikumokat, a
problémamegoldás közbeni felfedezési lehetőségeket és a tevékenységeket gazdagító
élményeket adó művészeti pillanatokat.
Értelmezzük ezt egy szemléltető ábrával, melyben az egyes területekhez tartozó reakciókat is
megismerhetjük. Ez nem pusztán játszadozás az „A” és a „H” hangzókkal, a reakciókban
mélyebb összefüggések rejlenek.4
HUMOR
„HAHA”



Robbanásszerűen oldja a feszültséget, lazít, jó közérzetet
teremt.

MŰVÉSZETEK
„AH”



Segít megélni a művészet által kiváltott érzelem gazdag és
ellenőrzött feszültségoldást.

FELFEDEZÉS
„AHA”



Hagyja a gyermeket kíváncsiskodni, kutatni, vizsgálódni a
tárgyi, természeti, társadalmi, kulturális környezetben.

3.2. Óvodánk küldetése
Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése,
üdvösségre segítése, alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő
embernek (Mt, 5,11–16). Ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdeni.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az
üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény,
Arthur Koestler (1998): A teremtés. I. A nevetés és emóciók. 45 p. II. Az igazság pillanatai 113 p. III. Vizuális
teremtés 489 p. Európa Könyvkiadó, Budapest
4
Geoffrey Rawlinson (1986): A kreatív gondolkodás és az ötletbörze. Novotrade Rt., Kaposvár. 40-109. p.
3
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hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai
nevelésnek is.
Tudatosan arra kötelezzük el magunkat, hogy az egész ember, a teljes személyiség fejlesztésén
munkálkodjunk. Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték kibontakozott. Ez adja
számunkra is a követendő példát és a legsajátosabb katolikus jelleget. Ebben gyökerezik az a
kötelességünk, hogy tiszteljük az emberi értékeket, s egyúttal érvényre juttassuk azt az
autonómiát, amely megilleti őket. A misszionálás során a teljes személyiség kibontakoztatása,
fejlesztése, a nevelés és a tanulás megalapozása zajlik. A stabil értékrend kialakítása fontos
küldetésünk. Egyházi óvodaként a krisztusi tanítás által vezérelve alapozzuk meg az egészséges
személyiség fejlődését és a hitéletet. Nyitottak vagyunk a családok felé, akik elfogadják a
katolikus szellemiséget. Más felekezetből érkezők esetében tiszteletben tartjuk saját vallási
szokásaikat, azonban elvárjuk, hogy a katolikus szellemiség szokásait elfogadják tőlünk, és az
óvodai élet során gyakorolják.
Katolikus óvodánk része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés
területén. Az Egyház általunk kínálja fel a családoknak a maga nevelési elgondolásait, melynek
során részt vállalunk a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegítjük a valóságos fejlődést, amely
az ember személyiségének teljes kibontakozásához vezet.
Katolikus nevelés alatt a Jézus által adott küldetést értjük:
 a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést;
 az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit;
 a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat.

3.3. Küldetése a pedagógusok felé
A katolikus óvodában a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; a
pedagógusoknak pedig ki kell tűnniük helyes nevelőmunkájukkal és példamutató, hívő
életükkel.
Mint minden köznevelési intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljainkat csak
akkor érhetjük el, ha az óvodapedagógusokat – sőt a nevelőmunkát segítő dolgozókat is –
áthatja a katolikus küldetéstudat.
Hangsúlyozni kell, hogy óvodánk nem csupán keresztény intézmény, hanem azon belül
katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkezik.
A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a
gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hoznunk. A pedagógusnak a mennyei Atya
gyermekkel kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segítenie.
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4. PROGRAMUNK ALAPELVEI, ÉRTÉKEI
A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A
nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a
keresztény értékrendhez kell igazodniuk. A nevelés biztosítja az óvodás gyermek számára a
szabad játékot, e tevékenységen keresztül lehetővé teszi és segíti a gyermek
személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását.

4.1. Óvodai nevelésünk alapelvei
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a
gyermekközpontúság úgy jelenik meg,
 hogy gyermeki tartást, önállóságot s ebből az önállóságból fakadó
 egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

4.2. Kiindulási pontjaink
Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.
Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel
sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged
van a segítségemre.”
Minden gyermek ismerje és tudja a testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a
hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.
Ez a program magában foglalja a hazai óvodai elmélet és gyakorlat legértékesebb
eredményeit, tapasztalatait, különösképpen a művészeti nevelés tekintetében Kodály Zoltán5
és Forrai Katalin máig is érvényes munkásságának értékeit. Mindketten vallották, hogy
gyermekeink a magyar zenei anyanyelvükön nőjenek fel, és „csak tiszta forrásból”
táplálkozzanak.
A népművészet formanyelvén fogant verset, mesét, énekes játékot, vizuális és tárgyi
környezetet kiemelő program tevékenységi kereteként építi be a népi hagyományőrzés jeles
napjait, az óvoda speciális művészeti jeles napjait, ünnepeit és rendezvényeit, hogy az
óvodapedagógusok az évszakokhoz, jeles napokhoz integrálva tervezzék meg az óvodai nevelés
tartalmait.
Az óvodapedagógusok a teremtett természeti és a tárgyi környezet megismertetését úgy
irányítják, hogy a gyermekek a közvetlen környezetükben megismerjék településeik értékeit,
hogy igazi kis lokálpatriótává válhassanak. E lehetőségeket gazdagítjuk még erdei óvodai
programokkal, településünkért végzett tevékenységekkel, környezetünk védelmét szolgáló
cselekvésekkel.
Ismeretes, hogy az óvodás korosztályra jellemző a „mozgáséhség”. Ezért e program a
mindennapi szabad és szervezett mozgásba beiktat mindennapi kocogást, futást, zenés,
mozgásos perceket, énekes-táncos lehetőségeket, hogy a gyermekek egészséges életmódja

5

Kodály Zoltán (1941-1957): Zene az óvodában. Visszatekintés I. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest. 92-116. p.
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biztosítva legyen, és megfelelően fejlődjön a keringési, mozgató- és légzési rendszere, valamint
a csont- és az izomrendszer teherbíró képessége.
Ugyanakkor az óvodapedagógust a program arra készteti, hogy a legújabb pedagógiai és
művészeti módszereket egyeztesse a program teljes koncepciójával, hogy az egész napi óvodai
életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, adottságokat, képességeket figyelembe
véve alakítsa ki és szervezze meg.
Ezt a programot azoknak az óvodapedagógusoknak ajánljuk, akik pedagógiai munkájuk során
az óvodásokat okos szeretetben, érzelmi gazdagságban, humorral teli szabad légkörben, sok
szép művészeti élményt biztosítva képesek alkotó módon tevékenykedtetni, és gyakran
eljuttatják a gyermekeket az „AH” élményig, amit maguk is élveznek. Összességében
kimondhatjuk, hogy e program olyan, művészetek iránt érdeklődő szakembereket kíván, akik
legalább egy művészeti ágban képesek magas szinten, kellő kreativitással és beleélő
képességgel közvetíteni az esztétikai értékeket.
Ez a program befogad mindent, ami „csak tiszta forrásból” fakad, hogy a gyermekek a
vallásos nevelésben, nemzetünk népi hagyományaiban, a művészeti területek sokszínű, értékes
hatásával, a művészetek komplexitásában, integrálásában éljék át a vissza nem térő óvodás
éveiket.

4.3. Gyermekképünk, óvodaképünk
4.3.1. Gyermekképünk
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség
teljes kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférést. Keresztény szemléletünk hatja át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit. Az
egész személyiséget fejlesztjük vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával,
megismertetésével, miközben feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez,
a meséhez, a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja,
kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni,
felfedezni, csodálkozni.
4.3.2. Óvodaképünk
A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer kezdő láncszeme. Szakmailag önálló
nevelési intézmény, amely segíti a családi nevelést. Alapelvünk, hogy az óvodáskorú gyermek
nevelésének elsődleges színtere a család. Tevékenységrendszerünkkel és a tárgyi környezettel
biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Óvodánk
funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Közvetetten segítjük az
iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel és tárgyi környezetünkkel hozzájárulunk a
hitélet megalapozásához és a gyermekek környezettudatos magatartásának alakulásához,
valamint a művészetekhez való kötődéshez. Nevelésünk célja, hogy elősegítsük az óvodások
sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok
csökkenését az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével.
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5. PROGRAMUNK CÉLFEJEZETE
5.1. Nevelési céljaink








Az óvodáskor végére olyan szerető istenkép kialakítása a gyermekekben, amely a későbbi
életükben biztos támaszuk lehet, akihez mindig bizalommal fordulhatnak, mert megértésre,
elfogadásra, szeretetre találnak.
Az organikus pedagógia megvalósítása
Az óvodások nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek
(erkölcsi-szociális, esztétikai és intellektuális érzelmek) kibontakoztatásával, az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével;
Sokoldalú, igényes képességfejlesztés biztosításával a személyiség fejlődésének
elősegítése;
A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.

5.2. Nevelésünk fő feladatai
Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése a hitre neveléssel, az erkölcsiszociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítésével.
5.2.1. A hitre nevelés erősítésének feladatai








A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása;
Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben;
a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése,
valamint közvetítése a gyermek által a család felé;
a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során;
a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat,
önzetlenség, figyelmesség fejlesztése;
a katolikus vallási élet eszközei: Egyház, liturgia, szentek tisztelete;
a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála,
megbecsülés, védelem, óvás, felelősség stb.).
5.2.2. Az organikus pedagógia feladatai








Az érzelmi intelligencia és a hozzá tartozó készségcsoportok (azonosulás, empátia,
együttérzés; moralitás; motiválhatóság; játék, humor; nyitottság; kapcsolatteremtés;
indulatkezelés; stressz- és konfliktuskezelés; vágyteljesítés késleltetése; egymásra figyelés;
együttműködés; nonverbális közlések; fantázia, kreativitás) fejlesztése;
a teljes személyiség fejlesztése az érzelmi háló segítségével;
rövid-, közép- és hosszútávú nevelési célok megfogalmazása;
a növekedés törvényeinek, törvényszerűségeinek figyelembevétele és beépítése a
nevelésbe;
a kötődések és a bizalom megerősítése, az önálló személyiség kibontakoztatása, ésszerű és
világos határok kitűzése, a nemi identitás megerősítése, a vallásos nevelés megalapozása.
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5.2.3. Az erkölcsi-szociális érzelmek alakításának feladatai












Érzelmi biztonságot adó, közvetlen, szeretetteljes, állandó értékrendet biztosító, nyugodt,
családias légkör megteremtése;
az óvodapedagógusok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek az
óvodájukat megismerhessék, ezáltal megszerethessék, hogy olyan tulajdonságok alapjai
indulhassanak el bennük a felnőttek mintáján keresztül, mint a hűség, becsület valamihez,
amely megalapozhatja majdan a lojalitást, empátiás érzeteket egyházukhoz,
környezetükhöz, óvodájukhoz, gyermektársaikhoz és az óvoda felnőttjeihez;
olyan óvodai élet biztosítására törekedjenek, amelyben sok a felnőtt-gyermek közös
élménye, tevékenysége. A közös együttlétek, imádságok, a közösen végzett munka öröme,
az egyházi ünnepek, a hagyományok, a csoportot összetartó szimbólumok, jelek olyan
erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg bennük, mint az együttérzés, együvé tartozás,
vallásosság, önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, szerénység, önfegyelem,
pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, igazságosság, igazmondás;
a mindennapi testi-lelki edzés, gyakorlás lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét,
alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását;
a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés
segítse a helyi viselkedéskultúra szokásainak interiorizálását, a konstruktív, együttműködő,
társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek
a környezetében lévő emberi kapcsolatokban vegye észre a jócselekedeteket, de a rosszat
is, s azt tudja érthetően kifejezni;
az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő-képességek megerősítése segítse a barátkozást, hogy
minden gyermek megtalálhassa társát a csoportban;
az erkölcsi, szociális érzékenység fejlődése segítse a gyermek éntudatának egészséges
alakulását, és engedjen teret a gyermek önkifejező törekvéseinek;
a gyermekek az óvodapedagógus segítségével fogadják el egymást, és tudjanak
alkalmazkodni ahhoz is, hogy valamiben különböznek egymástól.6
5.2.4. Az esztétikai érzelmek alakításának feladatai








Az egyéni igényeket is figyelembe vevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az
esztétikus megjelenés igényének formálása;
a harmonikus, összerendezett közös mozgások, énekes játékok, gyermektáncok segítsék elő
a gyermekek jó tartásának kialakulását, az esztétikus, finom mozdulatok megjelenését;
az esztétikus óvodai környezet segítse a gyermekek szép iránti igényének kialakulását, a
szép környezet felfedezését, felismerését és megóvását;
az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, hogy kialakuljon a gyermekekben
az esztétikum iránti érdeklődés a művészetek és a természeti, tárgyi és emberi környezetben
egyaránt;
a művészeti tevékenységeken keresztül teremtsék meg a szépre rácsodálkozás,
gyönyörködés lehetőségét, a művészetek komplexitásával létrehozható katartikus
élményeket, pillanatokat, hogy a gyermekekben erősödjön az élménybefogadó képesség;

Szabó Lászlóné (2000): Szeretet és biztonság – az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program
szellemében. Óvónők Kincsestára. B 3.1. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. 1-8. p.
6
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az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének;
a gyermekek mondjanak véleményt tárgyi-emberi-természeti környezetükről, s vegyék
észre a különbséget a szép, a gondozatlan, csúnya jelenségek között.
5.2.5. Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai











az óvodapedagógus a gyermekekkel fedeztesse fel anyanyelvünk szépségét. Leljék
örömüket abban, ha érthetően el tudják magyarázni mondanivalójukat, kérésüket. A meghitt
beszélgetések erősítsék meg a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét,
kifejezőkészségét és a gazdag, nem verbális közlések megjelenését is;
a gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést,
észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást – különös tekintettel a kreatív
képességeik megerősítésére;
az intellektuális érzelmek tudatos támogatása segítse a gyermekek érdeklődésének
felkeltését, tudásvágyának kialakulását, a szűkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny
befogadását. Örüljön és legyen büszke sikereire és eredményeire;
a kíváncsiságot felkeltő vizsgálódások, kísérletezgetések, kutakodások, problémafeltáró és
–megoldó helyzetek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze az
gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását és a gyermekek
alkotásvágyát;
a kreatív önkifejezés segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, tapasztalataikat,
gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék, s a
felnőttel együtt vegyék észre a környezet által spontán adódó helyzet- és
jellemkomikumokat.
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6. PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA
A nevelés célja

A nevelés fő feladatai
A nevelés keretei
Érzelmi, erkölcsi, értékorientált
közösségi és katolikus hitre nevelés

Az egészséges életmód
alakítása

A tevékenység kerete
Katolikus ünnepek, néphagyományőrzés, jeles
napok, művészeti jeles napok, az óvoda ünnepei

Tevékenységek
Játék, játékba integrált tanulás
Verselés, mesélés, dramatikus játék
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mozgás, mozgásos játék
A külső, teremtett világ tevékeny megismerése
Munkajellegű tevékenységek

Kiemelt differenciált fejlesztések
A gyermekek egyéni fejlesztése
A gyermekek tehetséggondozása
Az óvoda kapcsolatrendszere
Családok, püspökség, plébánosok, hitoktatók, helyi egyházközösségek, katolikus és
állami iskolák, önkormányzati bölcsődék és óvodák, gyermekvédelmi szervek,
szakértői bizottságok, közművelődési intézmények, mesterek, alkotók, művészeti
együttesek, ÓNME Szakmai Egyesület, ÓNME bázisóvodák és modellóvodák,
Magyar Tehetségsegítő Szövetség, Karitász-csoportok

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
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7. A NEVELÉS KERETEI
7.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségnevelési és környezeti nevelési
elveink
Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének
megalapozása, alakítása, formálása, testi fejlődésük elősegítése.
Az óvodapedagógus feladatai:


A gyermekek testi-lelki szükségletének biztosítása, igényes gondozása, szabad
mozgásigényük fokozása, kielégítése;



A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása



A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus környezet megteremtése, a
környezettudatos magatartás megalapozása.

7.1.1. A gyermekek testi-lelki szükségletének biztosítása, igényes gondozása, szabad
mozgásigényük fokozása, kielégítése
Az óvodapedagógus a gyermekek felvétele után – lehetőleg még a nyári időszakban a
családlátogatás alkalmával vagy az óvodában – a szülőkkel közösen készítik el a gyermekek
anamnézisét. Ezzel elindítjuk az ismerkedés folyamatát, mely nagy segítséget jelent a gyermek
óvodai befogadásához. Elsősorban a gyermekek testi, biológiai-fiziológiai és
mozgásszükségleteire, érzelmi védettségének biztonságára, továbbá a szeretet- és esztétikai
szükségleteire helyezzük a hangsúlyt. E szükségletek megalapozzák a gyermekek jó közérzetét,
ami minden tevékenységükhöz szükséges.
A növekedés, fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért a gyermekekkel
együtt végzünk megfigyeléseket, pl. testsúly, testmagasság, láb-kéz mérete, szem- és hajszín,
hajhossz, nemek stb. jellemzőiről. E megfigyeléseket kihelyezzük a mosdóba vagy az öltözőbe,
hogy a szülők is láthassák és beszélgethessenek róla. Az összehasonlító közös mérésekkel a
gyermekek megismerik egyéni külső jellemzőiket, amelyek a gyermeki éntudat megismerését
segítik elő. Nagyobb gyermekek már belső tulajdonságaikkal, az 5-6-7 évesek pedig egyre több
olyan megfigyeléseket végeznek az óvodapedagógusokkal, hogy mit ismernek, mire képesek,
mit tudnak, és mindehhez hogyan viszonyulnak. Jó látni, tapasztalni, milyen nagy örömöt jelent
számukra, ha valamiben azonosak, ugyanakkor kiváló helyzetet teremt a matematikai
tapasztalatok gyűjtéséhez és az egyéni különbségek elfogadtatásához is.
A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt,
megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el
gondoskodást, aki őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő nonverbális jelzésekkel
közeledik feléjük, és tapintatot, elfogadást közvetít. Ilyen feltételek mellett megismerhetők a
gyermekek igényei, családból hozott szokásai is.
Az óvodapedagógus a gyermekeknek az óvodába lépés pillanatától biztosítja az önálló
testápolás, étkezés, öltözködés, alvás szervezettségét és állandóságát. A befogadás ideje alatt a
dajkák bevonásával együtt végzi a gondozási teendőket minden egyes gyermek esetében, hogy
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a gyermekek megtanulhassák azok fogásait és a gondozási szokások sorrendjét. A
folyamatosságot minden tevékenység során biztosítani kell. A szülőkkel együtt kísérjük
figyelemmel a gyermekek önálló testápolási, étkezési, öltözködési szokásainak szintjét és
folyamatábráját az óvodába lépés pillanatától kezdve vizuális projektrendszerrel.
A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. A gyermekek ápolása
közben beszélgetünk velük, így kívánságuk, kérésük alapján tudunk segíteni. Vigyázunk arra,
hogy ne sürgessük a gyermekeket. Mindig elegendő időt teremtünk nekik önmaguk igényes
kiszolgálásához. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között, ezért a
differenciálásra itt is megfelelő, praktikus módszereket vezetünk be. Pl. a lassabban
tisztálkodókat előbb visszük ki a mosdóba, kis létszámú csoportokban, hogy ott senkinek ne
kelljen egymásra várakozni. Az óvodai testápolási szokások rögzítéséhez és a többcsatornás
megerősítés érdekében vizuális jeleket készítünk: folyamatábrát helyezünk el a WC-fülkében
és a mosdók közelében (a WC-használat, a kézmosás és a fogmosás sorrendiségének
szemléltetésével), hogy a gyermekek kétcsatornásan (verbálisan és vizuálisan) tudják rögzíteni
a szokásfolyamatokat. A testápolási szokásokat megismertetjük a szülőkkel is, hogy
összehangolhassuk azokat az otthoni szokásokkal.
Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket. Következetesen kérjük a szülőket,
hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket, és közösen törődünk az öltözőszekrények
rendjével, hogy a gyermekek mindenüket megtalálhassák. A szülőket meggyőzzük a praktikus,
ízléses, esztétikus, de egyszerű öltözködés előnyeiről. Türelmes, meggyőző munkával a szülők
jó partnereinkké válhatnak ebben. Az öltözködés területén is kimunkáljuk az állandó
szokásokat, amelyeket az önállóság fokozása érdekében a gyermekeknek vizuálisan
(folyamatábrán) is láthatóvá teszünk azokban a terekben, ahol a műveletek zajlanak. Így
fokozhatóvá válik a gyermekek önállósága, mert magukat tudják irányítani ezen a területen is.
Az öltözködéskor csak annyi gyermek tartózkodhat az öltözőben, ahányan kényelmesen
elférnek. Ezt a teendőt is csoportbontásban végezzük, hogy ne legyen sok a várakozási idő. (Pl.
előbb öltözködnek a fiúk, addig a lányok rendet tehetnek a csoportszobában. Ha a fiúk készen
vannak, egy felnőtt irányításával már indulhatnak is ki folyamatosan az udvarra.)
A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyag-szükségletük ¾ részét az óvodában
kapják. Ezért a szülőkkel együtt figyelemmel kísérjük a gyermekek étrendjét, hogy kellően
változatos és megfelelő tápanyag-összetételű legyen az otthoni étkezéssel együtt. Közösen
ügyelünk arra, hogy a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsírtartalmú ételek fogyasztását csökkentsük, a zöldségek és gyümölcsök, valamint a tejtermékek
fogyasztását ösztönözzük.7 Az étlapot kitesszük a faliújságra, és feltesszük az óvoda honlapjára
a könnyebb nyomon követhetőség érdekében. Élünk a rugalmas napirend differenciált
módszereivel. Az étkezési szokásokat jól szervezetten úgy alakítjuk ki, hogy minél kevesebb
várakozási idő maradjon. Minden étkezés előtt és után az egy asztalnál ülők imát mondunk el
keresztet vetve és imára kulcsolt kézzel.
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A csoportban dolgozó
óvodapedagógusok és dajka a szülők segítségével megismerik ezeket, és kellő toleranciával
elnézzük a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönözzük a gyermekeket a
Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet. Az egészséges
életmód alakítása című fejezet
7
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kóstolásra, ízlelgetésre, de nem kényszerítjük az ételek elfogyasztására. Biztosítjuk a nap
bármely szakában a folyadékfelvételt az egyéni igények tiszteletben tartásával. Az étkezési
szokások kialakításához vizuális jeleket, folyamatábrát használunk, mert a gyermeket
folyamatosan segíti ez az önkiszolgáló munkájában.
Különös gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit. Figyelünk a látásproblémával küszködő
gyermekekre, hogy szemüvegük gondozott legyen. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz,
hajápoláshoz, az orr tisztántartásához, a WC-használathoz megteremtjük az intim feltételeket
úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék ezeket a teendőket.
A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítjuk, hogy a
gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg, szabadon
ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Ezért elsősorban az udvaron, de lehetőség
szerint a csoportszobában is biztosítjuk az ilyen típusú tornaszereket (pl. trambulin, tölcsér stb.).
Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos játékok, énekes játékok, gyermektáncok is
jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának és –szeretetének kialakítását, fejlesztését.
A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a
kényelmes ágy, az alvóruha, a csend, a nyugalom és a biztonság. Az elalvás előtti imádság,
mesélés és azt követően altatódalok dúdolása andalító módon hat. Ha a délutános
óvodapedagógus ezeket dúdolja minden alvás elején, az kondicionáló beidegződéssé válik. A
lelki nyugalom érdekében lehetővé tesszük, hogy minden alkalommal átélhessék a gyermekek
az altatódalok hatására kialakuló szendergés állapotát. Ehhez IKT-eszközök is használhatók.
Az óvodapedagógus készíthet olyan hangfelvételeket, amelyen sokszor lejátszható klasszikus
vagy népi altatódal van. Ha a zene fokozatosan halkabban szólal meg, segít a gyermekeket
elaltatni.
A gyermekeknek különböző az alvásigénye, ehhez rugalmasan alkalmazkodunk. Egyórai
nyugodt pihenés után az óvodapedagógusok lehetővé tehetik, hogy a nem alvó (5-6-7 éves)
gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak. Alvás után is imát
mondunk.
7.1.2. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása
Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápoljuk
(pedagógiai asszisztens, dajka stb.) mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül
fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzéses időszakban a
fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, a napi szabad
levegőn tartózkodással igyekszünk gátolni.
Három-négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka
általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. Óvakodunk
a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód és a szülőkkel
való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat.
A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag
testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a gyakori rövid prevenciós
fejlesztő tornák, a mozgásigény kielégítése segít a gerincdeformitások megelőzésében. A
lábboltozatot erősítő, fejlesztő játékos mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása javítható.
Mindezeket a napirendbe építve, szervezett kereteken belül tervezzük meg, hogy minden szülő
tudjon e fejlesztési lehetőségről.
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A gyermekek egészséges életmódját úgy biztosítjuk, hogy minden nap edzési lehetőséget
teremtünk a számukra. Erre a legtöbb lehetőséget a szabadban tartózkodás biztosítja, amely
növeli a gyermekek ellenálló képességét is. Mozgásszükségletük kielégítése érdekében napi
kocogó-futó mozgásos perceket szervezünk. Ehhez minden gyermek esetében felmérjük, hogy
milyen távot képes futni úgy, hogy az ne legyen megterhelő számára, hanem kellemesen
elfáradjon. Ha megállapítottuk az optimális futótávot, akkor a gyermekre bízzuk annak
teljesítését. A felnőttekkel együtt végzett rendszeres kocogások, futások ösztönzően hatnak
rájuk, és fokozzák a szív jó vérellátását, a rugalmasságot és állóképességet. A kocogást ebéd
előtt szervezzük, mielőtt bemegyünk az udvarról.
A gyermekek a víz edző hatásával is megismerkedünk az óvodában. Jó idő esetén az óvoda
udvarán pancsolnak, zuhanyoznak a gyermekek.
7.1.3. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus környezet
megteremtése, a környezettudatos magatartás megalapozása
Az óvoda személyi feltétele nagymértékben befolyásolja a gyermekek egészséges
életmódjának, környezettudatos magatartásának kialakulását. A mindennapi pozitív példák, a
higiénikus, esztétikus, nyugtató hatású, színharmóniára figyelő, a gyermeknek átlátható és soksok praktikus megoldást tartalmazó tárgyi környezet nagyban segíti önállóságuk kialakítását és
otthonosságérzetüknek kialakulását.
Tudatos felelősséget vállalunk a közvetlen és tágabb környezetünk gondozásában,
megóvásában. Ha már óvodáskorban érzékennyé tudjuk tenni a gyermekeket a környezeti
problémák iránt, kialakulhat bennük a környezettudatos magatartás csírája. Így válhatnak a
gyermekek környezetüket ápolóvá, védővé, természetszeretővé és tisztelővé. Ehhez számukra
sokféle szenzitív módszert és hatékony, cselekedtető egyéni és kiscsoportos tanulási
környezetet szükséges teremteni.
Egyik legfontosabb fejlesztési terünk az óvodaudvar, melyet úgy alakítunk ki, hogy minden
csoportnak legyen egy állandó helye, ahol a gyermekek bármikor megtalálhatják nevelőjüket.
Ugyanakkor biztosítjuk az udvarrészek közti átjárhatóságot – a közösen kialakított
szokásrendszer betartása mellett. Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje és
a csoportonként ízlésesen kialakított virágos- vagy veteményeskert, melyet az
óvodapedagógusokkal és a dajkával együtt és a kertész segítségével a gyermekek gondoznak
kora tavasztól késő őszig. Ehhez biztosítunk kerti munkaeszközöket.
Minden csoportnak biztosítunk homokozót, ahol a gyermekek különböző formákat
kreálhatnak. A fiúgyermekek érdeklődésének megfelelően kiegészítő kellékeket szerzünk be a
várépítéshez, csataszínterekhez, úttestek, alagutak, felüljárók, hidak, folyók, városok
megalkotásához.
A labdajátékokhoz megfelelő nagyságú területet biztosítunk a gyermekek számára, hogy
labdát eldobhassanak, elkaphassanak, célba dobhassanak, guríthassanak vagy
pattogtathassanak, továbbá labdajátékokat játszhassanak.
Megteremtjük a feltételét annak, hogy legyen olyan pódiumszerű hely, ahol a gyermekek
énekes játékokat, gyermektáncokat játszhatnak, továbbá bábozásra, dramatikus játékokra nyílik
lehetőség. Ezt az udvarrészt zártabbá tesszük bokrokkal, sövényekkel, és körbevesszük
padokkal. Ez a hely felhasználható arra is, hogy egy-egy népi és/vagy évszaki ovikoncertet,
óvodai rendezvényt is megszervezhessünk. A kinti egész napos tevékenységhez csoportonként
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kialakítunk egy alkotóteret is (asztallal és székkel vagy paddal), ahol egyszerre 6-8 gyermek
rajzolhat, festhet, kézimunkázhat, mintázhat vagy barkácsolhat.
Az udvar rendben tartásába bevonjuk a gyermekeket is. A játékok és egyéb fejlesztő eszközök
tisztántartásában, lemosásában minden alkalommal részt vesznek a nagyobb gyermekek is. A
környezetszennyezés, szemetelés ellen közösen lépünk fel elsősorban példamutatásunkkal és a
patyolattiszta óvoda tisztaságot követelő szépségével. A gyermekekkel megismertetjük a
szelektív hulladékgyűjtést is.
Az óvoda épülete, folyosói, helyiségei az igényességet és az egységes óvodaképet tükrözik.
Az óvodakép fejlesztése, igényességének megőrzése minden dolgozó feladata, ezért ehhez a
megfigyelési, értékelési táblázatot használjuk. (A program óvodaképének elemzéséhez,
fejlesztéséhez készült kategóriarendszeres megfigyelés című formanyomtatvány)
A csoportszobát a nevelési-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében esztétikusan,
ízlésesen rendezzük be. Mivel több funkciót tölt be, ezért alkalmassá tesszük a szabad játékra,
a tevékenységek végzésére, az étkezésre, az alvásra és a pihenésre. A csoportszoba
barátságossá, otthonossá, esztétikussá tétele biztosítja a gyermekek jó közérzetét. Ehhez
szükséges, hogy ne legyenek túlzsúfoltak, és a gyermekek pontosan tudják mindennek a helyét.
Ehhez is segítséget nyújtunk nekik a piktogramos jelölésekkel (pl. szőnyegjátékok, asztali
játékok, mesesarok, zenei tér stb.)
A természetes világítás érdekében az ablakot szabadon hagyjuk. Csak olyan esztétikus,
kisméretű függönyt teszünk fel, amely nem akadályozza a természetes fény beáramlását. Tűző
nap esetén biztosítjuk az elsötétítést függönyökkel, redőnyökkel.
A csoportszobát színben, formában, a díszítés anyagának tudatos összeválogatásával
komponáljuk meg. A harmónia megteremtése érdekében két domináns színt és egy dekorációs
technikát (pl. só-liszt gyurma, parafa, hímzés stb.) választunk ki, amely a textíliában,
dekorációban tükröződik, tehát egy megkomponált összképet mutat. A nagyobb gyermekek
már megbecsülik és gondozzák a csoportszoba berendezéseit, tárgyait.
A művészeti tevékenységekhez elkülönített tereket, kuckókat alakítunk ki a csoportszobákban.
Megtervezzük az esztétikus, igazi mesebirodalmat, amely a személyes perceknek, a lelki
beszélgetéseknek, a napi meséléseknek, dramatikus játékoknak, bábozásnak a színtere. A tanult
verseket, mondókákat és meséket hívóképpel szimbolizáljuk. Ezek a hívóképek helyet kapnak
a mesesarokban, így a gyermekek a nap bármely szakában a képről tudják felidézni és
elmondani, ismételgetni a tanultakat.
A rajzos térben biztosítjuk, hogy a gyermekek nyugodtan rajzolhassanak, barkácsolhassanak,
mintázhassanak, festhessenek, mindent megtaláljanak, ami a vizuális, téri alkotáshoz
szükséges. Ezeket az eszközöket a gyermekek számára elérhetővé tesszük. A rajzos térhez
tartozik a minigaléria, ahol a gyermekek alkotásai szemmagasságban és ízléses elrendezésben
kapnak helyet.
Kialakítunk egy olyan zenei teret, zenekuckót, ahol hat gyermek kényelmesen elfér, és minden
eszköz együtt van a mikrocsoportos zenei készségfejlesztéshez és a szabad játékban
megvalósuló énekléshez, hangszeres játékhoz. A gyermekeknek megtanítjuk, hogy a zenei
térben úgy lehet használni a hangszereket, ha közben énekelnek, mondókáznak. Ehhez
hívóképeket helyezünk ki a zenei térben segítségül, mely tartalmazza az eddig tanult zenei
anyagot.
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Az élősarokban/projektsarokban helyezhetők el a mikrocsoportos tapasztalat- és
élményszerző séták alkalmával gyűjtött „kincsek” és a szülők közös gyűjtőmunkájából
származó eszközök, hogy a környezeti projektjellegű feldolgozásokhoz, illetve a szabad
játékhoz sokféle módon felhasználhassák. Lehetőség szerint legalább hárompolcos szekrényt
biztosítunk ehhez, hogy az alatt, fölött stb. névutókat, illetve a sorszámneveket gyakorolni
tudjuk. Itt helyezhetjük el az évszakalbumokat és a projektkalendáriumot is. A projektekről
készült fényképeknek, albumoknak, tablóknak, kiállításnak is helyet biztosítunk.
Az öltözők ízléses berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége nyugodt és higiénikus feltételt
biztosít az öltözködéshez, ahol a gyermekek ruhái is a rendet tükrözik.
Az öltözőben a szülők részére érdeklődést felkeltő, esztétikus táblát helyezünk el, ahol
részletes tájékoztatást kapnak a csoport mindennapjairól. A faliújság strukturált szerkezetben,
áttekinthető módon, jól szerkesztve mutatja be a szülőknek:
 az általános tájékoztató táblán: azokat az információkat, amik az aktualitásokat teszik
közzé
 a féléves nevelési tervet és az évszaki tevékenységi tervet bemutató táblán:
o piktogramokkal jelöljük, hogy az adott héten mit tanulnak a gyermekek, így
nyomon követhetik a szülők az óvodapedagógusok tervezőmunkáját
o az aktuális verset kis papíron kihelyezzük annyi példányban, ahány gyermek jár
a csoportba, hogy a szülő hazavihesse
 a pedagógiai program rendszerét bemutató táblán: látható a bátorító nevelés 14
pontja és az óvodai viselkedési szokások (udvariassági formulák).
Az információs táblákról lekerülő dokumentumokat a „Visszatekintő” című mappában
gyűjtjük, ahol az óvodapedagógusok és a szülők is vissza tudják keresni, hogy mit helyeztünk
ki az adott nevelési évben a faliújságra.
A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. A tisztálkodással
kapcsolatos tevékenységek szokásait képi formában (folyamatábrákkal) is megjelenítjük a
szokások rögzítésének elősegítésére.
Az óvodánkba belépőt az évszaki ovigaléria fogadja, ahol a helyi művészek, kézművesek,
gyűjtők kiállítását rendezzük be. A gyermekek szemmagasságában kiállított művészi
alkotásokkal történő állandó kapcsolat meglétét, a gyönyörködést, rácsodálkozást egyaránt
szolgálják – még a szülőknek is.
A gyermekek önmegismerését, én-formálását segíti elő, ha az együtt átélt élményeket, róluk
készült felvételeket megtekinthetik egy olyan többfunkciós szobában, ahol a videóvetítés
megszervezhető, és a gyermekek kényelmesen helyezkedhetnek el. Ha a közös élményeket
többször megnézhetik akár a szülőkkel együtt is, mindenképpen mélyül az óvodapedagógusgyermek-szülő kapcsolat a gyermekek mélyebb megismerését szolgálva.
7.1.4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a kulturált testápolás, étkezés, a helyes öltözködés, testedzés, szabad mozgásos lehetőségek,
alvás szokásait és az eszközök használatának módját;
 a tevékenységek előtti és utáni imákat;
 közvetlen környezetének rendjét, ápolását és védelmét;
 a szokásokat megerősítő, segítő, vizuális jelek jelentéstartalmát.
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A gyermek képes:
 önállóan, igényesen ellátni az egészségügyi teendőit;
 vigyázni, rendben tartani az egészséges életmódhoz szükséges eszközöket;
 önállóan annyi ételt szedni, amennyit el tud fogyasztani;
 a hőmérsékletnek megfelelően, önállóan öltözködni;
 eligazodni, önmagát kontrollálni az egészségügyi szokásokat mutató vizuális jelek
segítségével;
 gondozni, védeni, alakítani, szépíteni a környezetét;
 pihenés alatt nyugodt, csendes játékra, hogy ne zavarja alvó társait.
A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
 igényli a tevékenységek előtti és utáni imádkozást;
 igénye a gondozottság, ápoltság;
 örül, ha igényesen elvégzi a gondozási feladatait;
 észreveszi és érzéseit elmondja a környezete tisztaságával, ápoltságával kapcsolatban;
 szereti, védi és érdeklődik a közvetlen természeti, társadalmi környezete iránt.

7.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi és katolikus hitre
nevelés, a társas kapcsolatok
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi, a hitre nevelés és a társas
kapcsolatok fejlesztésének célja a teremtő Isten gondoskodásának megélése, az organikus
pedagógiai szemléletmód megvalósítása, a gyermekek egyéni tulajdonságainak, képességének
kibontakoztatása a közösségen belül – a közösség értékeinek és a csoport normáinak
tiszteletben tartásával. Felelősek vagyunk azért, hogy pedagógiai programunk értékrendjét
kialakítsuk, állandósítsuk, és a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek, továbbá a felnőtt-felnőtt
közötti kapcsolatokban a pozitív attitűdöt, érzelmi töltést érvényesítsük.
Az óvodapedagógus feladatai:


Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a gyermekek
befogadásától az óvodáskor végéig, ahol a gyermekek társas aktivitásában a keresztény
kulturális értékek, a katolikus szellemiség, a lojalitás és az empátia megerősítése folyik



A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának kialakítása. Az
érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő és –megtartó képességek formálása, erősítése a
társas kapcsolatok létrehozása érdekében

7.2.1. Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a
gyermekek befogadásától az óvodáskor végéig
Az óvodáskorú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ezért
elengedhetetlen, hogy a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs
légkör vegye körül, melyet az óvoda dolgozói folyamatos minta- és modelladással, közösen
kialakított állandó értékrenddel érnek el. A családias, meghitt légkörben kialakul az érzelmi
kötődés társaikhoz és a felnőttekhez egyaránt. Ez olyan alapot ad, amely kapcsolatteremtésre,
cselekvésre, tevékenységre ösztönzi őket. Az organikus pedagógia céljait és feladatait
megvalósítva mintának tekintjük a természetben megtapasztalható élet növekedését. Minden
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eljárásunkban ezt az elevenséget, a teljes személyiség kiteljesedését és az érzelmi intelligencia
fejlesztését szolgáljuk. Érzékeléskapcsolatot tartunk a legfontosabb életfolyamatokkal, és
ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatjuk. Nem sürgetjük, nem kényszerítjük a
gyermekeket, hanem keretekkel és vezetéssel a belülről fakadó, saját tempójú kibontakozást
gondozzuk.8
A gyermekeket és a szülőket érkezésükkor az óvoda öltözőiben, folyosóin olyan, évszaknak
megfelelő klasszikus vagy népi zene várja, amely nyugalmat áraszt, és halkabb beszédre
készteti őket és szüleiket is. Különösen vigyázunk arra, hogy a zene hangereje ne nyomja el a
gyermekek, szülők beszélgetését.
Az új gyermekek befogadásának időszaka szeptembertől decemberig tart, mely időszakban
kialakul az óvodához való kötődésük. Ezalatt a gyermekek megismerik óvodájukat, a
legfontosabb óvodai szokásokat. A szülőkkel együtt teremtjük meg a lehető legnyugodtabb
feltételeket a gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez és Isten szeretetének
megvilágításához. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedjenek
az óvodával. Ha lehetséges, minél hosszabb időn keresztül úgy, hogy egyre kevesebb időt
töltenek a csoportban. A gyermekeknek a szülő jelenléte és Isten teremtő gondoskodásának
megélése biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az
óvoda belső életét, a katolikus hitéletre nevelést az óvodai élet során, a gyermekek
napirendjét, tevékenységeit, szokásait. A beszoktatásban mindkét óvodapedagógus részt vesz,
és a dajkával együtt gondosan előkészítik ezt az időszakot. A gyermekek jelét úgy választjuk
ki, hogy ahhoz értékes mondókát, verset vagy gyermekdalt tudjanak kapcsolni. Így még
vonzóbbá válik a gyermekeknek saját jele. Ez az első művészeti élmény, amit az
óvodapedagógus naponta elmond, elénekel, hogy a befogadás végére a gyermek is
megtanulhassa.
Az „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!” program szeretetet és meglepetéseket
tartogató mindennapi tevékenység, melyet az újonnan érkező kisebb gyermekeknek szerveznek
a nagyobbak. Az idősebb óvodások segíthetnek mesedramatizálással, énekes játékkal,
verseléssel, mondókákkal az érzelmileg bizonytalan, szorongó gyermekek beszoktatásában. E
program segíti a gyermekeket abban, hogy megismerhessék és megszerethessék a kicsiket, és
kialakulhasson közöttük a társas érzelmi viszony.
A gyermekek akármilyen érzelmi állapotban érkeznek az óvodába, nagyon fontos, hogy minden
gyermek megkaphassa a személyes ráfigyelést, a személyes perceket. Minden gyermeket
megfigyelünk, hogy milyen érzelmi pozícióban érkezik az óvodába. Ha valami problémát
érzékelünk, akkor több időt szánunk a személyes percekre, hogy oldani tudjuk a gyermek
feszültségét. Ilyen esetben alkalmazzuk az Adler-i céltételezés elméletét9, és segítünk a
gyermeknek megtalálni a céljához legközelebb álló játékot és társakat. Ekkor mondjuk el a
gyermekkel közösen a reggeli imát is.
E módszer eszköze a „Megérkeztem!” tábla, amelyre a gyermek felteheti a jelét. Ezzel minden
gyermekkel tudatja, hogy „Én már itt vagyok, és várom, mi minden történik velem ezen a
napon.” Erről a tábláról tudja a dajka is leolvasni, hogy ki megy haza ebéd után, és ki alszik az

Dr. Csáki Tibor – Uzsalyné Dr. Pécsi Rita (szerk., 2019): „Mindenik embernek a lelkében dal van”. Katolikus
iskolák és óvodák a Váci Egyházmegyében. 2015-2020. EKIF, Vác. 17-22. p.
9
Alfred Adler (1994): Emberismeret. Gyakorlati individuálpszichológia. Göncöl Kiadó, Budapest, 26-28. p.
8
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óvodában. Így az ágyazás és az uzsonnakészítés folyamatában segíteni tudjuk a dajkánkat, és a
gyermekek számolási készségei is fejlődnek.
A gyermekek az óvodában állandó értékek és normák szerint élnek, hogy megtanulhassák a
hitélet, az erkölcsös viselkedés alapjait, a közösségi szokásokat, az erkölcsi tulajdonságokat.
Ezért nevelőtestületi szinten közösen fogalmazzuk meg, hogy óvodánkban „Hogyan viselkedik
egy Szent Anna Katolikus Óvodás?” Ezt a kis viselkedésgyűjteményt kitesszük a csoportok
öltözőjébe, hogy a szülők is megismerhessék az óvoda viselkedéskultúrájának szokásait, melyet
folyamatosan interiorizálunk a gyermekekben az óvodai élet minden napján.
Minden óvodai csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma
van, amely sajátos, egyéni színezetet biztosít, s mélyíti a gyermekek összetartozását,
együttérzését. Ilyen például a szeretetbáb, aki mindenre megtanít és megdicsér.
Minden gyermeknek az otthonosság érzését segítjük elő az óvodában, és biztosítjuk számukra
a tároló helyet, ahová saját eszközeiket, játékaikat, a sétákon talált „kincseket” betehetik,
önállóan nézegethetik, gondozhatják és hazavihetik.
A gyermekek már a beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végzik a
mindennapi tevékenységet, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékos módszerrel
gyakoroltatunk, természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját,
otthonról hozott szokásait. Az 5-6-7 éves gyermekek segítenek a kiscsoportosok öltöztetésében,
gyengédséggel, szeretettel veszik őket körül.
A sok érdekes játék mellett többször kedveskedünk a gyermekeknek (kicsiknek és nagyoknak)
ölbeli játékokkal, mondókákkal, mert ezek a felnőtt játékai a gyermekekkel. Még az idősebb
óvodásoknak is sok boldog pillanatot jelentenek.
A gyermekek már a befogadás ideje alatt a tervezett viselkedési szokások szerint élnek, amit az
óvodapedagógus sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékos módszerrel tesz élvezetesebbé.
Természetesen figyelembe vesszük mindenkor a gyermekek egyéni képességeit, tempóját. Az
5-6-7 éves gyermekek segítsenek a kisebbek tevékenykedtetésében, vegyék őket körül
gyengédséggel, szeretettel.
A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas tevékenységeit, melyek jól
támogatják társas kapcsolataik alakulását. Mindehhez gazdag, tevékenykedtető óvodai élet
szükséges. A gyermekek minél többet tevékenykedjenek a közvetlen és tágabb környezetükben,
hogy szülőföldjükhöz való kötődésük elinduljon, és nemzeti identitástudatuk erős alapot
kapjon. Óvodánk közösen tervezi és értelmezi hagyományos ünnepeit és rendezvényeit úgy,
hogy a gyermekeket minél kevesebbet szerepeltesse betanított szerepekben, direkt módon.
Az óvoda ünnepnapjaiban az egyházi és világi ünnepek megélése, a jelképek, szimbólumok, a
felnőttek élményközvetítése és a személyesség jelenik meg. Csoportjainkban lelki
beszélgetést tartunk, melynek során erkölcsi tulajdonságaikat alakítjuk, alapozzuk (együttérzés,
segítségadás, vigasztalás, bocsánatkérés, megbocsátani tudás, igazmondás…).
A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy minél többször érdeklődésüknek megfelelő
tevékenységet választhassanak, hogy átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs
állapotot. Így kialakul, hogy egy időben egymástól függetlenül szerveződjenek különböző
tevékenységek egyénileg, párban és kisebb csoportokban is.
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7.2.2. A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának
kialakítása, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és –megtartó képességek
formálása, erősítése
Társas kapcsolatokból szerveződő szociális térben zajlik az óvodások tevékenysége. Ha két
vagy több gyermek találkozik egymással, elképzelhetetlen, hogy valamilyen formában ne
történjék közöttük kommunikáció (információcsere), társas érintkezési és kölcsönhatásos
interakció. A gyermekek pozitív kapcsolata csak akkor alakul ki, ha a gyermekek jól érzik
magukat a csoportban. Bizalmuk, biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt- és
gyermekközössége. Ebben kiemelkedő szerepe van az óvodapedagógusnak, aki irányítója, s
egyben társa a gyermekeknek. A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet – határokkal együtt.
A határokat úgy szükséges megszabni, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az
elvárásoknak.
A nevelés akkor lesz hatékony, ha az óvodapedagógus az egész csoport előtt álló feladatokat
minden gyermek számára – egyéni sajátosságait figyelembe véve – érthetővé, vonzóvá tudja
tenni. A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékeket erősíti és kiegészíti,
valamint közvetíti a gyermek által a család felé. A Krisztustól tanult erényeket – a felebaráti
szeretetet, a megbocsátást, a segítőkészséget, a bűnbánatot, az önzetlenséget és a figyelmességet
– fejleszti. A teremtett világra való rácsodálkozás képességét alakítja ki, melynek része az öröm,
a hála, a megbecsülés, a védelem, az óvás, a felelősség stb. A bátorító nevelés pszichológiáját
alapul véve minden kapcsolatban alkalmazzuk az alábbi elveket, amelyet a szülőknek is
érthetővé, alkalmazhatóvá teszünk.
A felnőtt-gyermek kapcsolatában a következő elvek jelennek meg:


A felnőtt próbálja megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermekeket.

A gyermeknek fontos jelezni, hogy értjük a problémáját. Mindezt erősítsük meg simogatással, öleléssel,
kedves tekintettartással. Ha nem tudjuk a gyermek problémáját, feltétlen kérjük meg a gyermeket, hogy
avasson be bennünket a gondjaiba, hogy segíteni tudjunk rajta.



Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni.

Semmiképp ne parancsoljunk a gyermekeknek, mindig csak kérjünk, de ha szükséges, akkor nagyon
határozottan. A kérdés a gyermekeket gondolkodásra készteti. Ezzel elérhető, hogy a gyermekek igénye,
akarata, energiája nincs visszafogva, hanem más irányba terelhetővé válik.



A gyermekek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások
kialakításába.

A csoport „szeretetbábja” ehhez kiváló lehetőséget biztosít. „Ő” az, aki mindenkor megvigasztalja a
gyermekeket, és „Ő” az, aki mindent tud és lát a gyermekekről. Neki mesélik el örömeiket, fájdalmukat,
és neki tesznek fogadalmat, ha rosszul cselekedtek. A szeretett báb sokat segít a szokások
értelmezésében, a gyermekek meggyőzésében.



A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.

A gyermekeknek, ha bármit szeretnénk megtanítani, tegyük a magyarázatunk után, miért érdemes azt a
valamit megjegyezni. A képességfejlesztés során a legkisebb fejlődést is emeljük ki, ismerjük el a
gyermek tenni akarását. A teljesítményt, próbálkozást minősítsük, és ne a személyt. A felnőtt ne
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használjon sztereotip dicséreteket. Például: ügyes voltál, ügyesek voltatok. Használja a „Száz út egy
gyermek megerősítéséhez” című segédeszközt.10



A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok pontos
megjelölésével. Többszöri „határátlépésnél” vezessen be konzekvenciákat.

Új szokások megtanításánál minden gyermeknek egyenként segítsünk megtanulni a szokáselemeket.
Ehhez segítenek a folyamatot jelölő megfigyelések, amelyet a gyermekekkel közösen használunk. Az
udvar nagy szabadságot ad a gyermekeknek, ezért kimenetel előtt beszéljük meg a gyermekekkel a
szokásokat, és bejövetelkor együtt örüljünk, hogy milyen figyelmesek voltak magukra és egymásra, s
hogyan sikerült betartani a határokat az udvari játék során.



A nevelőközösség alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát
váltani, ha egymást követően eredménytelennek érzi a befolyásolását.

Az a gyermek, akivel gondok vannak, mindig elbátortalanodott gyermek. Biztatásra van szüksége. Nincs
elég bizalmunk a gyermekek valóban jóval lassúbb, tökéletlenebb tetteivel, tevékenységével szemben.
Az is gondot okoz, hogy nem választjuk el „a tetteket a tettesektől.” A lekicsinylő megjegyzésekkel
valójában magát a gyermeket minősítjük, nem a kevésbé sikeres próbálkozását. A bátorítás azt jelenti,
hogy a gyermeket valódi önbizalomhoz segítjük. A gyermek valóságos és értékes cselekedeteire
támaszkodhat, legyen az bármilyen csekélység is, amit valóban ő tett, ami valóban az ő személyes értéke.



A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy a kis
csoportosulásokat, hogy a közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak.

A felnőtt, ha egyéni módon nevel, megismerheti a gyermekek egyéniségét, érdeklődését. Törekedjen
arra, hogy egy gyermek se kerüljön perifériára. Minden gyermeknek legyenek gyermekbarátságai,
hiszen azok a gyermekek érzelmi életét gazdagítják. A félévenkénti szociometria vizsgálat segítséget ad
ahhoz, hogy kiderüljön, ki kivel rokonszenvezik. A hasonló karakterű gyermekeket közös
megbízatásokkal, együtt megélt élményekkel, közös játéktevékenységekkel támogassa, hogy barátságot
tudjanak kötni egymással. Figyeljen arra is, hogy a túl szoros barátságot ápoló gyermekek ne
szigetelődjenek el a csoporttól.



A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása
során. A konfliktusfeloldó megbeszéléseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa
meg, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek
felelősségérzete erősödjön.

Pozitív példaadással, mesei konfliktusok feldolgozása során, közös szituációs játékokkal a gyermekek
sokféle megoldást, eszköztárat kapnak a konfliktusaik békés rendezésére. A felnőtt igyekezzen beleélni
magát a gyermekek lelki világába! A pozitív és negatív hatások megélése során váljanak egyértelművé
a követendő tulajdonságok. A véleménykülönbségeket megbeszéléssel közelítse, hogy a mindenki
számára elfogadható megoldást közösen megtalálják. A konfliktusok előrevivők is lehetnek, ezért a
felnőtt a konstruktív konfliktuskezelésre nevelje a gyermekeket. Ebben az életkorban szükség van a
felnőtt által adott modellre, kommunikációra, melyet a gyermekek mintaként követhetnek. A felnőtt –
ha elmondja véleményét a történtekről – ne ítélkezzen, ne állítson bűnbakot!



A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe
kialakuljon. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél többször örüljön a
legkisebb elmozdulásnak, fejlődésnek.

Nagy Jenőné (2010): Száz út egy gyermek megerősítéséhez, elismeréséhez, bátorításához. Óvodai nevelés a
művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok
10
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A felnőtt, ha bátorítva nevel, ki tudja fejleszteni a gyermek értékes adottságait, amelyek a gyermekben
már csírájában megvannak. Egyik legfőbb feladata, hogy a gyermek bátorságát ne törje le! Már a
legkisebb gyermekben is fenn kell tartani a testi bátorságot. A bátorítást a sikerélményekhez juttatás
megerősíti. Ezért olyan feladatokat adjon a felnőtt neki, amit a gyermek meg tud oldani. A jóindulat,
igenlés, belátás, megértés, megerősítés, elismerés pozitív szerepe vitathatatlan a bátorításhoz. A
bátortalan gyermeket társai előtt ismerje el minél gyakrabban, és folyamatos nyomon követéssel
biztosítsa a legkisebb fejlődés elismerésének lehetőségét. (Erre kiválóan alkalmasak a gyermekekkel
közösen használt és értékelt kategória-rendszeres megfigyeléseink.)



Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül. A
negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni szükséges.

Jogok és emberi méltóság a nevelésben mindenkit megillet. Tisztelni kell minden gyermeket, és
cselekedni értük, hogy agresszivitásukat csökkenteni lehessen tevékenységekkel és pozitív példa
elismerésével. A társas tevékenység nem harc. Időt kell biztosítani ahhoz, hogy a felnőtt ne az első
reakció szerint szóljon vagy lépjen. Az indulatos válasz lehet hiteles, de nem a nevelést szolgálja. Idő
kell ahhoz is, hogy megértsük a probléma lényegét, hogy higgadt, szakszerű legyen a lépésünk. Mivel
ok nélkül egy gyermek sem hajlik az agresszivitásra, szükséges feltárni a viselkedés gyökerét. Leginkább
a belső feszültségét kell oldani szeretetteljes légkör és a humor gyógyító erejének alkalmazásával vagy
a gyermek pozitív tulajdonságainak megerősítésével. Ha érzi, hogy hisznek benne, a gyermek észreveszi
jóságát, önmagát elfogadja, szeretni tudja.11



A felnőtt-gyermek kommunikációjában világos, egyértelmű, konstruktív
megfogalmazás jelenjen meg a kívánság megnevezésével, az ok kiemelésével. A
kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, a
kompromisszumkeresés. Mellőzendő a megbántás, hibáztatás, kritizálás, kioktatás,
kiabálás, panaszkodás, prédikálás.

A személyes perceket biztosítsa az óvodapedagógus minden gyermeknek, hogy a kapcsolatfelvevő
képességüket megerősítse. Ezekben a beszélgetésekben a mások és a saját érzésének elfogadása és
megfogalmazása kapjon hangot. Az ilyen kommunikáció segíti a gyermeket a világban való
eligazodásban, és erősíti a gyermek önbizalmát. A felnőtt mindig éreztesse, hogy a gyermeket elfogadja,
értékeli, megbecsüli, szereti még akkor is, ha nem helyesen cselekedett. Nem őt utasítja el, csak a
cselekedetét nem helyesli. Rávezetéssel, kérdezéssel, helyes megoldásra juthatnak.



A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme,
bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észrevéteti, és a sikertelenséget segít
elviselni.

A felnőtt ne veszítse el a gyermekbe vetett bizalmát! A nevelés olyan munka, amely bizakodást,
optimizmust kíván. Ha a gyermek viselkedésében probléma jelentkezett, célszerű a pedagógus
viselkedésének felülvizsgálata is. A felnőtt önkontrollált, személyes példamutatása tud legtöbbet adni a
viselkedéskultúra fejlesztéséhez, mert a szeretett óvodapedagógus mintaadása ebben a korban a
legerősebb. Fontos tudatni a gyermekekkel, hogy hibázni bárkinek szabad, mindig van lehetősége a
hibajavításra. Ehhez kérésre a felnőttől mindig kapjon segítséget. A gyermek kapjon segítséget ahhoz
is, hogy a kudarcot el tudja viselni.



Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy önálló
döntéseket hozhassanak, és képessé váljanak a változásra. A felnőtt örömével jelezze
dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat.

Nagy Jenőné (2008): A vezető szerepe az intézmény felnőtt-felnőtt, gyermek-gyermek és a gyermek-felnőtt
kapcsolatában. Óvodavezetési Ismeretek. K.4.5. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest
11
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A gyermeki önállóság, szabadság biztosítása már elkezdődik a gyermek óvodába lépésétől kezdve.
Minél több mindent megtanul önállóan kezelni, annál magabiztosabbá válik a csoportban. Választási
lehetőség felkínálásával azt sugallom a gyermeknek, hogy megbízom benne, elég felelősségteljesnek
tartom a pozitív cselekvésminta kiválasztására. Ezáltal fejlődik a gyermek önbizalma, önértékelése és
az alkalmazkodóképessége. A korlátok, tilalmak feszültségfokozók. A tiltással csak az azonnali
probléma oldódik meg.



A felnőtt használja fel a humort (helyzet- és jellemkomikumot) a szeretetkapcsolat
kialakításához. A humor a feszültséget feloldhatja, a görcsösséget megszünteti.

A humor derűt, vidámságot visz a személyes kapcsolatokba, jó közérzetet teremt, az érzelmeket mélyíti,
a közösséget formálja. A helyzet- és jellemkomikumban benne van a nevetés, az öröm, a mosoly, mely
áthidalhatja a konfliktusokat, és hangulati töltést ad. Előreviszi az értelmi, érzelmi fejlődést. A nevetés
az egyik legrövidebb út a gyermek szívéhez, a jó kapcsolat kialakításához. A humort már gyermekkorban
meg lehet ismertetni a gyermekkel, hogy sok örömet, jókedvet, vidám percet éljen meg az óvodában a
szeretetkötelékek erősödéséért.

Ezeket az elveket nyilvánosságra hozzuk, kihelyezzük a faliújságra, értelmezzük az óvoda
minden dolgozójával és a szülőkkel is. Az óvodapedagógusok félévenként elemzik, vizsgálják
a gyermekek társas viselkedését, kapcsolatát. Sokféle játékos eszközt használunk a társas
jellemzők kimutatásához.
7.2.3. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 az óvodát, társait és a körülötte lévő felnőtteket;
 a közösségi élet szokásszabályait (köszönés, udvarias megszólítás, megköszönés,
tudakozódás, a csoport jelképrendszerét, szimbólumait, hagyományait stb.);
 az egyházi és világi ünnepeket;
 a csoportban kialakított konfliktuskezelés szokásait;
 saját képességét, és azt természetesen elfogadja.
A gyermek képes:
 a lelki percek során kifejezni érzéseit;
 megfogalmazni háláját, fohászait;
 a viselkedés helyes szokásszabályainak betartására;
 felismerni, ha társainak segítségre van szüksége;
 együttérezni a közösség tagjaival;
 konfliktusos helyzetben társával egyezkedni;
 leküzdeni a felmerülő akadályokat, megvigasztalni társát;
 a közösségért dolgozni;
 a sikertelenséget elviselni, a sikernek örülni;
 önállóan, szabadon tevékenykedni;
 önállóan dönteni választási lehetőség esetén;
 a rábízott egyéni feladatokat önállóan, a szabályok betartásával megoldani.
A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
 kezd kialakulni benne a szerető Isten képe;
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a lelki perceket igényli, énerősítő hatást gyakorol rá;
pozitív hozzáállással tekint a teremtett világra;
ragaszkodik óvodájához, a kisebb gyermekekhez és a felnőttekhez, ezt érzelmekben,
szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra;
segítőkész társaival, együttérez a közösség tagjaival, érdeklődik társai, barátai iránt;
figyelmesen meghallgatja a felnőttek és társai közléseit;
elfogadja a másképpen fejlődő gyermekeket, értékeli a sajátos nevelési igényű társainak
sikeres próbálkozásait;
örül saját és mások sikereinek;
felelősségteljesen végzi a rábízott feladatokat;
élvezi, érzi a humoros helyzeteket;
boldogan várja az iskolába lépést;
igényévé válik a helyes viselkedés szabályainak betartása; egymást is megkérik a
szabályok betartására;
konfliktusos helyzetben társaival egyezkedik;
a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadja;
tudja saját képességét – külső-belső tulajdonságait, tudja értékeit, de azt is meg tudja
fogalmazni, mik a számára nehezebb tennivalók.12

Sós Ágnes (2013): A gyermekek öndefiníciós képességének fejlesztése egy hároméves projekt keretén belül.
Óvónők Kincsestára. B 1.17. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest
12
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8. A PROGRAM AJÁNLOTT NAPIRENDJE
A napi életritmus kialakítása a testi-lelki harmónia megteremtésének alapvető feltétele. Ezért
átgondoltan alakítjuk ki a gyermekek napirendjét. A kialakított napirendet a szülőkkel együtt
értelmezzük, hogy ők is segíthessenek gyermekeiknek a napirend elfogadásában.
Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteire, az esztétikus, higiénikus
gondozására fordítható, nélkülözhetetlen időkereteket. Az egész nap során érvényesül a
folyamatosság, a rugalmasság elve.
Teljesítjük a gyermekeknek azt az alapvető igényét, hogy személyes kapcsolatot tudjanak
felvenni velünk, elegendő figyelmet szentelünk minden gyermekre, hogy a felvetett
problémáikra választ kaphassanak.
A délutáni alvás időtartama a legkisebbeknek 2 óra, a nagyobbaknak 1,5 órára rövidülhet, a
legnagyobbaknál pedig 1 óra.
A napirendben külön időpontot (pontokat) jelölünk meg a gyermekek rendszeres edzésére,
mozgásos lehetőségeire.
A napirend bemutatja a különböző tevékenységek időpontjait, hogy a szülők rá tudjanak
kérdezni a gyermekek tevékenységben való részvételükre, együttműködésükre és az aznapi
eredményeikre, teljesítményeikre.
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8.1. Napirend
Időtartam

Tevékenység
JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN

7:00 – 8:30

Személyes percek, reggeli ima
Szabad játék
Egyéni testápolási teendők

8:30 – 10:30

Tízóraizás
Egyéni verselés, együttes mesélés, dramatikus játéktevékenység
Kis létszámú, csoportos rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mikrocsoportos ének-zenei képességfejlesztés
Kis létszámú, csoportos, a teremtett külső világ megismerését
szolgáló, élményfeldolgozó tevékenységek
Mozgás, mozgásos játék
Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése

JÁTÉK

Játékba integrált teendők, tevékenységek

Játékba integrált teendők, tevékenységek
10:30-11:45

Kis létszámú, csoportos, a teremtett világot megismertető élményés tapasztalatszerzések, séták
Közös énekes játék, gyermektánc az udvaron
Edzés egyéni teherbírás szerint: kocogás, futás

JÁTÉK

JÁTÉK A SZABADBAN

Testápolási teendők
Ebéd
11:45-13:00

Testápolási teendők

13:00-15:00

Egyéni testápolási tevékenységek

15:00-15:30

Folyamatos uzsonnázás
JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN
Játékba integrált teendők, tevékenységek

15:30-17:00

Közös zenés, mozgásos percek
Egyéni fejlesztések
Kis létszámú tehetséggondozó műhely megtartása

JÁTÉK

Pihenés, altatás mesével, altatóénekkel vagy zenével

Egy héten egyszer – a közösen szervezett mozgás, mozgásos játékok miatt – a játékba integrált
tanulás rendje felborul.
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9. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGKERETE
9.1. Hagyományőrzés, népszokások
A hagyományőrzést, az egyházi ünnepek és a népi kultúra ápolását az
óvodapedagógusok feladatának tekintjük, mivel a művészetek a
hagyományok formanyelvéből gyökereznek, és abból táplálkoznak.
Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyeket az
egyház és a helyi környezet megőrzött, vagy a folklór és az
óvodapedagógia az óvodások számára megőrzésre érdemesnek tart.
Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a
nevelés szerves részeként van jelen a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve
tovább él népünk egyházi, nemzeti, kulturális gyökere, s a mai gyermekek is megismerhetik
szépségét, értékét. Ezen értékek továbbadásával erősítjük a gyermekekben a keresztény hitet, a
hazaszeretetet, és letesszük a szülőföldhöz való kötődés alapjait. A program olyan
óvodapedagógust igényel, aki vallásos életet él, ragaszkodik népünk múltjához, képes
azonosulni azzal. Fontos feladata az egyházi ünnepek és a kultúrkincs továbbörökítése. Tudja
a vallásos ünnepek és a népszokások eredetét, ismeri azok lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit.
Jártasságra tett szert a kézművességben, számos népi játékot, népmesét, népdalt ismer, amit
képes közvetíteni érzelmi gazdagsággal a gyermekeknek. Lakóhelyünk hagyományai szerint
tervezzük meg a feladatokat, hiszen a hagyományőrzés úgy marad fent, ha családtól családig,
gyermektől gyermekig, pedagógustól pedagógusig, szájról szájra hagyományozódik.
A hagyományőrző jeles napokat évszakokra bontva tervezzük meg. Az évszakokat a program
szellemében ovigalériával nyitjuk, és ovikoncerttel zárjuk, mely húsz éves múltra tekint vissza
alternatív pedagógiánkban. Ezzel is keretet adunk az évszakok ciklikus váltakozásának. Így
kerültek be a művészeti jeles napok a hagyományőrző tevékenységek közé, amelyek mindig
követik a jeles napok tartalmát, és az ahhoz illeszkedő alkotások, zenei élmények egyben
megerősítik a jeles napok értékeit.
9.1.1. Az óvodában ünnepelhető jeles napok időrendi sorrendben
Az alábbi táblázatban szereplő jeles és kiemelt napokat a tevékenységi tervekbe is beépítjük.
A jeles nap megnevezése

Időpontja

Tartalma

Az ősz jeles napjai
Ősznyitó ovigaléria ünnepség

Az ősz első heteiben

Az 5-6-7 évesek vesznek részt

Szent Mihály-napi vásár

Szeptember 29.

Óvodai szintű rendezvény

Szüret

Szeptember vége, október
eleje

Csoportonkénti
szervezésben
szőlőszemezgetés, majd óvodai szintű ünneplés

Szent Márton napja

November 11.

Mécseskészítés
csoportszinten,
séta
a
mécsesekkel a templomhoz, a Tanúságtevők
és/vagy a Mária Légió tagjainak meghívása
zsíros kenyér kínálására

Őszvégi évszaki koncert

Az ősz utolsó heteiben

Óvodai szintű rendezvény

A tél jeles napjai
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A jeles nap megnevezése

Időpontja

Tartalma

Télnyitó ovigaléria ünnepség

A tél első heteiben

Az 5-6-7 évesek vesznek részt

Advent, karácsonyvárás

Az advent vasárnapjait
megelőző péntekeken

Gyertyagyújtás a karácsony napját megelőző
negyedik vasárnaptól a karácsonyig számított
időszakban

Szent Miklós ünnepe

December 6.

Mikulás-várás csoportszinten

Farsang

Vízkereszttől
hamvazószerdáig egy nap

Csoportonkénti ünneplés

Télvégi évszaki koncert

A tél utolsó heteiben

Óvodai szintű rendezvény

A tavasz jeles napjai
Tavasznyitó ovigaléria
ünnepség

A tavasz első heteiben

Húsvét

Az
első
tavaszi
napéjegyenlőség
utáni Készülődés csoportszinten
holdtöltére következő vasárnap

Tavaszvégi évszaki koncert

A tavasz utolsó heteiben

Az 5-6-7 évesek vesznek részt

Óvodai szintű rendezvény

A nyár jeles napjai
Nyárnyitó ovigaléria ünnepség
Az
iskolába
készülő
nagycsoportosok búcsúztatása
Évzáró kerti mulatságok az
apák köszöntésével

A nyár első heteiben

Az 5-6-7 évesek vesznek részt

Június első hetében

Zártkörű, délelőtti program, majd délutáni
igeliturgia keretében a templomban a
családokkal közösen

Június első két hete

Csoportszintű, kötött műsorok nélküli
rendezvény

Kiemelt napjaink
A kiemelt nap megnevezése

Időpontja

Állatok világnapja

október 4.

A víz világnapja

március 20.

A Föld napja

április 22.

Anyák napja

május első vasárnapjához közel eső időpont

Madarak és fák napja

május 10.

Gyermeknap

május utolsó vasárnapjához közel eső időpont

Az óvodapedagógusok a módszertani szabadságukkal, saját ötleteikkel élve emlékeznek meg a
kiemelt napokról. Ezekről fényképeket, albumokat készítünk, amelyeket a gyermekek bármikor
nézegethetnek. A szülők igénye szerint a gyermekek születés- és névnapját is megünnepeljük.
9.1.2. Az egyházi ünnepek és a hagyományőrzés óvodai tartalmai
A fenti táblázatban szereplő egyházi ünnepeket és jeles napokat projektrendszerű módon
tervezzük meg, amelyhez a gyermekek érdeklődése szerint változatos (egyhetestől négyhetesig
terjedő) tevékenységet biztosítunk. A hagyományápolás tartalmát minden esetben a helyi
tradícióknak megfelelően variáljuk.
A hagyományok ápolása közben történő tervezgetés, együttjátszás, együttmunkálkodás
örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem
lesz merev, erőltetett, begyakoroltatott, hanem vidám hangulatú, felszabadult, boldog
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együttes tevékenység a csoportot irányító felnőttekkel és bizonyos esetekben a szülőkkel
együtt.
9.1.3. Az ősz jeles napjainak tartalma
Évnyitó mise a templomban
A gyermekek szüleikkel és pedagógusaikkal együtt vesznek részt a nevelési év első napját
megelőző misén a templomban.
Mária neve napja
Szeptember 12-én Mária napot köszöntünk a templomban. A nagyok a templomlátogatással és
Mária köszöntésével kapcsolatos egyházi dalokat tanulnak és énekelnek. Virágot viszünk Szűz
Mária köszöntésére.
Szent Mihály-napi vásár
A csoportok névcsúfolókat, vásári kikiáltó rigmust tanulnak. Vásárfiát készítenek, egyszerű
népi játékokat játszanak. Részt vesznek a vásári forgatagban. Ismerkedhetnek a népi
hangszerekkel, népzenével.
A 3 év alattiak és a 3-4 évesek megfigyelik a nagyobbak őszi tevékenységét, betakarító
munkáját. Figyelik a természet változásait. A termések gyűjtését irányítással végzik, és
megfigyelik, hogyan történik tárolásuk, mit készítenek belőle a nagyok és a felnőttek. Az
óvodapedagógusok segítségével készülnek a vásárra. Szólásokat ismernek meg Szent Mihály
napjáról.
A 4-5 évesek követik a kalendáriumon az ősz jeles napját. Gyűjtik a természet kincseit,
csoportszobájukban elrendezik azokat, és díszítik vele termüket. Az állatok viselkedését
megfigyelik. Betakarítják a termést, befőzést végeznek a pedagógus segítségével.
Névcsúfolókat, vásári kikiáltó rigmusokat tanulnak. Perecet sütnek, vásárfiát készítenek.
Segítséggel rendezik be a vásár helyszínét, árulják portékáikat. Ismerkednek a népi
hangszerekkel, a népzenével.
Az 5-6-7 évesek megfigyelik, hogy igazak-e a népi jóslások. Találós kérdéseket,
közmondásokat ismernek meg e jeles napról. Az óvoda udvarán őszi munkát végeznek,
cserépbe ültetik a fagyot nem tűrő növényeket. Ismerkednek a dióveréssel. A szülőknek
meghívót készítenek a vásárba. A vásár helyszínét segítséggel rendezik be, és árulják
portékáikat. Népzenére egyszerű lépésekkel, forgásokkal, térformákkal próbálgatják a táncos
mozdulatokat.
Szüret
A 3 év alattiak és a 3-4 éves gyermekek mondókákat, énekeket hallgatnak a szüretről és a
gyümölcsökről. Részt vesznek a szüreten és a mulatságban. Szemezik a szőlőt, megkóstolják a
mustot, és a szőlőőrzésről szóló körjátékokban a nagyokkal együtt részt vesznek.
A 4-5 éves óvodások egyszerűbb szüreti énekes játékokat ismernek meg. Gyűjtik, válogatják az
ősz gyümölcseit. A szüret előkészítésében vesznek részt: perecet, pogácsát sütnek. A
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mulatságon a szőlő szemezése, a préselés és a kóstolgatás mellett népzenére próbálgatják a
táncos mozdulatokat.
Az 5-6-7 évesek megszervezik a szüretet óvodapedagógusaik segítségével a szőlőskertben vagy
az óvoda udvarán. Az óvodát gyümölcsökkel díszítik. A szüreti mulatságon szemezik, préselik
a szőlőt. Megismerik a szüretelés eszközeit. A szürethez kapcsolódóan verset, mondókát, dalos
játékot tanulnak. Aktív részesei a mulatságnak: kínálnak, táncolnak, énekelnek, szüreti népi
játékot játszanak.
Mindenszentek ünnepe és halottak napja (nov. 1. és 2.)
Séta a nagyobbakkal a temetőhöz, mécsesgyújtás a kápolnánál.
Szent Márton napja (november 11.)
Ezt a napot is előkészület előzi meg. Minden gyermek részére kis lámpásokat készítünk,
amelyekkel elsétálunk a templomhoz. Az óvoda bejáratát is a jeles napnak megfelelően
díszítjük. Énekekkel, mondókákkal készülünk, sütünk libát és égitestet formázó süteményeket.
A csoportok projekt módszerrel dolgozzák fel a jeles napot.
Szent Erzsébet napja
A csoportok ezen a napon sütnek kenyeret/kalácsot/pogácsát vagy más „szeretet-süteményt”
(saját döntés alapján). A plébános megszenteli az elkészült süteményt, és ezzel kínáljuk a
családtagokat és/vagy az időseket.
Advent, karácsonyvárás
Adventi koszorú: minden csoport elkészíti a saját koszorúját; a plébános szenteli meg a
koszorút; az óvoda közös koszorúján lévő gyertyákat az aulában a plébánossal közösen gyújtjuk
meg. Adventi nyílt napokat szervezünk, mézeskalácsot sütünk. „Jócselekedet”-gyűjtő:
karácsonyfadísz készítése, melyben a jócselekedetekért járó jutalmat gyűjthetik a gyermekek.
Karácsonykor ezt akasztják a templomban lévő karácsonyfára. A „Szent Család körbejár”: a
szülők egymás közt körbeadnak egy füzetet, amelybe adventi gondolataikat, a gyermekek rajzát
rögzíthetik. A füzet kiemelhető oldalakat tartalmaz, és a saját oldalát az óvodáskor végén a
gyermek és a család visszakapja. A negyedik adventi gyertyagyújtás napján az óvoda aulájában
a plébános gyújtja meg a közös adventi koszorú gyertyáját, és az itt felállított közös karácsonyfa
mellett tekintjük meg az általános iskolások betlehemes játékát. A meghitt ünneplést és az
ajándékozás örömét meghagyjuk a családoknak, melyhez a gyermekekkel az óvodában készült
ajándékkal járulunk hozzá.
Szent Miklós ünnepe
Minden csoport az egyéni és életkori sajátosságoknak megfelelően készül az ünnepre
mondókával/verssel/énekkel. A Mikulás az óvodába érkezik, és csoportonként látogatja meg a
gyermekeket.
Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepe
A gyermekekkel közösen ellátogatunk a templomba, ahol a plébános megszenteli a gyertyákat.

34

Pedagógiai program

Szent Anna Katolikus Óvoda

Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)
A csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében, maszkjuk elkészítésében segítenek a
gyermekek. Jelmezbe öltöznek, utánozzák az óvodapedagógus táncos mozdulatait. Részt
vesznek a farsangi játékokban, dalt vagy mondókát tanulnak. Tréfás mesét, éneket, verseket
hallgatnak.
Nagyböjti imalánc
Minden nap másért imádkozik a csoport és a családok (a nagyböjt időszaka).
Húsvét
(az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)
Ismerkednek és gyakorolják a néphagyományt, locsolóverset tanulnak, tojást festenek,
locsolkodnak az óvodapedagógusok segítségével.
Csoportszobájukat, környezetüket díszítik. Minél több technikával készíthetnek hímestojást (pl.
viasszal, karcolással…). A locsoláshoz éneket, mondókát tanulnak. A fiúk meglocsolják a
lányokat és a felnőtteket, a lányok tojással kedveskednek a fiúknak.
Az iskolába készülő gyermekek búcsúztatása
Az iskolába készülő gyermekek számára fontos esemény, hogy elbúcsúzzanak azoktól a
felnőttektől, gyermekektől, akikkel együtt töltötték óvodás éveiket, végigsétáljanak az óvoda
épületében, az udvaron, amelynek minden részéhez élmények kötik őket. A délelőtt folyamán
az iskolába készülő összes gyermektől az udvaron vagy az óvoda épületében az óvodavezető
egyenként elbúcsúzik.
Ezután a gyermekek bemennek a csoportokba, ahol az óvodában maradó gyermekek kis
emlékkel, verssel, énekkel búcsúztatják őket. Az ünnepi eseményen minden gyermek szép
ruhában vesz részt.
Délután a szülők a plébániára mennek a gyermekükkel. Itt igeliturgia keretében búcsúznak el
tőlük. Ezután a gyermekek énekkel, verssel búcsúznak el. Ezt követi egy agapé.
A hagyományok és ünnepek tartalma az egyes tevékenységekben
Verselés, mesélés, dramatikus játék

Ölbeli játékok, mondókák, népmesék, szólások,
közmondások, rigmusok, névcsúfolók, találós kérdések

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
zenehallgatás

Mondókák, énekes gyermekjátékok,
népdalok, hangszeres népzene

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, szövések,
gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács-sütés, nemezelés

Mozgás, mozgásos játékok

Ügyességi és sportjátékok

A külső, teremtett világ megismerése

Időjóslások gyűjtése a jeles napokhoz,
projektekben történő témafeldolgozás

Lelki beszélgetések

Imádságok, bibliai történetek

9.1.4. Művészeti jeles napok
Évszaki ovigalériák
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Óvodánk az aulában rendelkezik olyan kiállító térrel, ahol meg tudjuk tartani az évszaki óvodai
kiállításokat. Alkotó művészeket vagy kézműveseket kérünk fel, hogy mutassák be alkotásaik
azon néhány darabját, amelyek tükrözik művészetüket, és a gyermekekhez is közel lehet vinni
technikájukat, műveiket. Az évszaki ovigalériák kiállított tárgyai, művei tükrözik az évszakok
és a jeles napok jegyeit, tartalmát és az alkotó művészetét. Az ovigalériáért felelős
óvodapedagógus már júniusban egyeztet az alkotókkal, és így szervezi meg a következő
nevelési év ovigaléria-ünnepségeinek témáját és időpontját. Az alkotó az ovigalériafelelős
pedagógussal rendezi be a kiállítást, úgy, hogy az jól látható legyen a gyermekek számára. A
kiállítás megnyitóján az óvodapedagógusok segítségével mutatja be alkotásait, hogy az 5-6-7
éves gyermekek is megismerhessék, mit alkotott, és megcsodálhassák munkáit. E rendezvényt
úgy szervezzük meg, hogy a művészetek eszközeivel – zenével, tánccal, énekkel – még
gazdagabbá tesszük a megnyitót, és ezt követően mutatjuk be az alkotó személyt is. Ezt
követően a művész kézműves foglalkozás keretében mutatja be saját technikáját. A
tevékenységet az óvodapedagógusok irányítják, hogy kellően motiválttá tudjuk tenni interaktív
módon a résztvevő gyermekeket. Az ünnepélyes megnyitóra minden csoportból meghívunk
szülőket, nagyszülőket, a plébánosokat, hogy láthassák, miként fogadják be a gyermekek az
esztétikai szépségű kiállított alkotásokat és a technikát. Az ovigaléria programjai 15-30
percesek, alkalmazkodnak az óvodai tevékenységek időkereteihez. A kiállított tárgyak
negyedéven keresztül tekinthetők meg, minden nap megcsodálhatók. A legnagyobb óvodások
feladata, hogy a kisebb óvodásoknak bemutassák a kiállított alkotásokat. Ezek a lokálpatrióta
ovigaléria programok kultúrmissziót töltenek be.
Évszaki ovikoncertek
Az évszaki ovikoncertek zenei anyagait úgy válogatjuk ki a szereplő előadók segítségével, hogy
azok kapcsolódjanak az egyházi ünnepek és jeles napok jellegzetes tartalmaihoz, melyek az
óvodások számára befogadhatók, élményt adók. Előre megtervezzük az egész nevelési évre a
koncertsorozatot, hogy a gyermekek a hangszerek gazdag arzenáljával találkozhassanak. A
környezetünkben lévő iskolák, zeneiskolák gyermekkórusait, kamarazenekarait, hangszeren
játszó gyermekeit, tanárait, a települések hagyományőrző együtteseit, népdalénekeseit,
klasszikus dalénekeseit vagy népi zenekarait, néptáncosait hívjuk meg. Minden csoportból
meghívunk néhány szülőt, nagyszülőt, a plébánosokat, hogy láthassák az óvoda összes
gyermekének művészeti élménybefogadását. A koncertek levezetését a koncertfelelős
óvodapedagógus irányítja interaktív módon, mert ő képes a gyermekeket motiválni, és a zene
befogadására aktívvá tenni. A koncertek rövidek, így a gyermekek számára élvezhetőek.
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10. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGFORMÁI
10.1. Játék, játékba integrált tanulás
A játék a gyermekek leghatékonyabb és legfontosabb
alaptevékenysége. Önálló, céltudatos, szabadon választott
tevékenysége, mely biztosítja számára a szabad önkifejezés
lehetőségét.
A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja a gyermekek
szabad képzettársításának elősegítése. A játékban megélt
intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri
átélésével a gyermekek egyéni vágyai és ötletei valósulnak meg,
bontakoznak ki.
Továbbá célja, hogy minél sokrétűbb tájékozódó, tapasztalatszerző, érzelmekkel gazdag
tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás.
Az óvodapedagógus feladatai:


A játékhoz szükséges feltételek biztosítása



A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó,
aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése



A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták s azok tartalmának, minőségének folyamatos
gazdagítása a gyermekek egyéni igényeinek, sajátosságainak figyelembevételével



A gyermekek szókincsének, beszédkészségének, kommunikációjának fejlesztése,
gazdagítása a játékszituációkban



Az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító metódusainak alkalmazása szituációktól
függően
10.1.1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (derűs, alkotó légkör, hely, idő,
eszközök, élmények, tapasztalatszerzés)

Derűs, alkotó légkört elsősorban olyan játék biztosításával érhetünk el, ahol a gyermekek
szabadon dönthetnek abban, hogy kivel játszanak, milyen játékot választanak, milyen témát
dolgoznak fel, milyen eszközökkel alkotnak, milyen helyet választanak, és mennyi ideig tart
a játékuk, a közös cselekvés. Mindezekhez a gyermekekkel együtt teremtjük meg a lehető
legjobb feltételeket, alkalmazkodva a már kialakult játékhelyzetekhez.
A gyermekek óvodába érkezését nagy odafigyelés övezi. A gyermek tudja elmondani
megérkezésekor az otthoni élményeit, tudja elmondani, ha valami bántja, amelyeket szeretne
megosztani a felnőttekkel. A „személyes percek” után neveljük arra a gyermekeket, hogy
legyen céltételezése, azaz tudja megnevezni, hogy mivel szeretne játszani. A kisebb
óvodásokat abban támogatjuk, hogy a tervezett céljaiknak megfelelően lépjenek be a szabad
játékba, és jó társra találjanak céljaik kibontakoztatásához úgy, hogy a játszó gyermekeket
ne zavarják meg. Az alkotó légkört tovább fokozhatja a kellő időben nyújtott segítség,
megerősítés, konfliktusok megoldása, egy-egy jó ötlet a játék továbbviteléhez.
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A csoportban csak annyi szabályt vezetünk be, ami segíti a nyugodt, oldott légkör
fenntartását, az alkotó cselekvést, a sokféle játékszituáció meglétét s az elképzelések valóra
váltását. A kreatív légkör megteremtése segíti az ötletek szabad áramlását, a gyermekek
nyugodt meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. Célunk, hogy a szabad játék
során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan vagy társaikkal önfeledten
játszani. Az óvodapedagógus őszinte játéka, játszóképessége mély átérzésre, átélésre
serkenti a gyermekeket. Ezért dominál kommunikációjában a hitelesség, a kreatív
megnyilvánulás, a játékokhoz illeszkedő frappáns kooperáció, empatikus magatartás és a
„mintha” helyzetek kongruens megélése, amely nem csak a tettetésig jut el, hanem a mély
átélésig. Az oldott légkör megteremtéséhez használjon minél gyakrabban humoros
kifejezéseket, tréfás szavakat, vegye észre a környezetben spontán megjelenő
helyzetkomikumokat.
A különböző típusú játékokhoz nélkülözhetetlen helyet, teret a gyermekek szükség szerint
önállóan, vagy amíg erre nem képesek, az óvodapedagógus segítségével alakítják ki. A
csoportszobákban helyet adunk a többféle állandó és variálható vagy új, elkülönített
„kuckóknak, tereknek”.
A programban – a művészeti nevelés jelentős szerepe miatt – kiemelkedik a különösen
esztétikus és meghitt mesesarok, amely egyúttal a lelki beszélgetéseknek, a dramatikus
játéknak, a bábjátéknak, a meséskönyvek nézegetésének a helye is. Itt kap helyet az
átváltozáshoz szükséges kellékek kincsesládája is.
A rajzolásnak, festésnek, korongozásnak, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak állandó
helye a „rajzos alkotótér”. Az ehhez szükséges kellékek, anyagok, eszközök a gyermekek
rendelkezésére állnak játékidőben is.
A művészeti nevelés kiemelt szerepe miatt állandó tere van a zenei képességeket fejlesztő
„zenei kuckónak” is, ahol a gyermekeknek biztosítottak a zenei játékhoz a dallam- és
ritmushangszerek, énekes könyvek, zenei albumok, amiket szabad játéktevékenységükben is
folyamatosan felhasználhatnak.
Az intellektuális érzelmeket kiváltó tapasztalatszerzések során összegyűjtött tárgyakat,
terméseket, növényeket, képeket a kincseket őrző „környezetünk értékei” térben
helyezünk el, amit a gyermekek alakítanak ki, és rendeznek különböző szempontok alapján.
Ide kerülnek a környezeti projekttevékenység gyűjtőmunkái, amit a szabad
játéktevékenységben minden gyermek alkotó módon felhasználhat.
Kisméretű építőteret/tereket biztosítunk a gyermekek részére, ahol egyedül, párban,
hármasban együttműködve, közös alkotásokat tudunk létrehozni. E terekben annyi
építőkockát találnak a gyermekek, amennyit be tudnak építeni a tervezett alkotásukba.
A gyermekek rendelkezésére áll még egy kisméretű családi szoba, ahol néhányan
megtervezhetik a „papás-mamás” játékot: a főzést, étkezést, a gyermekek gondozását,
altatását. E teret a gyermekek családi fotói díszítik, hogy a szülők mosolyára vágyó
gyermekek napközben is megpillanthassák szüleiket. Egyéb szerepjátékoknak nincs állandó
helye, mert azt a gyermekek saját fantáziájuk szerint, a csoportterem bármely szabad
részében, önállóan megtervezhetik, felállíthatják. Az összegyűjtött szerepjáték-kellékeket,
szerepjátékonként, játéktartó dobozokban tárolják, hogy könnyen szállítható legyen. Így
elérhető, hogy a fodrászos, kozmetikus, gyógyszerész, illatszer árus, gyümölcsboltos,
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háziorvos újabbnál újabb feltételű játékot szervezhessen, építhessen ki a „vevők”
szolgálatára.
A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért arra ösztönözzük őket,
hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak kint a jó levegőn. Az időjárás
függvényében segítjük az udvari szerepjátékok kibontakozását (pl.: népi játékok, mozgásos
játékok, közlekedési játékok, dramatikus játékok, ügyességi és sportjátékok feltételének
megteremtésével). Jó idő beálltával az udvaron kialakított mese, rajzos, zenei terek,
kihelyezett asztalok lehetővé teszik a teljes délelőtti szabadban tartózkodás lehetőségét.
A játékhoz szükséges időt a folyamatos napirend, a játékba integrált tanulásfelfogás jól
segíti. A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve
szabadon választott játékkal játszhatnak egybefüggően a játékok elrakása nélkül több órán
keresztül. A kisebb gyermekek szinte egész nap játszanak egyedül, egymás mellett, néha
összeverődve, kivéve a tisztálkodás, alvás és étkezés idejét. Az 5-6-7 éves gyermekeknek
biztosítjuk a több napon keresztül tartó játékot, hogy olyan értékes tulajdonságok, mint az
állhatatosság, kitartás képessége is kialakulhasson bennük.
A kreativitásra ösztönző játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek gazdagítják
a gyermekek elképzeléseit, képzeletét. A játékhoz olyan eszközöket biztosítunk, amelyek
ízlésesek, praktikusak, alkotó készségek kialakulását fejlesztik, színesek, jó minőségűek.
Ugyanakkor a játékhoz a gyermekek használják fel a természet kincseit, terméseit, mert
kiváló kiegészítői lehetnek a szerepjátékoknak, illetve a játékok által biztosított különböző
gyermeki képességek kibontakozásának. Az is sokat ér, ha a gyermekek a környezetükben
lévő tárgyakat, eszközöket, anyagokat, ruhadarabokat be tudják építeni szerepjátékukba,
építő-, konstrukciós-, művészeti játékaikba, mert ezáltal elvonatkoztatva eredeti
használatától másra is képesek lesznek azt felhasználni.
A gyermekeknek fontos megélni azt is, hogy ők készítsenek maguknak játékot, például
hangszereket termésekből, selyem maradékanyagból királyi palástot a meséhez, vastag
kartonból házakat, bungalókat, társasjátékokat, egy projektfejlesztő eszközként, amellyel
begyakorolhatnák mindazt, amit a projektben élményként, ismeretként elsajátítottak.
A félkész játékot készítő módszerek sem maradhatnak el, mert az ilyen játékeszközök jól
fejlesztik a gyermekek találékonyságát, rugalmasságát, a felhasználhatóság sokrétűségét.
A kisebb gyermekek játékához sok eszközre van szükség. Elsősorban a gyakorló játékhoz,
amelyek fejlesztik a gyermekek pszichikus funkcióit, másodsorban a hagyományos
szerepjátékokhoz szükséges kellékek (papás-mamás, fodrászos, orvosos stb.), amelyek
ösztönzik a gyermekeket az élmények, tapasztalatok többszöri átélésére, harmadsorban pedig
a művészeti neveléshez (vers, mese, ének, rajzolás) szükséges kellékek.
A nagyobb gyermekeknek bővítjük az eszközválasztékát elsősorban a szerepjátékokhoz
kapcsolódó kellékekkel, félkész játékokkal, az azonosulást segítő ruhadarabokkal és a
logikai értelem- és képességfejlesztő játékokkal.
A játékokat nem elég beszerezni, azokat folyamatosan gondozni kell, elsősorban tisztán
tartani a gyermekek bevonásával. Ehhez a hét utolsó délutánját használjuk fel, hogy hétfőre
vasalhatóvá váljanak a kimosott babaruhák, leplek, plédek, átváltozás kellékei, és
megszáradjanak a fertőtlenített konstrukciós, építő játékok. Kiváló munkafeladatok ezek a
gyermekeknek, amelyek egyben a játékok gondozására, megbecsülésére, tisztántartására
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nevelik őket. A játékeszközök praktikus tárolása is nagyon fontos, hogy könnyen szállítható,
könnyen összeszedhető legyen a gyermekeknek. Ha ezt igényesen meg tudjuk oldani,
megkönnyítjük a játékok elrakását is. Kidolgozzuk a játékok helyét, és a kisebbek segítése
érdekében a játékpolcokon jelöljük piktogramokkal azokat, hogy ők is keresve megtalálják
mindennek a helyét. Így fejleszthető önállóságuk, és egyben csökkenthető a játékelrakás
időkerete. Általános tapasztalat, hogy az óvodai csoportok túlzsúfoltak a rengeteg játéktól,
amely nehezíti a gyermekek életét a játékelrakásban. Ezért csak annyi játékot hagyunk a
csoportszobában, amennyi bőségesen elég a gazdag eszközválasztáshoz. A többit eltesszük.
Évszakonként kicseréljük a játékokat. Nagy öröm a gyermekeknek újra találkozni régóta nem
látott kedvenc játékaikkal. A gyermekek a környezetből szerzett tapasztalatokkal,
élményekkel gazdagítják a játék tartalmát. Lehetővé tesszük, hogy a családban, az óvodában,
a tágabb természeti-társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és
újra a játékban is átélhessék. A programban kiemelt szerepet kapnak a kislétszámú, csoportos
élmény- és tapasztalatgyűjtések, séták, erdei óvodai programok. Ezek fejlesztő hatása
megmutatkozik a gyermekek tapasztalat-gazdagságában. Az új szerepjátékok bevezetését
mindenkor megelőzi az élmény- és tapasztalatszerzés, hogy a gyermekek mély kötődése
kialakulhasson az új szerepjáték témájához, valamint a helyszínen látott és megfigyelt
munkamozzanatok beépüljenek játékukba, mert azok teszik hitelessé a gyermekeket a
szerepek megformálásában.
10.1.2. A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták s azok tartalmának, minőségének
alakítása, gazdagítása a gyermekek egyéni igényeinek, sajátosságainak
figyelembevételével
A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a manualitás,
amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorlójáték. Ezért módot
adunk a gyermekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait, mert a
véletlen cselekvéshez kapcsolódó „AHA” élmény sokféle felfedezési lehetőséget tartogat
számukra. Ez az örömérzés ad alapot a cselekvés többszöri megismétléséhez, amely szinte
ritmikusan jelentkezik. Ezek a tevékenységek jól fejlesztik a szem-kéz koordinációt,
kezesség, szemesség kialakulását, hatnak a laterális dominancia kialakulására.
Érdeklődéssel kísérjük figyelemmel a gyermekek halandzsázását. A többszöri ismétléssel
elmondott szöveg ritmusa a gyermekekben pozitív érzelmet kelt.
Az udvaron is biztosítjuk a gyakorlójáték lehetőségét. Erre legalkalmasabb a homok, kavics,
víz és olyan kisebb-nagyobb tárgy, amelyet a gyermek saját szabályai szerint rakosgat.
Elősegítjük a gyermekek játékának továbbfejlődését. Így már a legkisebbeknél is megjelenik
a szerepjáték. Szerepeket szervezünk és vállalunk, hogy a különböző szerepek
megformálása mintát adjon a közös cselekvésekhez. A kicsik játékában teret kap a feltételek
biztosítása a papás-mamás játékhoz, a fodrászos, orvosos, kalauzos játékokhoz. Ezek
mindegyike egyszerű mozzanatokat jelenít meg együttlét, együttmozgás formájában. A
gyermekek szerepvállalását indirekt módon segítjük, hogy a „mintha” helyzetek minél
gyakrabban megjelenhessenek.
A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a dramatikus játéknak,
bábozásnak. A mesék megelevenítésében részt veszünk, modellt adunk egy-egy szereplő
megformálásához.
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Kezdetben minél több kelléket használunk a képzeleti képek megjelenítéséhez, illetve a
beleélő képesség, önkifejezés fokozása érdekében.
A bábozás először az óvodapedagógus előadásával jelenik meg az óvodában. A csoportnak
szeretetbábot készítünk, akinek szívesen elmondják sikereiket, örömüket, bánatukat. Ezt a
bábot kiemeljük a többi közül, központi helyre tesszük, hogy a gyermekek játszhassanak
vele, simogassák, megszeretgethessék.
A gyermek konstrukciós játékában minél gyakrabban élje át az „én készítettem” alkotás
örömét, mely a sokféle formájú játékelemből kialakított forma-, szín- és térvariált
gazdagságot eredményezi.
A többi játékhoz kapcsolva megjelenik a barkácsolás, elsősorban az óvodapedagógus által
barkácsolt kellékek készítésével, amit a gyermek aktív bevonásával hoz létre. A
barkácsolásba érdemes bevonni a szülőket, mert az erős hatással van a gyermekek
játékaktivitására.
A gyermekeknek olyan nyugalmas, kissé elszeparált, színpadszerű udvarrészt biztosítunk,
ahol szabadon kezdeményezhetik az egyszerű szabályokhoz kötött népi játékokat, énekes
játékokat, ügyességi játékokat. Olyan szabályjátékot ajánlunk fel, amelyet a gyermek
könnyen elsajátít, betart, és szívesen, önállóan is kezdeményezhet. Ilyenek a logikai játékok,
társasjátékok, mozgásos, ügyességi játékok, amelyek kiválóan fejlesztik a gyermek
matematikai alapképességét. A szerepjátékot és a dramatikus játékot a gyermekek
kiegészíthetik építő, konstrukciós játékkal. Ilyen különleges kapcsolások később
bonyolultabb, különlegesebb eredeti alkotásokat, felhasználási formákat hozhatnak létre.
10.1.3. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékszituációkban
A játék folyamatos lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakulására,
amely nagy hatással van a gyermekek beszédkészségének fejlődésére. A játékszituációkban
megtanulhatják a szavak helyes ejtését, a beszéd szövegfonetikai hatáselemeit – a
hanglejtést, a hangsúlyt, a helyes hangerőt a különböző helyzeteknek megfelelően, a szöveg
ritmusát, dallamát és az érhető beszédet tagoló szünetek jelentőségét.
Ezért az óvodapedagógus beszéde mindenkor legyen minta, modell a gyermek számára, hogy
mindennap hallhassa a szép magyar beszédet, és láthassa a helyes artikulálást, amely
megkönnyíti a beszéd érthetőségét a szöveg helyes tagolásával együtt.
Az általunk kezdeményezett anyanyelvi játékok adnak mintát az artikuláció, szókincs,
kifejezőkészség fejlesztésére (pl. hangutánzó játékok, szókincsfejlesztő játékok,
fonémahallás fejlesztő játékok, légzési technikát segítő játékok és szinonimakereső játékok
stb.). A szabad játéktevékenység nap mint nap lehetőséget ad a gyermekek anyanyelvi
nevelésre. Élünk ezekkel a fejlesztő helyzetekkel.
10.1.4. Az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító metódusainak alkalmazása
Játéksegítő metódusaink szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játéka esetén, vagy ha
érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldók, az óvodapedagógus irányítása legyen
játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni.
Az óvodapedagógus a kiscsoportosok esetében – ha szükség van rá – játékot kezdeményező,
modellnyújtó játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is támogató, engedő és elfogadó. Segít azok
játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények. Feltételteremtő tevékenysége mellett a
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szükség és igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával,
indirekt reakcióival éri el, hogy a játék elmélyült, élményszerű és fejlesztő legyen. Akkor
avatkozunk be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy ha veszélyeztetik egymás
épségét és nyugodt játékát. A játéktevékenység éves formanyomtatványa szerint félévenként
tervezzük meg a játéktevékenység fejlesztésének lehetőségeit, valamint minden befejezett
szakaszt elemzünk, értékelünk, és kifejtjük reflexióinkat az eltelt időszakról.
10.1.5. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a játéktevékenység csoportban elfogadott szabályait;
 a játékok helyét; a játékok megóvására vonatkozó tudnivalókat.
A gyermek képes:
 önállóan, érdeklődésének megfelelő játékot választani;
 önállóan eldönteni, hogy kivel és mivel játszik;
 szerepjátékot, konstrukciós játékokat játszani, bábozni, meséket megeleveníteni,
építményeket létrehozni, barkácsolásban részt venni, különböző szabályjátékot a
csoportban elfogadott norma szerint játszani;
 elmélyülten, állhatatosan, több napon keresztül egyazon játéktémában részt venni;
 önállóan megteremteni a kitalált játékához szükséges helyet és eszközt;
 kreatív játéktevékenységet folytatni, a játékához félkész eszközöket készíteni az
óvodapedagógus segítségével és azt felhasználni;
 az együttműködés normáit betartva együtt játszani kisebb csoportokban a társaival.
A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
 kíváncsi mások kreatív játéktevékenységére;
 élvezettel hoz létre bonyolult építményeket, konstrukciókat, és abban tud
gyönyörködni;
 játéktevékenységekben együttműködő, segítő, figyelmes társ;
 interakciója színes, kedves, kulturált és érthető;
 sokszor jelét adja annak, hogy kijátszotta magát, és boldog a játéktevékenység végén;
 szüleinek gyakran beszél a játékélményeiről;
 igénye a több napon keresztül tartó játéktémában való elmélyülés.

10.2. Játékba integrált tanulás
A program felfogása szerint a játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek, tagolódnak
úgy, hogy nincs közben játékelrakás. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük
szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz, vagy újat kezdeményezhetnek.
Az óvodai tanulás célja: a gyermekek ismereteinek, képességeinek, tanuláshoz való
viszonyainak pozitív formálása, bővítése, rendezése.
E program szélesen értelmezi a tanulást. A gyermekek a tevékenységeik során szerzett
benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s általuk fejlődnek. A szociális és
intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. Ennek elsődleges terepe a
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játék és a teljes óvodai élet. Nem fér kétség ahhoz, hogy az óvodás gyermek értelmi
képessége: érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerű, szemléletes
gondolkodása a játékon keresztül fejlődik legtöbbet. A gyermekek örömmel és teljesen
önként, spontán tanulnak.
Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az irányított megfigyelés,
tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzést is magában
foglalja. Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
folyamatában mindvégig az óvodapedagógus a főszereplő, aki tetteivel a legerősebb hatást
gyakorolja a gyermekekre. Később felerősödik a társak hatása is. A programban helyet kap
az óvodapedagógus által kezdeményezett egyéni fejlesztés, amely számtalan probléma- és
feladatmegoldás lehetőségét adja a gyermekeknek.
A szokástanulást és az alapvető ismeretek elsajátítását projektrendszerű tanulással
tervezzük meg, aminek eredménye a szülők számára is követhető és vizuális jelekkel
megerősített. E tanulási rendszerben felerősödik az információáramoltatás és az
együttnevelés.
A tudatos, tervszerű nevelőmunka érdekében a tevékenységek elsődleges megtervezése éves
tevékenységi tervvel kezdődik. Ezt a tervet az óvodapedagógusok nyáron készítik el
augusztus utolsó hetére, és a csoportnaplóban rögzítik. Az éves terv évszakokra bontva
valósul meg. A tervidőszakok során a tervezet módosítható az egyéni és életkori sajátosságok
figyelembevételével.
A tanulás tervezése évszakprojektben történik, melynek minden elemét a szülők
tájékoztatása érdekében hozunk nyilvánosságra. Az óvodapedagógusok a csoportokhoz
tartozó öltözőkben helyezik ki. A tevékenységi tervet a szülők számára áttekinthetővé,
esztétikussá, könnyen olvashatóvá és folyamatosan követhetővé tesszük.
A tevékenységi tervek kezdő időpontja:
 3 év alattiak és 3-4 évesek: november 1.
 4-5 évesek: október 1.
 5-6-7 évesek: szeptember 15.
A 3 év alatti és a 3-4 éves korcsoportban november 1-jétől tervezzük a tevékenységi tervet,
de addig is a csoport fejlettségi szintjét figyelembe véve rövid mesékkel, énekekkel,
mondókákkal, ölbéli játékokkal színesítjük az óvodai életet, és alakítjuk ki a csoport
szokásrendszerét, ismertetjük meg az óvoda belső környezetét. A tevékenységi terveket
minden év május 31-ig a két óvodapedagógus állítja össze. Június 1-jétől augusztus 31-ig a
nyári időszakra tervezünk, melyet a nevelőtestület közösen készít el.

10.3. Javaslat a gyermekek hetirendjének elkészítéséhez
(A 3-6-7 éves korosztálynak egyaránt alkalmas, csak az időkerete változik)

Délelőtti
játékba
integrált
tanulás

HÉTFŐ

KEDD

Verselés, mesélés,
dramatikus játék

Verselés, mesélés,
dramatikus játék

Ének-zenei
képességfejlesztés

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka

SZERDA
Verselés, mesélés,
dramatikus játék
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CSÜTÖRTÖK
Verselés, mesélés,
dramatikus játék

PÉNTEK
Verselés, mesélés,
dramatikus játék
Mozgás, mozgásos
játék
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játékba
integrált
tanulás
Délutáni
játékba
integrált
tanulás
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HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Énekes játékok,
gyermektánc

A külső teremtett világ
tevékeny megismerése

A külső teremtett világ
tevékeny megismerése

A külső teremtett világ
tevékeny megismerése

Futás, kocogás

Futás, kocogás

Futás, kocogás

Futás, kocogás

Egyéni fejlesztések

Futás, kocogás

Zenés, mozgásos
percek

Zenés, mozgásos percek
Egyéni fejlesztések

PÉNTEK

Egyéni fejlesztések

Egyéni fejlesztések

Egyéni fejlesztések

A külső, teremtett világ tevékeny megismerésének időpontja a téma függvényében változhat.
10.3.1. A szervezett tanulás formái
Mozgás, mozgásos játék
Énekes játékok, gyermektánc – az udvaron vagy a tornateremben
Verselés, mesélés, dramatikus játék
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Kötelező
Közvetve kötelező

A külső, teremtett világ tevékeny megismerése

Kötetlen

Ének-zenei képességfejlesztés
Egyéni fejlesztések

10.3.2. A szervezett tanulás munkaformái
Verselés, mesélés, dramatikus játék
Énekes játékok, gyermektánc
Mozgás, mozgásos játék
Futás, kocogás
Zenés, mozgásos percek
Ének-zenei képességfejlesztés

Együttes, közös tevékenységek

Mikrocsoportos
Kis létszámú, csoportos

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A külső, teremtett világ tevékeny megismerése

Kis létszámú, differenciált fejlesztések

Tehetséggondozó műhely

Egyéni

Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint

10.3.3. A szervezett tanulás időkeretei gyermekenként

Korcsoport

Verselés,
Rajzolás,
Ének, zene,
mesélés,
festés,
énekes játék,
dramatikus
mintázás, kézi
gyermektánc
játék
munka
(heti 1x)
(naponta)
(heti 1x)

Mozgás
(heti 1x)

Zenés,
mozgásos
percek
(heti 2x)

A külső,
teremtett
világ
tevékeny
megismerése
(heti 1x)

3 év alattiak és 3-4
évesek

5-10’

10-15’

10-15’

10-15’

3-4’

10-15’

4-5 évesek

10-15’

15-20’

15-20’

15-20’

4-6’

15-20’

5-6-7 évesek

15-20’

30-35’

30-35’

30-35’

5-6’

30-35’

A 3 év alattiak és a 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete maximum 35’.
A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete maximum 45’.
Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete maximum 65’.
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Tehetségműhelyt hetente egy alkalommal szervezünk 5-6-7 éves gyermekeknek, időkerete:
max. 30’.
10.3.4. A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek
A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota,
érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az óvodapedagógus eljárásait változatosan,
mindenkor az adott szituációnak megfelelően kombinálja. A játékosság, a felfedeztetés,
vizsgálódás, kísérletezés, ráébredés lehetősége, a közvetlen tapasztalatszerzéshez
kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés, rendszerezés gyakran megjelenik a tevékenységekben.
Az óvodapedagógus módszertani kultúrájának kiművelésére törekszik.
10.3.5. Alapelvek a tanulási folyamatok értékeléséhez
A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet,
pozitív megerősítést kapnak. Ezért arra törekszünk, hogy mindegyik gyermek minden nap
kapjon valamilyen pozitív megerősítést. Kerüljük a sztereotip értékeléseket (ügyes vagy
stb.), helyette a gyermekek konkrét, jó cselekedetét, tettét emeljük ki. A differenciált, árnyalt
értékelést alkalmazzuk. Sokféle módon jutalmazunk: simogatás, megerősítő pillantás,
testközelség, gesztus, mimika; szóbeli közlés egyénileg a csoport előtt és a szülőknek
egyaránt.
Az óvodapedagógus kerülje a tárgyi jutalmak osztogatását! Ha korábban gyakorlata volt,
próbálja kiiktatni! Az apró jutalmak örömet szereznek ugyan a gyermekeknek, de egyben
elveszik a „természetes jutalom” értékét. Ezen kívül irigységet vagy fájdalmat okoz ebben a
korban a gyermekek között.
A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási folyamatban, mert a gyermekek
kíváncsiságát, érdeklődését, motivációját visszaszorítja, lefékezi. A tanulási szokásokat úgy
alakítjuk, hogy egy gesztus, tekintet, egy átrendeződés segítsen a nemkívánatos magatartás
megszüntetésében.
Arra törekszünk, hogy minden gyermek reálisan ismerje meg testi, lelki, szellemi értékeit,
de azt is tudja, melyek a hiányosságai.
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11. VERSELÉS, MESÉLÉS, DRAMATIKUS JÁTÉK
A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi, erkölcsi-szociális,
esztétikai
és
intellektuális
érzelmeinek
gazdagítása,
személyiségfejlődésük, pozitív személyiségjegyeik megalapozása
a csodákkal teli meseélményekkel, mesefeldolgozásokkal és a
mondókák, versek zeneiségével, rímeinek csengésével. A
mindennapi
mesélés,
mondókázás,
verselés
és
a
mesefeldolgozásokban megjeleníthető művészetek komplexitása
gazdagítsa a gyermeki szabad önkifejezés lehetőségét, a lelki
harmóniát, amelyben belső képalkotási folyamatuk megerősödik,
óvodás szemléletük, világképük formálódik.
Az óvodapedagógus feladatai:


A felhasznált irodalmi anyagok igényes,
képességszintjének megfelelő összeállítása



A 3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos és új művészeti komplex tartalmi formák,
munkaformák és módszerek biztosítása a verselés, mesélés, dramatikus játéktevékenység
minőségének fejlesztésével



A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel

életkornak

és

az

adott

csoport

11.1. A felhasznált irodalmi anyagok igényes, életkornak és az adott
csoport képességszintjének megfelelő összeállítása
Az óvodás gyermekeknek bemutatható, megtanítható irodalmi alkotások között elsődlegesek
a népköltészet csodái, melyek a magyar népi kultúra gyökereit hordozzák magukban. A népi
gyermekköltészet remekei közé tartoznak az ölbeli játékok, népi mondókák, népi altatók,
népi játékok, találós kérdések, közmondások, népmesék, amelyek mély érzelmet váltanak ki
a gyermekekből. A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása az óvodapedagógusok
feladata. Az irodalmi anyagok kiválasztásában érvényesíteni kell a pedagógiai,
pszichológiai, módszertani elveket, ha azt szeretnénk, hogy e tradicionális gyöngyszemek
tovább éljenek az óvodában, és a gyermekek nagyon megszeressék és játsszák a
mindennapjainkban.
A népi mondókák minden műfaji csoportja kedvelt az óvodáskorban. A kisebbekre mégis a
legerőteljesebben az ölbeli játékok hatnak, melyet a szeretett óvodapedagógusaikkal és a
nagyobb társaikkal együtt játszhatnak. Az óvoda minden napján biztosítani kell a
gyermekeknek minden fajtáját, ezért folyamatosan gazdagítjuk repertoárunkat, hogy
bármikor jót tudjunk játszani a gyermekekkel különböző helyzetekben.
Az egyszemélyes mondókák: a napcsalogatók, esőüdvözlők, nyelvgyakorlók, nyelvtörők,
állatcsalogatók is a kicsik kedvencei. Ebből is legyen nap, mint nap élménye a
gyermekeknek! A csoportos játékok dramatikus jellegű, párbeszédes műfajainak is ők az
élvezői. Mivel ezek könnyen tanulhatók, növeljük számukat a tervezés során. Az irodalom
gazdag tárához tartoznak a népi altatók is, amelyeket szívesen mondogatunk az alvás előtt a
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ritmikus szövegük miatt. Ezek fokozzák a gyermekek ritmus iránti érzelmeit, és kialakítják
a versszeretetüket. A nagyobb óvodásoknak is vannak mondókáik. Ilyenek a kiolvasók. A
kiolvasók is meghatározott funkciójú mondókák, csak ezek mindig a játékok előtt, a
játékokkal szoros kapcsolatban fordulnak elő. A gyermekek kiszámolással döntik el, ki
legyen a hunyó, ki a kergető, ki álljon a kör közepén, ki melyik csapatba tartozzon stb. Ez a
döntés a szerencsén múlik, ezért szívesen elfogadják a gyermekek. A találós kérdések
mindig lelkesítik a nagyobb óvodásokat. Egy csokorra valót gyűjtünk össze belőle, mert a
hosszú őszi, téli, tavaszi délutánokon kedves szórakozása a nagycsoportos gyermekek.
Szorgalmazzuk a közmondások megismertetését is. Negyedévenként egy-egy közmondás
jelentéstartalmát is megismertetjük a gyermekekkel, amelyiket a környezetük is használ. Így
azt is megtanulják, mikor mondhatják egymásnak, testvérüknek, szüleiknek a népi
bölcsességet.
Az óvodáskor személyiségfejlesztésének másik nélkülözhetetlen népköltészeti műfaja a
népmese, amely a teljes óvodai életet behálózza. A népmese csodás elemekkel átszőtt
alkotás, amelynek élménygazdagító és ízlésfejlesztő ereje megkérdőjelezhetetlen. Hatása,
sikeressége az óvodapedagógus hozzáállásában rejlik. Hiszen ha az óvodapedagógus
lelkesen és tudatosan készül a mese előadására, szívében viszi magával a gyermekeknek, és
belenéz a gyermekek szemébe, lélektől lélekig tud hatni. Minél többször megismétli a mesét,
annál mélyebb hatással van a gyermekekre, s ha még azt is felvállalja, hogy feldolgozza a
gyermekekkel a mese mondanivalóját, a gyermekek kiélhetik szabad önkifejezésüket. Az
eredményes mesefeldolgozásokat az tükrözi vissza legjobban, ha a gyermekek a szabad
játékukban újra játsszák, újra átélik a mesét. A mese kiválasztásához figyelembe kell venni
a gyermekek fejlődéspszichológiai, érési sajátosságait, a gyermeki érdeklődés
szakaszosságait.
A 3-7 éves gyermekeknek szóló irodalmi műfajok között helyet kapnak a műköltészeti
alkotások: a klasszikus és kortárs mesék, reális történetek és lírai vagy epikus elemeket
tartalmazó gyermekversek. Az óvodások életkori sajátosságaikból adódóan igénylik
azokat a reális történeteket is, amelyek róluk, az óvodáról, személyekről, környezetükről,
eseményekről szólnak. Szerepeljenek a vidám, humoros versek, klasszikusok és a mai
magyar költők népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei is. Az állatmeséktől
kezdve a cselekményesebb meséken, novellisztikus-realisztikus meséken át épüljenek be a
klasszikus tündérmesék, a tréfás mesék és műmesék a gyermekek mesetárába. A gyermekek
a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatásait napokon keresztül izgatottan várják.
A nagyobbaknak lírai műveket is olvasunk, mert a gyermekek már megérzik a költői képek
érzelmi kifejező erejét. A gyermekverseknek is nagy az érzelemformáló ereje. Az érzelem,
meghittség, játék, ismeret, amelyet a vers ad, minden más érzelemtől, játéktól, ismerettől
különbözik. A kisgyermek versélménye elsősorban a ritmushoz kötődik, és nem a vers
tartalmához.
Évente, évszakonkénti lebontásban tervezik meg az irodalmi anyagunkat, hogy a sok
lehetőségből a legszínesebb, leggazdagabb tervezettel rendelkezzünk a gyermekek „ah”
élményeinek biztosításához.
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11.2. A 3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos és új művészeti komplex
tartalmi formák, munkaformák és módszerek biztosítása a verselés,
mesélés, dramatikus játéktevékenység minőségének fejlesztéséhez
Az óvodába kerülő 3 éves gyermekek első igazi egyéni versélménye a mondókákhoz, ölbeli
játékokhoz tapadnak. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok felettébb nagy
élvezetet jelentenek a gyermekeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes
biztonságérzetben hallgathatják. Ez a többször átélt fizikai kontaktus sokat jelent a gyermek
és a felnőtt érzelmi egymásra találásában. A befogadás időszakára elkészítjük minden
gyermeknek a jeléhez kiválasztott „én mondókám, én versem” saját irodalmi anyagát, amit
albumokba téve nézegethetnek vagy nyaklánc formában magukra ölthetnek. A gyermeknek
annyiszor mondjuk el, ahányszor kéri a saját mondókáját vagy versét. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a gyermekek a saját versükhöz vagy mondókájukhoz nagyon ragaszkodnak,
és ez az első, amit megtanulnak az óvodában.
Minél több lehetőséget teremtünk a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. A gyermekek
sokszor ismételjék az állathívogatókat, napcsalogatókat, de sohase keltse ez bennük a
gyakorlás érzetét.
Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan rászoktatjuk a gyermekeket a mese
figyelmes végighallgatására. Hogy ezt elérjük, egy új tartalmi feldolgozást vezettünk be.
Egy mesét kéthetes mesefeldolgozásban hozunk közel a gyermekekhez. Első héten a
mesehallgatásé a főszerep, a második héten pedig a mesefeldolgozásé.
A tevékenység szervezett tanulási formája a közvetve kötelező forma, amely azt jelenti,
hogy sohasem kötelezzük a gyermekeket, hogy egyszerre üljenek be a mesetérbe. Helyette a
szabad játékidőben a mesetevékenység kiválasztott időpontjában az óvodapedagógus a
gyermekeknek felteszi a meseszignált, amely jelzi, hogy valami csoda történik majd a
mesekuckóban. Ha az első ilyen találkozás jól sikerült, akkor nem kell biztatni a
gyermekeket, maguktól is igyekeznek a csodát újból megélni. E feltételes reflex kialakítása
különösen jól működik a vegyes csoportokban, mert a nagyobb gyermekek mintát mutatnak
a csoportba érkező pici gyermekeknek, és kézen fogva csalogatják őket a mese
meghallgatására. A mesekuckóba érkező gyermekeket folyamatosan elhelyezzük a
mesepárnákon, s mikor minden gyermek megérkezik a mesetérbe, meggyújtjuk a gyertyát,
elvarázsoljuk a gyermekeket meseországba, és elmeséljük a mesét. A gyertya addig pislog,
míg a mese véget nem ér. A mese mélyítése érdekében mindennap történik valami. Például
minden nap megérkezik egy szereplő, s annak jelképes szimbólumai, amelyeket az
óvodapedagógus elhelyez a mesekosárba vagy a mesetarisznyába vagy a meseasztalra, hogy
ott legyenek a gyermekekkel, elővehessék és játszhassanak velük. A második hétre már
tudják a gyermekek a mese történetét, ismerik a szereplőket, tudják, hogy mi a szerepük a
mesében, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.
A második héten a gyermekekkel együtt kijelöljük a mese színtereit, és egyszerű
szimbólumokkal meghatározzuk azokat, valamint a helyszíneken lejátszódó történetet
minden gyermek kipróbálhatja. Arra is törekszünk, hogy a szereplők felvegyék azt a
megkülönböztető egyszerű leplet, fejdíszt, amiről minden gyermek felismerheti a mese
szereplőit. Mindennap gazdagodik a mese. Hol a mese hangjaival, amelyeket különböző
eszközökkel létrehoznak, hol pedig a zenei aláfestő zenével, hol pedig a narrátorral, aki a
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teljes mesét összefogja. Ha ezzel készen vagyunk, már csak arról kell gondolkodni, melyik
felnőttet, csoportot ajándékozzuk meg a meseszínházunkkal, kinek szeretnénk örömet
szerezni a mi közös mesélésünkkel.
A mese továbbélése érdekében a mese kellékeit a mesekuckóban tartjuk, hogy a gyermekek
a szabad játékukban is elővehessék, magukra ölthessék és eljátszhassák. Vannak mesék,
amelyeket a gyermekek sokáig játszanak, de vannak olyanok, amelyek kevesebb időt élnek
meg a gyermekek szabad játékában. Ezek pedagógiai tanulságként felhasználhatók,
elemezhetők, hogy vajon miért lehet ez.
A mese feldolgozásához használjuk a dramatikus játék módszereit, amelyek mélyítik a
mese erkölcsi mondanivalóját, és segítenek a gyermekeknek megszólalni a mese
feldolgozásában. Ezek a módszerek erősítik tovább a gyermekek mesetudatát,
meseélményét, és nem öncélúak a meséhez nem illő dramatikus játékok. Ezért érdemes
mélyen foglalkozni a dramatikus játékok lehetőségeivel, hogy megtaláljuk azok helyét az
óvodai nevelésünkben. A mesében a legfontosabb, hogy minden gyermek szereplője legyen
a mese történetének, és ne kívülállóként lássa és hallgassa a társai játékát. A kiscsoportos
gyermekek lehetnek virágok, bogarak, növények a mesében, akiknek nem feltétlen kell
megszólalni, de részesei lehetnek a mese csodájának. Ez igazi beleélő lehetőséget, aktivitást
ad nekik, és kibontakozási lehetőséget, hogy később eljuthassanak a mese bármely
szereplőjének eljátszásához. E kéthetes meseformához olyan meséket kell kiválasztani,
amelyek sokszereplősek, és több helyszínen játszódnak, és az éves meseválogatás közben
már az óvodapedagógus belelátja a megvalósítás, feldolgozás lehetőségeit. Minden
óvodapedagógus a saját beleélő képességének megfelelően kreálja a feldolgozási módszereit
a fontos céljának megfelelően, hogy a mese „ah” élményét tudja biztosítani minden gyermek
számára.
A vers, mese, dramatikus játékok illusztrálásához csak olyan kellékeket használunk,
amelyek elősegítik a képzeleti képek előhívását s a meséhez való erős kötődés kialakulását.
A dramatikus játékok lényegét alkotó „mintha”-szituáció létrejöttében, megélésében az
egész személyiség részt vesz külső és belső feltételeivel együtt. A dramatikus játék a
valóságból és az irodalomból merített témák és történések megjelenítése, mely fokozza a
gyermeki aktivitást, mélyíti az ön- és emberismeretet, kibontakoztatja a reproduktív és
produktív fantáziát. A gyermekek a szerepjátékaikban kettős tudattal elevenítik meg a
szereplőket. Ezek alkotó fantáziájuk segítségével kelnek életre, amelyhez különböző típusú
dramatikus játékokat alkalmazunk. Ilyenek a kapcsolatteremtő játékok, azonosulásra építő
lazító játékok, koncentrációs gyakorlatok, érzékelő gyakorlatok, mímes-improvizatív
helyzetgyakorlatok stb.
A másik kiváló mesefeldolgozó módszer a bábjáték, amelynek lényege az élettelen
anyaggal az élet valóságának ábrázolása, megjelenítése. Olyan szereplési forma, amelyben
pozitív hatások dominálnak, mint az önbizalom növelése, a fantázia kiszélesítése és a
közösségi élmény. A bábozáskor csak a báb jelenik meg a színpadon, s nem a gyermek. Így
a bábjáték során a félszeg, gátlásosabb gyermekek is szívesen szerepelnek. A komplex
nevelő hatásokat a bábjáték módszere tökéletesen biztosítja, mert erős ingerhatású az
azonosuláshoz, s megmozgatja a gyermekek képzeletét. A gyermekeket a bábjátékra is meg
kell tanítani. Meg kell ismertetni őket a bábok különböző fajtáival, a bábmozgatás
megoldásaival és a bábkészítéssel. A mesesarokban szükség van különböző fajtájú bábokra
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és bábparavánra, hogy a gyermekek szabad játékukban is elővehessék kedvenc bábfiguráikat.
Legjobban azokat a bábokat kedvelik, amit ők készítenek. Ezért az óvodapedagógus minél
gyakrabban tervezzen olyan kéthetes mesefeldolgozást, melyben a második héten a
bábkészítéstől a mese bábos feldolgozásáig mindent átélhet a gyermek. Ezek fogják
ösztönözni őket, hogy maguktól is bábkészítőkké, díszletkészítőkké váljanak. Rögtönzött és
betanult óvodai bábjátékokat szervezünk a nagycsoportos gyermekekkel, amelyeket
meglepetésként mutatunk be a kisebb társaiknak, akiket mindig bevonunk az előadás után a
bábok mozgatásába. Jól előadhatók bábjátékkal a párbeszédes énekek, versek is, melyet
érdemes kipróbálni a kisebb óvodásokkal is. A jól sikerült bábos mesefeldolgozások
színfoltjai lesznek az óvodai ünnepeknek, rendezvényeknek is. Nem feledkezünk el tér- és
fényjátékokról, valamint az árnyjátékról sem, amely különlegességével nagy hatással van a
gyermekekre.
A könyvek megszerettetése érdekében a gyermekek a nyugodt mesekuckóban lapozgassanak
leporellókat, színes képeskönyveket, s hozzák el otthonról kedvenc könyveiket is, hogy
megmutathassák egymásnak. Azokat a gyermekeket érdemes beíratni a helyi könyvtárakba,
akiknek nem tudnak mesekönyvet vásárolni a szülők. Egy-egy séta közben biztosan jut idő
arra, hogy a gyermekekkel közösen visszavigyük a könyveket, és újakat válogathassanak
maguknak a felnőttek ajánlásával.
A kisebb óvodások ismerjenek meg 10-12 ölbeli játékot, mondókát, verset és 8-10 új mesét
egy nevelési év alatt. A meséket dolgozzák fel a kéthetes megismerési folyamatban, hogy
később is minél többször ismételgessék. A tervezett mondókákon, verseken és meséken túl
az alvásidőben olvasunk fel a gyermekeknek egy-egy népi altatót, verset vagy rövid mesét,
hogy nyugodtan álomra hajthassák fejüket. Ezzel is gazdagíthatjuk a gyermekek irodalmi
élményét. A nagyobb gyermekek már kevesebbet alszanak, nekik tervezhetünk folytatásos
mesét is.
A nagyobb óvodásokban kialakul a mese, vers szeretete. Igénylik, izgatottan várják az
óvodapedagógusok meséit. A gyermekek arcán megjelenik a belefeledkező áhítat, figyelő
ámulat. Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák,
kiolvasók ismételgetése. Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez,
tapasztalataihoz, hangulatához. A nagyobb gyermekek ismételgessék az előző években tanult
verseket, meséket is, valamint tanuljanak 5-6 mondókát, 6-8 verset és 10-15 mesét
dolgozzanak fel.
A versek tanulását mikrocsoportos formában szervezzük meg, ahol a gyermekek
kiválaszthatják a megajánlott versek közül, hogy melyiket szeretnék megtanulni. A
verstáblájukon jelölik a jelükkel, hogy melyik verset választották ki maguknak. A verseket
az óvodapedagógussal egyenként ismételgetik, hogy a szövegfonetikai hatáselemeket és a
magyar hanglejtést alkalmazni tudják. Az óvodapedagógus ne szavaltassa a gyermekeket
egyszerre! Kerülje az éneklő, kántáló közös versmondásokat. Ügyeljen a szavak gondos,
tiszta ejtésére, a magyar beszéd hangsúlyozására. (Kivételt képeznek a ritmikus versek, mint
pl. Weöres Sándor: Galagonya stb., amit ritmusa miatt együtt is el tudnak mondani a
gyermekek.)
Az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek sokszínűek. A nagycsoportos
korú gyermekek fantáziája, szövegemlékezete egyre jobb. Ezért a gyermekeknek
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próbálkozási alkalmat adunk a mese önálló elmondására. Ezt a módszert a kéthetes
mesefeldolgozás utolsó napjára is tervezhetjük, amikorra a nagycsoportos gyermekek az
újraalkotó fantáziájuk segítségével felelevenítik a már ismert mese történetét. Ennek a
módszernek jelentős nevelőértéke van: folyamatos beszédre nevel, és beszédbátorságot ad a
mesélőnek.
A gyermekek szeretik rajzban is kifejezni a vers és/vagy a mese történetét. Ezekből közösen
készítünk mesekönyvet. Az auditív élményhez társuló vizuális élmény lehetőséget ad a
sokszori ismétlésre, a mesék felelevenítésére. Ezért a gyermekek által készített
meséskönyveket a mesebirodalmukban tartjuk, hogy minden gyermek elővehesse, és abból
mesélhesse el a feldolgozott mesét.

11.3. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versek, mesék,
dramatikus játékok segítségével
A nyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, melyet
az óvodapedagógus utánzásra késztető, szemléletes, képszerű bemutatása teremt meg. Az
óvodapedagógus magával ragadó meseelőadása a záloga annak, hogy az irodalom nyelvistilisztikai eszközei nagymértékben fejlesszék a gyermeki beszédet és a kommunikációt.
Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a szavak helyes kiejtését, a tiszta beszédhallást.
A népi mondókák és gyermekversek ismétlése hatásosan segíti a beszédészlelés és
beszédmegértés fejlődését. A gyermekek ezen irodalmi műfajok segítségével gyakorolják
a helyes légzést, a helyes ejtést, artikulációt, egyes beszédhangok, hangkapcsolatok
törvényszerűségeit, mint a hasonulás, összeolvadás, rövidülés, hangkiejtés stb.
A versek ismétlése alkalmat teremt a gyermek számára a beszédtempó, ritmus, hangsúly,
hanglejtés gyakorlására. A dramatizálható népi mondókák, népmesék felkeltik a
gyermekek beszélőkedvét, beszédfantáziáját, a beszédindítást. A gyermekek
megtanulhatják a fonetikailag változatos felépítésű, muzikális szavakat, a szófajok
legkülönfélébb változatait, a hangok stílusjegyeit, azok érzelemkeltő hatásait,
színeffektusokat közvetítő szavakat, szókapcsolatokat, a hangfestő-, hangutánzó-,
rokonértelmű igéket, ikerszavakat, valamint a nyelvi komikum, humor verbális példáit.
A népköltészeti alkotásokból, a népmesékből a gyermekek sok új régies-népies fogalmat
ismerhetnek meg, hiszen a népmese a magyar nyelv kincsestára. A bábjátékban, dramatikus
játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket, a dramatikus helyzetek
pedig lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, a szerepek megformálására és az önálló
mesemondásra.

11.4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a három nevelési évben hallott mondókákat, verseket, meséket;
 mesélés, bábozás, dramatikus játékok szokásait, szabályait;
 a mikrocsoportos és egyéni verstanulás kialakított szokásait, szabályait;
 a vershez, meséhez kapcsolódó hívóképeket.
A gyermek képes:
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 a hívóképek alapján önállóan felidézni az egyszerűbb verseket, rigmusokat;
 a meséket helyes artikulációval és jó szövegfonetikai hatáselemekkel elmondani;
 figyelmesen mesét hallgatni;
 meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással kifejezni;
 aktívan, cselekvően részt venni a mesefeldolgozásban;
 a „mi mesénk” megkezdett gondolatmenetét folytatni;
 az átváltozás eszközeit, díszleteket, a félkész játékeszközöket használni;
 elfogadni önmagát, társait különböző szerepekben;
 mesék jeleneteit rajzban kifejezni;
 egyszerű bábokat készíteni.
A gyermek attitűdjére jellemző, hogy






örömmel ismételgeti a verseket, rigmusokat;
várja, igényli a mesehallgatást;
örömmel mesél, bábozik, dramatizál az óvoda kisebb gyermekeinek;
ötletei vannak a mesefeldolgozáshoz, amely láthatóan boldoggá teszi őt;
a kitalált mesék „AH” örömmel töltik el;

 mosolyra derül helyzet- és jellemkomikumokon, szójátékokon.
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12. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
A tevékenység célja: a zenei anyanyelv megismertetése,
megszerettetése az ölbeli játékokon, közös éneklésen és a
közös énekes gyermekjátékokon-táncon keresztül, amely a
zene szép magvával felkelti a gyermekek zenei érdeklődését.
Az érzelemgazdag tevékenységen keresztül a gyermekek zenei
képességfejlesztése is megvalósul, mely utat nyit a zenéhez
való mélyebb, pozitív viszonyulás kialakulásához.
A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely a nemzeti, nemzetiségi,
etnikai hovatartozás figyelembevételével is formálja a gyermekek zenei ízlését, és
nagymértékben befolyásolja esztétikai fogékonyságát.
Az óvodapedagógus feladatai:





A felhasznált zenei anyagok igényes, a vallásos nevelésnek, az életkornak és az adott
csoport képességszintjének megfelelő kiválasztása
A 3-6-7 éves korban tervezhető zenei képességek fejlesztése kreatív, játékos
módszerekkel
A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása
A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a zenei tevékenység segítségével

12.1. A felhasznált zenei anyagok igényes, a vallásos nevelésnek, az
életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő
válogatása
Az óvodai zenei nevelés során a gyermekeket „csak tiszta forrásból” tápláljuk, neveljük,
hogy megismerhessék saját zenei anyanyelvüket. Felelősek vagyunk azért, hogy e minőségi
kultúrát a gyermekek magukba szívhassák. Ezért a zenei anyag összeállítása kardinális
szempontként jelentkezik az óvoda gyakorlatában. Az Óvodai nevelés országos
alapprogramja ezt egyértelművé teszi. Így kimondhatjuk bátran, hogy az óvodában nincs
helye az igénytelen és a szórakoztató ipar által ontott zenének. Kodály Zoltán írásai mind azt
erősítik meg, hogy „Rá kell egyszer már mutatni a legkisebbek nevelésének országos
kulturális jelentőségére. Ha nem ültetjük el a zene szép magvát a legzsengébb korban, később
hiába próbálkozunk vele: ellepi a lelkeket a gyom. Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az
első jó magot vetni?”
A zenei anyagok kiválasztása több szempont alapján történik. Elsők között szerepel az
életkornak és a csoport fejlettségének megfelelő zenei anyagok kiválasztása, melybe
beletartozik a zenei hangkészlet, dallamfordulatok, játékformák tudatos megválasztása. Ezt
követik a vallásos témájú és az évszaknak megfelelő zenei anyagok összegyűjtése, mivel a
tervezésünket az egyházi ünnepek, az évszakok és a jeles napok tartalmi köre határozza meg.
A kisebb gyermekeknek kezdetben az ölbeli játékok szereznek igazi örömet, zenei
élményt, amelyet a felnőttekkel együtt közösen játszanak „anyaöl melegében,” szemtől
szemben. Ezek között játsszuk velük az arc-, kéz-, ujj-, lábjátékokat és lovagoltatókat,
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amelyben a gyermek elsősorban a mozdulatokat és a ritmikusság jelenlétét élvezi. A
szeretetkapcsolat, a biztonságérzet kialakításának egy láncszeme e tapintásos kontaktussal
összekapcsolt zenei élmény. A vegyes csoportokban a felnőtt szerepét később utánozzák a
gondoskodó típusú nagyobb gyermekek, akik kezdetben feszélyezetten, de később nagy
szeretettel, odaadással babusgatják a kisebb óvodásokat. Az ének-zenei nevelésünkben is
megjelenik „az én mondókám, énekem” személyes művészeti ajándék, amit a befogadás
első napján ajándékoz minden egyes kis óvodásnak. A saját éneküket olyan sokat énekeltetik
az óvodapedagógusokkal együtt, hogy a féléves befogadás végén ez az első
mondókája/éneke a gyermeknek, amit el tud önállóan mondani/énekelni a szüleinek és a
nagyszülőknek.
A kisebb gyermekekben a mondókázás is nagy örömet vált ki, amelyben a ritmus, lüktetés,
hangsúly, szöveg, mozgás, hanglejtés közvetít erős érzelmeket a közös játékban. Ezeket álló
helyzetben vagy ülve mondogatjuk, figyelve egymás játékos mozdulatait. Tudnunk kell,
hogy a mondókák zenei értéke egyenlő a gyermekdalokéval!
A kisebb gyermekeknek egyszerű, 2-3-4 hangból álló olyan gyermekdalokat választunk ki,
amelyek 2-4 motívumból állnak. A gyermekdalokhoz is igyekszünk mozdulatokat kitalálni,
mert akkor élvezetesebb a gyermekeknek a játék. E gyermekdalokat rendszerint jeles
napokra, ünnepek köszöntésére tanulják a gyermekek. Egy-egy komponált gyermekdal
megtanítása elég erre a célra, inkább ismételjük az előző évben tanult ünnepi köszöntőket is.
Ne feledkezzünk meg az igényes műválasztásról!
A gyermekek legkedveltebb zenei anyaga az énekes játék, amelyet a kicsik állókörben,
játékos mozdulatokkal már el tudnak játszani. Vegyes csoportban arra is lehetőség van, hogy
akár kétféle játékkal játsszunk egy játékot. Így az óvodai korosztályok mozgásképességét
figyelembe tudjuk venni.
A nagyobb gyermekeknek továbbra is olyan helyzetet teremtünk, hogy minél gyakrabban
játszhassanak ölbeli játékokat, és mondogathassanak mondókákat a kisebb gyermekekkel
együtt. Ők már képesek arra, hogy nehezebb pentaton vagy dúr hexachord hangkészletű
dallamfordulatokat megtanuljanak, és a nyolcad, negyed ritmusértékeken túl a szinkópát
és a triolát is megismerhessék. Az énekes játékok mozgásanyaga is összetettebb lehet. A
megismert csigavonalat, hullámvonalat, szerepcserére épülő játékokat felválthatják a
leánykérő-lakodalmas, kapus, hidas játékok és az alakoskodó, huncutkodó, egymást
megtréfáló játékok.
A zenehallgatáshoz olyan műveket válogatunk, amelyek felkeltik a gyermekek érdeklődését
az egyházi és a nemes, értékes zene iránt. Elsősorban élethelyzethez, szituációkhoz
kapcsolva tervezzük meg a zenei élményközvetítést. Programunk sok lehetőséget teremt a
zenehallgatásra. Óvodáinkban már reggel halk, finom, nyugtató hatású zene várja a szülőket,
gyermekeket, hogy a reggeli feszült állapotot lazítani tudjuk. A negyedévenként
megszervezett ovikoncertek is azt szolgálják, hogy zenei élményhez jussanak a
gyermekeink, amit a zenéhez legjobban értő óvodapedagógusunk tervez meg és vezet le. Az
óvodai gyermekkoncerteknek akkor van értelmük, ha mértéktartóak. Óvakodnak az új
lehetőség adta túlzásoktól, s attól, hogy a zenehallgatás a nevelést csupán didaktikusan
kiegészítse. A gyermekek élethelyzetben élik így át a zenehallgatás csodálatát. A népi altató
mondókákat, énekeket az ebéd utáni szendergés idején énekelgetjük nekik, vagy ha fáradt a
hangunk, akkor klasszikus vagy népi hangszeres bölcsődalok lejátszásával altatjuk el őket.
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Zenei élményként minél többször éneklünk népdalokat, hiszen az óvodai zenehallgatás
gerince is a népdalkincs, mert mesélő, párbeszédes, cselekményes, a gyermeki lélekhez
közelálló. Ugyanezt mondhatjuk a rokon- és más népek dalairól is. Bátran válogathatunk a
zenehallgatási könyvünkből magyar és külföldi énekes, hangszeres műzenei
szemelvényeket, kánonokat és az óvodás gyermek befogadóképességének megfelelő
kétszólamú énekes és hangszeres darabokat.

12.2. A 3-6-7 éves korban tervezhető zenei képességek fejlesztése kreatív,
játékos módszerekkel
Az óvodások zenei képességfejlesztését akkor tudjuk jól végezni, ha a szakemberek által
kidolgozott elméletet megtanuljuk, és pontosan látjuk, hogy a zenei képességek akkor
fejlődnek jól óvodáskorban, ha a gyermekek sokat énekelnek, vagyis mindennap énekelnek.
Ezért már a kisebb óvodások tanuljanak meg 5-6 mondókát, ölbeli játékot és 10 énekes
gyermekjátékot. A nagyobb óvodások néhány mondóka mellett akár 20 énekes anyagot is
megismerhetnek egy év alatt. Ezek adják az alapot a képességek fejlesztéséhez, különösen
akkor, ha azokat készségszinten megtanulják.
Az éneklés az egyik legfontosabb kodályi irányelv, amire nagyon oda kell figyelnünk. Az
éneklési készség fejlesztése a gyermek utánzási vágyán alapszik. A tiszta éneklés
kialakulása igen hosszan tartó folyamat, amelyben a sok ismétlés hozhat eredményt. Ehhez
a teljes óvodai időszakra szükség van. Készségfejlesztést szolgáló dallamokat hallás útján
tanítunk az óvodában. Ezért fontos, hogy rövid, kis hangterjedelmű dalokat és játékos, tréfás
énekmotívumok többszöri utánzását várjuk el a gyermekektől. A tiszta éneklést segíti, ha a
dalokat megfelelő hangmagasságon énekeljük. A kisebb óvodások esetében az egyvonalas
D-H, a nagyobbaknál az egyvonalas C és kétvonalas D’ abszolút hangok közötti hexachord
hangterjedelmet jelenti. Érdemes mindig használni hangvillát vagy hangsípot, hogy a kezdő
hangot mindig a fenti lágéban tudjuk megadni, és ne énekeljünk mélyebben. Ha mindig
azonos hangmagasságban indítjuk a dalok kezdő hangját, akkor a gyermekek könnyebben
átveszik. A kezdőhang átvételénél nem használunk merev vezényszót.
Példát mutatunk tiszta énekléssel és az egyöntetű, középerős, jó artikulációs énekkel s a
buzdító értékeléssel. A gyermekek tiszta éneklését nagymértékben segíthetjük, ha minél
többet énekeltetjük őket egyenként. Az éneklés kitárulkozás, a belső érzés kivetítése.
Szokjanak hozzá, hogy bátran, bármikor meg tudjanak szólalni énekelve. Ha az óvoda
nem foglalkozik ezzel, később ezek a gyermekek lesznek azok, akik nem fognak sohasem
egyedül énekelni.
Vannak gyermekek, akik gyenge hallásúak, hamisan énekelnek. Kodály Zoltán alapvető
tétele szerint minden gyermek zenei hallása fejleszthető. Ezt mi is így valljuk. Több
évtizede megfigyeltük, hogy a hamisan éneklés oka a gyakorlatlanság, gátlásosság és a
hangos éneklés. A gyermekek jó kapcsolata sokat segíthet a tiszta éneklés közvetett javításán.
A gyermeknek tudnia kell arról, hogy mélyebben vagy magasabban énekel, de ezt átmeneti
állapotként kezeljük, és bizalomelőleget adunk neki, hogy ez megtanulható. A
leglényegesebb, hogy mindig énekeljen a többiekkel, és az óvodapedagógusok is gyakran
énekeljenek vele tagoltan, lassan egyszerű dalokat.
A hallásfejlesztés énekléssel indul, és arra épül. A három év alatt tanult zenei anyagok
alkalmasak az akusztikus és belső hallás fejlesztésére. Az akusztikus hallás fejlesztése során
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zenei fogalompárokat vizsgáltatunk a gyermekekkel. Ezeken keresztül megismerik a magas,
mély relációt. A magas és mély hang különbséget a kisebb gyermekek oktáv távolságban
vizsgálják, míg a nagyobb gyermekek a kvint és terc távolságokat figyelik meg. A
különbséget térben, függőleges irányban érzékeltetjük. Jó példa erre egy női és egy férfihang
megfigyeltetése oktáv esetében. Az érzékeltetéshez lehetőleg kis hangterjedelmű dalokat
választunk, mert azt be tudják mutatni oktáv, kvint és terc távolságokban. A gyermekek
legkedveltebb játéka e hallásfejlesztés területén a dalok dallamvonalának kézzel való
követése, bemutatása.
A hangerő érzékeltetése, a halk és hangos különbségének megismertetése is feladatunk. A
kisebb óvodások figyeljék meg a csendet, egymás hangját, a környezet hangjait és a
dallamjátszó hangszerek hangszínét. E hangszínek megfigyelése kedves játéka az
óvodásoknak. A nagyobbak próbálgassanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókát
mondani, énekelni, és azt térben, vízszintesen a két kezükkel érzékeltetni, valamint a halk és
hangos, gyors és lassú fogalompárokat együtt gyakorolni.
A belső hallás fejlesztéséhez szükséges, hogy a gyermekeknek legyen zenei emlékezetük,
ismerjenek sok szép óvodás dalt, és azt teljes biztonsággal tudják. A dallamfelismerés a
belső hallás fejlesztésének egyik játéka. Ehhez a játékhoz olyan dalokat, énekes játékokat
választunk ki, melyek nem hasonlítanak egymáshoz. Így a gyermeknek megvan az esélye
arra, hogy felismerje azokat. A dallamfelismeréshez kezdetben a teljes dalt énekeljük el a
gyermekeknek, később viszont lehet, hogy már az első zenei motívumról, majd a középső
vagy végső motívumokról is felismerik a dallamokat.
A zenei emlékezetet jól fejleszti a dallambújtatás. Az akusztikus, hallható és a belső, néma
éneklés nagy figyelmet kíván. Érdemes ezért kezdetben motívumonként váltani, de úgy,
hogy a jelzés a megelőző negyeden szólaljon meg. Ezt a képességfejlesztést kísérjük
egyenletes lüktetéssel, hogy ne boruljon fel a játék. A nagyobb gyermekek kedvenc zenei
játéka a motívum visszhang, amelyben egyszerű dallamfordulatot visszaénekelnek, majd
kitalált dallammal, szöveggel csoportosan és egyénenként játsszák. Ezek a játékok is segítik
a gyermekek tiszta éneklésének kialakulását.
A ritmus születésünktől fogva bennünk él a szívünk lüktetésével. Az életünk minden
pillanatában felfedezhetjük, és rácsodálkozhatunk a természetben és a környezetünk
világában is. A ritmusérzék fejlesztése az óvodában a mondókák, gyermekdalok és azokhoz
kapcsolódó mozgás kölcsönhatásában fejlődik. Kimondottan a zenei tevékenység a mozgató
rugója. A kisebb gyermekek, ahogy belépnek az óvodába, az ölbeli játékok során magukba
szívják, megismerik az egyenletes lüktetést, mert minden játékukat ez kíséri. Az
óvodapedagógus kreativitásán múlik, hogy mennyi játékos mozdulatot talál ki nekik, hogy
ezt a lüktetést megérezzék, és maguktól is játsszák. Ha ez a játék ott van a csoportban, már
kiscsoport végére elérhetjük, hogy mozgásukban megjelenik a lüktetés ereje. A gyermekek
közül sokan nehezen tanulják meg az egyenletes járást, amely alapja az énekes játékok,
gyermektáncok, táncos lépések esztétikus megjelenésének. Ezért az óvodapedagógusok
mindig kopogós cipőben vezetik az énekes játékokat, mert ezzel halhatóvá teszik a lüktetés
tempóját. Emellett a nagyobb gyermekek fejlesztését is végigkíséri az egyenletes lüktetés
hallható gyakorlása, amely a szabályosan ismétlődő súlyokat, mérőket rögzíti. E képesség
megszerzése után könnyen meg tudjuk tanítani a mondókák és dalok ritmusát. A ritmus
hosszabb és rövidebb egységek időbeli egymásutánja. A magyar gyermekdalokban egy
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hangra egy szótag esik, s ezeknek a zenei anyagoknak a ritmusa egyszerű negyedeket,
nyolcadokat, negyed szüneteket és ritkán szinkópákat, és még ritkábban tizenhatodokat
tartalmaz. A ritmus tanítását nagyobb óvodásoknak ajánlják az elmélettel foglalkozó
szakemberek, viszont ha a gyermekek biztosak az egyenletes lüktetésben és a motívum
hangsúlyban, könnyen kiemelik a dalok ritmusát. Többféle ritmushangszert és népi
ritmuseszközt használunk a ritmusérzék fejlesztéséhez. Ezeket a „ritmushangszereket”
közösen barkácsolják a szülőkkel, óvodapedagógusokkal, hogy együtt tudjanak
mondókázgatni, énekelgetni maguk és egymás örömére.
A gyermekek játsszanak minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, hogy
érzékeljék: a motívumok hossza sohasem változik. Fejlesztjük a gyermekek
alkotókészségét, lehetőséget teremtünk arra, hogy egy-egy zenei képességfejlesztő játékot,
énekes játékot többféleképpen el lehet játszani.
A nagyobb óvodások mozgásfejlettsége és szabálytartó képessége megengedi, hogy a jeles
napokra táncos lépésekből egyszerű gyermektáncot állítsunk össze a gyermekeknek, hogy
ezzel is felidézhessük a múlt szokásait. A népi énekes játékokra egyszerű táncos lépéseket
találunk ki, amit a felnőtti minta utánzásával követni tudnak. Ez lenne az alapja az ünnepi
táncházaknak, amit a gyermekek, felnőttek és a szülők is nagyon szeretnek.

12.3. A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása
A zenei nevelés szervezett tanulási formája kötetlen és kötött jellegű elemekből áll. A
hagyományos kötelező foglalkozásokat zenei funkciók szerint szétbontottuk. Erre azért volt
szükség, mert az óvodákban a legtöbb helyen vegyes csoportok működnek, ahol a három
korcsoport együttnevelése megköveteli a differenciált nevelés sokféle megoldását, de a
homogén életkorban is szükséges a differenciálás, mivel nincs két azonos képességű
gyermek.
A gyermekek zenei képességfejlesztése mikrocsoportos munkaformában működik a zenei
kuckóban, ahol a gyermekek 6 fős csoportban együtt játszanak. Ezzel a munkaformával a
gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve, eredményesebben tudunk fejleszteni. Ilyen
létszám mellett arra is van lehetőség, hogy félévenként minden zenei feladatot
kategóriarendszeres megfigyeléssel diagnosztizáljunk, és nyomon kövessük a gyermekek
egyéni zenei képességének alakulását, fejlődését. Pl.: az „Én már képes vagyok egyedül
eltapsolni a dalok ritmusát!” című megfigyelési lapot a gyermekek jelének felhelyezésével
az óvodapedagógus a gyermekekkel közösen készíti el.
A kötött jellegű, szervezett énekes gyermekjátékot a délelőtti levegőzés előtt az udvaron
vagy a tornateremben tartjuk, ahol elég hely áll rendelkezésre a közös játékhoz. Ebben a
formában csak énekes játékot játszunk minden didaktikai feladat nélkül, hogy semmi se
szakítsa meg az önfeledt, élményteli közös játékot. Az új játékokat utánzásos tanulás szerint
sajátítják el a gyermekek a két óvodapedagógus együttes mintája alapján.
A zenehallgatási lehetőségeket a különböző tevékenységekhez kapcsoljuk, olyan
helyzethez, szituációhoz, ahová illik. Óvakodunk a felesleges didaktikus magyarázattól!
A délutáni órákban arra is lehetőséget teremtünk, hogy a gyermekek kedvük szerint
megnézhessenek, meghallgassanak néhány perces kórusművet, hangszereken
megszólaltatott klasszikus műzenét. A zenei tevékenységeket éves terv készítésével
gondoljuk végig, amit évszakok szerint bontunk.
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12.4. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a mondókákkal, énekes
játékokkal, dalokkal és a zenei készségfejlesztő játékokkal
Az óvodai zenei nevelés és az anyanyelvi fejlesztés között szoros kapcsolat van. Az éneklés
nagy jelentőséggel bír a beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztésében. A gyermekek
lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, énekek ismételgetése
segíti a hangzók helyes megformálásának gyakorlását, a helyes artikulációt, a szavak szép,
pontos kiejtését. A beszédtechnika kialakításában, az esetleges beszédhibák javításában is
nagy szerepet játszik a mondókázgatás és az éneklés.
Az éneklés, az énekes gyermekjátékok a beszéd és a gondolkodás együttes fejlődését fokozva
segítik a fogalomalkotást, gyarapítják a gyermek szókincsét. A zenei tevékenységek lehetővé
teszik a különböző grammatikai megoldások, a választékos kifejezések, a párbeszédek
gyakorlását. Az óvodás korosztály ritmuskedvelése a zenei és az anyanyelvi nevelés
kapcsolatának egyik talpköve. A ritmikus szövegnek, dallamnak jótékony hatása van a
beszéd összetevőinek belső szerveződésére, az együttes mozgásra. A változatos
helyzetekben folyó gyakori éneklés a zenei készségekre gyakorolt hatásán túl
kommunikációs biztonságot fejleszt ki a gyermekekben, amely főként abban nyilvánul meg,
hogy korábban szocializálódnak, és aktívabb szókincsükkel több beszédaktust
kezdeményeznek. A beszéd és a zene formanyelvének sok közös eleme van, például a beszéd
és a zene is közöl valamit az emberről, a világról, ritmikus, zenei hatású, jellemzi mindkettőt
a hangsúly, hanglejtés-dallam, a hangerő és a hangerőváltozások, a tempó és a
tempóváltozások, a hangmagasság és a hangmagasság-változások, valamint a szöveghez
kapcsolódó ritmikus mozgások, melyek megéreztetik a nyelv kifejező erejét, szépségét. Az
éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segíti a magán- és
mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A folklór műfajcsoportjai folyamatosan, szinte
észrevétlenül gazdagítják a 3-7 évesek szókincsét.

12.5. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a három nevelési évben hallott mondókákat, énekeket, énekes játékokat;
 a vallásos énekeket;
 az egyenletes lüktetés, dalritmus, motívumhangsúly érzékeltetésének csoportban
alkalmazott formáit;
 a hallásfejlesztés és ritmusfejlesztés eszközeinek használatát;
 a zenei tevékenységek elfogadott szokás- és szabályrendszerét.
A gyermek képes:
 az énekes játékot lendületesen, harmonikus mozdulatokkal játszani;
 gátlások nélkül, egyedül énekelni;
 zenét elmélyülten hallgatni;
 a zenei fogalompárokat megkülönböztetni;
 ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni;
 az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát és a motívum hangsúlyát összekapcsolni;
 egyenletesen járni, alkalmazkodni társaihoz;
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finom, kifejező mozdulatokra;
bármelyik társát elfogadni, választani a különböző szerepekben;
a hívóképek alapján felidézni a mondókákat, az énekes játékokat és a műdalokat.

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
 élvezettel játszik énekes játékokat, melyben képes cinkosságot vállalni;
 szívesen énekel egyedül és kisebb csoportokban társaival;
 élvezettel hallgat egyházi, értékes, neki való klasszikus zenét;
 örömét leli a ritmusok, dallamok, játékok rögtönzésében;
 gátlások nélkül dudorászik, énekel a csoportban;
 szereti és élvezi a mikrocsoportos zenei képességfejlesztő játékokat;
 „AH” élménye megmutatkozik az ovikoncerteken.
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13. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A tevékenység célja: a gyermekek élményeinek, tapasztalatainak
és fantáziavilágának képi, szabad, kreatív önkifejezése.
A gyermekek tér-, forma-, színképzetének gazdagítása, esztétikai
érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.
Az ovigaléria programja adjon mindennapi lehetőséget a
műalkotásokkal való találkozáshoz, hogy művészeti élményben
részesüljenek a gyermekek, felnőttek, szülők az óvodában.
Az óvodapedagógus feladatai:





A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése;
A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító formáló tevékenységek tartalmának,
minőségének folyamatos, differenciált fejlesztése;
A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása;
A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során.

13.1. A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése
Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az
eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és a könnyen kezelhetőség szem előtt
tartása szükséges. A gyermekekkel együtt gyűjtjük a természet kincseit, a környezetükben
található újrahasznosítható különböző anyagokat, hogy minél változatosabb alkotásokat
tudjunk készíteni. A különböző mennyiségű anyagok elhelyezéséhez tárolóhelyekre van
szükség.
Az alkotó-alakító tevékenységekhez az a megfelelő hely, ahol a mozgó gyermekektől védett
az alkotók köre. Ezért állandó művészeti alkotósarkot, teret hozunk létre a csoportban, ahová
összegyűjtjük a tevékenységhez szükséges összes eszközt a gyermek szemmagasságában az
elérhetőség érdekében. A munkaasztalt úgy alakítjuk ki, hogy maximum 8 gyermek
egyszerre kényelmesen elférjen, és közel legyenek mindenkihez az alkotáshoz szükséges
eszközök. Ez az alkotótér a gyermeknek a szabad játéktevékenységében is mindig
rendelkezésére áll.
Az irányított rajzos tevékenységekhez mindenkor biztosítjuk az élmény- és
tapasztalatszerzést, ezen belül a pontos, részletes megfigyelés lehetőségét, hogy a
gyermek inspirálva legyen az élményeinek, tapasztalatainak vizuális kifejezésére.
Az alkotó tevékenységhez olyan légkört biztosítunk, amelyben a gyermekek szívesen
bekapcsolódnak az alkotásba, s a sikertelen lépéseiket minden lelki feszültség nélkül
újragondolják és módosítják.
A tevékenységhez elegendő időt biztosítunk. A gyermekek lehetőleg addig alkossanak,
ameddig be tudják fejezni a munkájukat. Ha szükséges, akár délután is folytathassák az
elkezdett tevékenységüket a délutános óvodapedagógus odafigyelésével.
A gyermekeknek egyenként tanítjuk meg az eszközök helyes fogását, biztonságos
kezelését. A rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, anyagformáláshoz, szövés-fonáshoz,
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batikoláshoz, építéshez, a kézimunka egyéb fajtáihoz, a műalkotással való ismerkedéshez
végiggondoljuk a feltételeket, s megteremtjük még a mindennapi szabad játékban is. Az
alkotótechnikákra is ugyanez vonatkozik, hogy alkotás előtt a gyermekeknek játékos
formában meg kell ismertetni, ki kell próbálni az új technikákat, hiszen addig képtelen vele
bármit is alkotni. A gyermek a mindennapi szabad játéktevékenységben tudja ismételni,
begyakorolni az eszközök használatát és a technikák műveletsorait. A gyermekek az alkotás
folyamataiban használjanak köpenyt vagy kötényt, hogy óvják a tiszta ruhájukat.
A művészeti, alkotó térben létrehozunk egy olyan nagyságú minigalériát a gyermekek
szemmagasságában, ahová minden gyermek alkotását ki tudjuk helyezni a rajzos, alkotó
tevékenységek befejezése után. Ebben a helyzetben olyan légkört biztosítunk, hogy a
gyermekek szívesen beszéljenek alkotásaikról, és ki tudják fejezni örömüket a saját és
társaik által létrehozott produktumairól. Az alkotónap délutánján megteremtjük a feltételét
annak is, hogy a szülők megtekinthessék gyermekük új kreációit, alkotásait, ezért biztosítjuk
a belépést a csoportszobába a szülők részére. Olyan meghitt pillanatokat teremtünk az egész
heti munkában, amikor a gyermekek a társaikkal, felnőttekkel együtt gyönyörködni tudnak
a létrehozott alkotásokban, és egymástól tanulhassanak képi megjelenítési elemeket, vizuális
megoldásokat. Elemi célunk ezzel a gyermekek látásérzékenységének, megfigyelésének
fejlesztése és az érzelmi nyitottságuknak formálása. A következő heti alkotótevékenység
előtt összegyűjtjük a gyermekek alkotásait, és az öltözőben található nagy, esztétikus
albumba kitesszük a szülőknek. Így alakítjuk, formáljuk a pedagógus és a szülők közös
nevelőpartneri kapcsolatát a gyermekek tudatos fejlesztése érdekében.
A gyermekek alkotási folyamatában mindig a gyermekek közé ülünk, és érthetően kijelöljük
azt az izgalmas, élményteli témakört, amelyből kiemeljük és javasolunk inspiráló témákat
(legalább kettőt) a gyermekeknek, hogy választani tudjanak, melyiket tudnák megalkotni a
témák közül. A kitalált témákhoz legalább kétféle eszközt és kétféle technikát is ajánlunk,
hogy ez is válaszható legyen a gyermekeknek. Arra is törekszünk, hogy egy könnyebb és egy
nehezebb technikát, eszközt ajánljon, hogy a különböző korú gyermekek képességüknek
megfelelően választhassanak az ajánlatokból. Mindezek okos, pontos levezetése után
kezdődik el az alkotási folyamat, amelyben a gyermekeknek sok buzdítást, pozitív, szóbeli
segítséget adunk. Ebben a folyamatban nem járunk a gyermek előtt, nem vezetjük kézen
fogva. Engedjük, hogy megálljon, megfigyeljen, próbálkozzon, és annak örülünk, ha ő talál
rá a helyes útra. Arra is ügyelünk, hogy a gyermek ne legyen magára hagyva, hanem
mindenkor pozitív támogatást, követést kaphasson. Egy ilyen alkotási folyamat nem
sématanítás, hanem óvó, féltő nevelés, melynek az eredménye a tanulás, végeredménye pedig
a sokkal magasabb szintű alkotás, ráadásul örömmel és belső motivációval.

13.2. A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek
tartalmának, minőségének differenciált fejlesztése
Az óvodába kerülő gyermekeknek lehetővé tesszük, hogy első félévben játszva
ismerkedhessenek e tevékenységekhez szükséges anyagokkal, eszközök fogásaival,
használataival és a különböző technikák kivitelezésének módjaival. A tevékenységeik
elsősorban a rajzolás, festés, mintázás köré csoportosíthatók. A 3 éves gyermekekre még
jellemző a firkakorszak. A szándéktalan firka és a látszólag szándékos forma-firka
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időszakában még nem tervezhető a témajavaslat. A gyermekek az elkészült firkák után
ugyanakkor fogalmazzák meg az óvodapedagógus segítségével, hogy mit alkottak.
A kisebb óvodások fokozatosan ismerkedjenek a képalkotással, melynek célja a vizuális
nyelv, a képi megjelenítés elemeinek (vonal, folt, szín) kompozíciós eljárásainak
megismertetése. Jó lehetőséget ad ehhez a rajzolás vastag színes ceruzával, zsírkrétával vagy
krétarajzokkal az aszfalton vagy agyagba-homokba karcolással, nyomhagyással. A festés is
sok-sok élményt ad a kisebb óvodásoknak, ha vastag ecsettel nagy felületeket festhetnek,
vagy ecsetnyomokat különböző színű kikevert temperával kipróbálhatnak. A nagyfelületű
alkotásaikat összekapcsoljuk gyermekdalokkal, mondókákkal, versekkel, vagy akár
díszletként felhasználjuk a mesékhez a művészeti élmény gazdagítása érdekében.
A gyermekek az udvaron vízzel, nagy botokra felkötött szivacsecsetekkel festhetnek, mert
ez a nyomhagyó játék kiválóan fejleszti a gyermekek képzeletét, ha kitalálják, hogy mihez
hasonlít a keletkezett vizes folt. Segítjük a gyermekek képalakító tevékenységének
elindulását a szórt elrendezéstől a képelemek, részformák elemeinek egymáshoz
rendezésével.
A gyermekek kezdetben tetszés szerint vegyenek részt a plasztikai alakításban.
Ismerkedjenek az agyag alakíthatóságával nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve,
simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva stb. A gyermekek nagyon kedvelik ebben a
korban az agyagozást, homokozást, ezért minden nap álljon rendelkezésükre ez a lehetőség.
Egyéni differenciálással támogatjuk a gyermekeket a fejlettségüknek megfelelő ötletekkel,
és a technikák, eszközök kiválasztásában is. Jó tanácsokat adunk nekik.
A nagyobb gyermekek alkotó-alakító tevékenységét gazdagítjuk, tovább bővítjük. A
gyermekeknél megjelenő szándékos képalakító tevékenységet segítjük élményeikhez,
tapasztalataikhoz kapcsolható témakörön belüli témajavaslatokkal, s ezekhez legkifejezőbb,
legpraktikusabb technika kapcsolásával járulunk ahhoz, hogy sikeressé tegyük a gyermekek
tervezett, kis létszámú csoportos rajzos tevékenységeit. Jelenjen meg a gyermekek rajzában
az emberábrázolás, a környezet, a tárgyak, a cselekvések, a vallásos témák (pl. ismert
szentek, csodák, bibliai történetek, templomunk) saját elképzelés alapján történő
megjelenítése. A gyermekek gyönyörködjenek a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott
színárnyalatokban. Használjanak ceruzát, krétát, filcet és rostirónokat, fapálcákat, különböző
vastagságú ecseteket a rajzok finomabb kidolgozásához. A gyermekek nagyon szeretnek
spárgából, fonalakból, textilből, termésekből képeket komponálni, erre is lehetőséget
teremtünk.
A saját élményeken alapuló cselekményes témákban jelenjenek meg a mesék, versek,
énekes játékok, ünnepek eseményábrázolásai is. A gyermekek alkalmazzanak a
képalakításhoz minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék meg a formákat, színeket egyéni
módon.
Gazdagítjuk a technikai megoldásokat és az eszközlehetőségeket, pl. batik, kollázsok,
plakettek, domborművek, viaszkarc, lenyomatok, kollázsok, montázsok, monotípiák,
díszítések, márványozás stb. alkalmazásával.
A festés is megannyi lehetőséget kínál a képalkotáshoz, pl. festés ujjal, festés tenyérreltalppal, festés nyomhagyással összegyűrt ronggyal, puha- és/vagy keménypapírral,
ecsetnyomokkal, festés vizes lapra, festés fésűvel, festés folt összenyomással stb. A
képalakító alkotás során a gyermekek minél többször alkossanak közös kompozíciót, hogy
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a társas együttműködésük, társas kapcsolataik, társas érzelmeik fejlődhessenek egymás
irányába.
A plasztikai munkák során a nagyobb óvodások legyenek képesek a formák tagolására, és
jelenjen meg az agyag, homok mellett a sógyurma, gipsz, gyertya (viasz), papírmasé a
kasírozáshoz. A nagyobb gyermekek körében alakítsuk ki az ajándékkészítés igényét. Arra
biztatjuk őket, hogy ünnepekre, vendégek fogadására készítsenek ajándékot. Legyen
természetes számukra szüleik, barátaik, az óvoda vendégei, az óvoda legkisebbjeinek
megajándékozása. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás örömét.
Tudjanak játékukhoz kellékeket, valamint alkalmi, egyszerű tárgyakat készíteni.
Használjanak különböző formájú textilt, bőrdarabot, a plasztikus munkák létrehozásához
pedig gallyakat, drótokat, terméseket.
Az építés során próbálkozzanak a tér variálásával, az építés részletezésével. Használjanak
ehhez pl. nagyobb méretű dobozokat, takarókat, térelválasztó elemeket, berendezési
tárgyakat, különböző nagyságú műanyag és fából készült lapokat. Ezekből képesek lesznek
pl. búvóhelyeket, mobil színpadot, drámajátékhoz szükséges egyszerű díszleteket stb.
készíteni. Segítjük a gyermekeket abban, hogy építés keretén belül nagyobb méretű
elemekből állítsanak össze térbeli, eredeti megoldásokat, akár meséhez mesehelyszíneket,
zenés kreatív játékokhoz díszleteket, kellékeket. A több napon át tartó építés lehetőségét is
biztosítjuk a gyermekeknek. Ebben az esetben az alkotótevékenységben elkezdett munkát a
szabadjátékban is folytatjuk.
A nagyobb gyermekek nagyon kedvelik a kézi munka technikáit: a papírvarázs játékokat
göngyölegből, dobozokból, a precizitást követelő ORIGAMI játékokat, a bábkészítést
papírból, és egyéb anyagokból, a természet kincseiből létrehozott tárgyakat, a gyöngyfűzést,
fonás-szövést, nemezelést stb. A kézi munka és a környezetalakításból eredő aktív
tárgykészítés bővítését mindezek nagymértékben gazdagíthatják.
Segítjük a gyermekeket játékok, bábok, játékkellékek készítésében. Szülők segítségével
gyűjtjük az alkotó-alakító munkához szükséges anyagokat. A gyermekek legyenek
megtervezői és díszítői ennek a munkának.
Az óvodai szinten megrendezésre kerülő ovigaléria programot ötletekkel támogatjuk.
Együttműködünk az ovigaléria programért felelős kolléganőjével, és a nagyobb
gyermekekkel feladatokat vállalunk e tevékenység sikeres megrendezésében. A kiállítást
minél többször meglátogatjuk a csoportunkkal kisebb csoportokban, hogy a műalkotással
találkozás lehetőségeit kihasználjuk, és sok új megfigyeléssel gazdagítsuk a gyermekek
vizuális látását. A gyermekek a kiállított alkotásokról véleményt nyilvánítunk, és
megjelöljük egy piktogrammal, hogy melyik alkotás tetszett legjobban. Az óvoda
ovigalériája az 5-6-7 évesek ízlésformáló, szemet gyönyörködtető, beszélgető helye, ahol a
műalkotások hangulati, formai, színbeli hatásáról esik szó. A gyermekek találkozzanak a
kiállító alkotókkal, hogy megismerhessék, hogyan készítették az alkotásaikat. Legyenek
büszkék óvodájuk galériájára, invitálják szüleiket, nagyszüleiket is a látvány megtekintésére.
Az előkészített eszközöket önállóan gondozzák, minden anyagot, eszközt, amelyek az alkotó
tevékenységhez szükségesek. Az ő feladatuk az eszközök tisztán tartására és elrakása.
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13.3. A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása
Az alkotó-alakító tevékenység a mindennapi játékban egyénileg, párban, kis csoportokban
megjelenő szabad játékfajta. A gyermekek teljesen önállóan döntik el, mit szeretnének
készíteni. Ezek a szabad játékok lehetőséget adnak ahhoz, hogy a tervezett tevékenységeken
tanult eszközfogásokat, technikákat a gyermekek ismételhessék, begyakorolják, és alkotási
képességeiket tovább fejlesszék.
Egy héten egyszer tervezett és tudatosan irányított, kis létszámú, kötetlen formájú
rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységet szervezünk. Az élményelőkészítő
munkánk és a csábító eszközök motiválják a gyermekeket az alkotó-alakító tevékenységre.
Az egyéni segítségnyújtás, tanácsadás folyamatos biztosítása érdekében egyszerre csak
maximum 8 gyermek vegyen részt a tevékenységben. Megteremtjük annak lehetőségét is,
hogy minden gyermek ilyen formában megalkothassa a választható témákból, választható
eszközökkel a képi-plasztikai, kézimunka, tárgykészítő elképzelését. A gyermekek jelenítsék
meg személyiségük kivetített alkotását, amelyben érzelmeik, vágyaik, szorongásaik,
tapasztalataik, fantázia- és élményviláguk megmutatkozik. A kis létszámú csoportokat
megszervezhetjük változó vagy állandó csoporttagokkal, korcsoportonként, vegyesen vagy
képességszintek szerint. A nevelési év elején dolgozzuk ki az éves tervezetet, hogy átgondolt
legyen, és minél kreatívabb, érdekesebb alkotások születhessenek. Ehhez is
formanyomtatványokat készítettünk.

13.4. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során
A gyermek beszédkészségének fejlődése sok esetben analóg a rajzkészség fejlődésével. A
szabadon firkáló gyermek – éppúgy, mint a szabadon gagyogó-halandzsázó – szinte magát
fejlesztve jut el az egyik fázisból a másikba. A vizualitás és a verbalitás növekvő kapcsolatát
a gyermekrajzok, plasztikai munkák, építés és a kézi munka fejlődése is tükrözi. Az alkotó,
alakító tevékenységek erősítik a képi szemléletes gondolkodás kiteljesedését, amire épül a
szóbeli logikai gondolkodás. Fokozza a gyermek tevékenységét kísérő monologikus
beszédet. Kiváltja az óvodapedagógussal és a társakkal folytatott beszélgetést, eszmecserét,
az ötletek és vélemények közös szóbeli megfogalmazását. Előkészít az olvasás és írás
elsajátítására.
A rajzolás, festés, mintázás kézi munka tevékenységben tudnunk kell, hogy hol juthatnak
szerephez a nyelvi-kommunikációs eszközök, és hol feleslegesek. Felesleges a részletező,
hosszadalmas megbeszélés, magyarázat; a gyermek alkotása mesélje el, amit a téma felidéz
benne. Az eszközök használatához viszont konkrét, pontos, az eljárás helyességét indokoló,
rövid szóbeli magyarázat szükséges. Tevékenység közben engedjük monologizálni, társával
halkan társalogni a gyermekeket. Kommunikatív jelzésekkel ösztönözzük a további
munkára, és éreztessük meg vele, hogy számíthat véleményünkre, kérheti a segítségünket.
Lehetőséget adunk, hogy a gyermek beszéljen az alkotásáról. Megkérdezzük, mit láthatunk
a rajzán, de nem túlozzuk el az ötletadást. Jól irányított kérdésekkel, éreztetjük meg a
gyermekkel, hogy önállóan dönthet a kapott ötletek felhasználásáról.
A gyermek nyelvi képességének fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka tevékenységéhez kapcsolódóan beszédünk modellértéke: konkrétsága,
érthetősége, tömörsége, egyszerűsége, ugyanakkor a szemléletessége is.
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13.5. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka eszközeit, technikáit;
 a tevékenység csoportban elfogadott szokás- és szabályrendszerét;
 a tevékenység eszközeinek rendeltetésszerű használatát és gondozását.
A gyermek képes:
 egyéni módon megjeleníteni élményeit, tapasztalatait, elképzeléseit;
 részletező, formagazdag, színeket egyéni módon alkalmazó képalkotásra;
 egyéni, részletező plasztikai alkotás létrehozására;
 közös téralakításra, építésre;
 beszélgetni saját és társai alkotásairól, és alkotásait elhelyezni a minigalériában;
 az ovigalériában elemezni, értékelni az alkotásokat ízlése szerint;
 önállóan és csoportosan játékokat, ajándékokat, kellékeket készíteni a közösség javára;
 emberábrázolásra, a mozgást rajzaiban érzékeltetni, térben jelenségszerűen ábrázolni;
 gondozni és vigyázni az alkotáshoz szükséges eszközeire;
 a különböző technikák alkalmazására és ötvözésére.
A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
 alkotásaihoz ragaszkodik, örül az egyénileg és a közösen elkészített kompozícióiknak;
 szívesen alkot, szívesen működik együtt téralakításban, építésben;
 rácsodálkozik a környezetében felfedezett tárgyakra, ruhákra, épületekre, szép
alkotásokra;
 örömmel beszélget alkotásaikról, szívesen megfogalmazza értékítéletét;
 szívesen dolgozik a különböző, érdekes technikákkal;
 gyönyörködni tud saját és mások alkotásában;
 „AH” élménye visszatükröződik az arcán az ovigaléria programjain.
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14. MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉK
A
tevékenység
célja:
a
gyermekek
természetes
mozgáskészségeinek kialakítása, formálása az óvodai mindennapi
életükben biztosított lehetőségekkel és az irányított, rendszeres,
tervezett tevékenységekkel, melyben motoros képességeiknek, s
ezen belül a kondicionális (erő, állóképesség, gyorsaság),
koordinációs (téri tájékozódás, mozgásészlelés, egyensúlyozás- és
ritmusképesség) fejlesztése játékos formában valósul meg.
Cél továbbá olyan tevékenység biztosítása, amely örömtelivé, sokszínűvé, változatosabbá
teszi – a művészetek eszközeivel – az irányított mozgást, mozgásos játékokat. A gyermekek
komplex személyiségfejlesztését, pszichomotorikus készségeiknek fejlődését szolgálja úgy,
hogy megmaradjon a gyermekek mozgás iránti érdeklődése, szabad mozgáskedve, és
élménnyé váljon számukra a mozgásos tevékenység.
Az óvodapedagógus feladata:


A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgások, mozgásos játékok biztosítása a gyermekek
harmonikus, összerendezett, ritmikus mozgásának kialakítása érdekében;



Az irányított, mozgásos tevékenység gazdagítása a művészetek eszközeivel;



Különböző szervezeti formák alkalmazása a gyermekek mozgásszükségletének
kielégítéséért, differenciált fejlesztéséért;



A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység keretében.

14.1. A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgások, mozgásos játékok
biztosítása a gyermekek harmonikus, összerendezett, ritmikus
mozgásának kialakítása érdekében
A gyermekek nagymozgása (járás, futás, csúszás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda
udvarán, ahol térérzékelés- és mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A szabad mozgás zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az irányított mozgástevékenység alatt
megismert mozgásformák többszöri ismétlésére. A mozgásos tevékenységeket s azok
eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok
összetételéhez alakítjuk ki.
A gyermekek természetes mozgáskészségeinek kialakulását, fejlődését a hároméves
óvodai tanulás során tudjuk biztosítani. Ezek az alapkészségek a következők: a
helyváltoztató mozgások a járások, futások, irányváltoztatások, megállások, szökdelések,
ugrások és érkezések, csúszások, kúszások, mászások, magas ismétlésszámmal
eredményesen fejleszthetők. A stabilitási helyzetváltoztató mozgáskészségek: a
lendítések, körzések, hajlítások és nyújtások, tolások és húzások, emelések,
testsúlymozgatások és támaszok, gurulások és átfordulások, dőlések és esések,
egyensúlyozások, függések és lengések folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk. A
finommotoros mozgáskészségek: a gurítások, dobások, elkapások, rúgások, labdaátvételek
kézzel, lábbal, ütések eszközzel, labdavezetések kézzel, lábbal fejlesztése tudatos munkával
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formálható, alakítható. A különböző korosztályú gyermekek különböző szinten végzik
ezeket a mozgásokat a saját képességüknek megfelelően, ezért fontos az egyéni differenciált
segítés minden gyermeknek, hogy fejlődni tudjanak.
Fejlesztjük a gyermekek kondicionális képességét, ezen belül a gyermekek erejét,
amelyhez a következő mozgások adnak megfelelő fejlesztési lehetőséget: a szökdelések,
távol- és magasugrások helyből és nekifutással, fel- és leugrások szerekre, szerekről. A test
általános erejét fejlesztik: a kúszások, csúszások, mászások, nyuszi ugrás, a dobások és
minden kéziszergyakorlat sok ismétléssel. A gyermekek alap állóképességét fejlesztik a
hosszabban tartó lassú és közepes iramú futások, minden hosszabb ideig tartó futást
tartalmazó játék és hosszabb ideig végzett kúszások, csúszások, mászások. A gyermekek
reakciógyorsaságát jól fejlesztik a futógyakorlatok feladattal járásból, futásból, akusztikus
jelre irányváltoztatások, megállások, különböző testhelyzetek felvételével.
Formáljuk a gyermekek koordinációs képességeit, ezen belül a téri tájékozódásukat a
következő
mozgásos
feladatokkal:
átbújásokkal,
minden
támaszgyakorlat
irányváltoztatással,
járások,
futások
irányváltoztatással,
célbadobásokkal,
labdagyakorlatokkal. A gyermekek koordinációs képességfejlesztését szolgálja a
mozgásérzékelés, vagyis a kinesztetikus képességek fejlesztése, melyet minden kéziszer
gyakorlat elősegít.
A gyermekek egyensúlyozási képességét keskeny felületen végzett járásokkal, futásokkal,
természetes támaszgyakorlatokkal, nyusziugrással, gurulás a test hossztengelye körül,
gurulóátfordulás előre, hátra mozgáselemekkel alakítjuk.
A gyermekek koordinációs képességének fejlesztéséhez hozzátartozik a ritmusképesség
fejlesztése, mely kiemelten fontos a programunkban. Ezért sokat foglalkozunk a mozgásos
tevékenységben is ezzel a fejlesztéssel, mely az egyszerű ciklikus mozgások,
járásgyakorlatok ritmusának tartását jelenti akusztikus jelekre vagy zenére.

14.2. Az irányított, mozgásos tevékenység gazdagítása a művészetek
eszközeivel
Az irányított mozgásos tevékenységeket úgy építjük fel, hogy a gyermekek változatos
mozgásos élményeket élhessenek át. A gyermekek átöltözését az irányított tevékenységre a
praktikum és az életkori sajátosságok figyelembe vételével végezzük. A kisebbek csak a
cipőjüket cserélik, a nagyobbak szükség esetén a pólót is átveszik.
A tevékenység kezdetét a zene jelzi, amelyre a gyermekek folyamatosan bekapcsolódnak,
és különböző járásgyakorlatokat végeznek az óvodapedagógust utánozva. Ezeket a
járásgyakorlatokat úgy állítjuk össze, hogy a gyermekeknek érdekes, változatos legyen.
Minden járásgyakorlatot módosítunk minden tevékenység alkalmával, hogy a monotóniát,
az egyhangúságot elkerüljük, és élvezzék a gyermekek. A járásgyakorlatok azzal is variáljuk,
hogy a járáshoz különböző eszközöket, (padokat, különböző alacsony és magas gátakat,
kéziszereket stb.) használunk.
A zenés járásgyakorlatok mozgáselemei lehetnek pl.: egyenletes járás, helyben járás,
párban járás kézfogással, járás térdemeléssel, járás dobbantással a motívum első negyedére
(motívumhangsúly), hátrafelé járás, járás különböző kartartásokkal, speciális járások, járás
különböző alakzatokban – csiga, hurok, hullámvonalban, járás tárgyak kerülésével, járás
kettős körben stb.
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A zenés járásgyakorlatokat a gyermekek utánzásos tanulással végzik, követik az
óvodapedagógus mozgását.
A járásgyakorlatok zenéje lehet induló, mint pl. Kodály Zoltán: Száz kis indulója és a
zeneirodalomban található egyéb indulók, egyenletes lüktetésű, a gyermek tempójához
igazodó népi és klasszikus zenék. Az IKT-eszközökkel ezeket a zenéket felvesszük, és
minden tevékenység levezetéséhez biztosítjuk. Legalább tíz darab 3-5 perces felvételt
készítünk, hogy a zenét is variálhassuk az összeállított járásgyakorlatokhoz.
A futás, a futógyakorlatok a gyermekek kondicionális képességét fejlesztik. Ezen belül a
gyermekek alap állóképessége fejlődik, pl. a hosszabban tartó lassú és közepes iramú futások
segítségével. A gyermekek reakciógyorsaságát a futógyakorlatok feladattal, futásból,
akusztikus jelre irányváltoztatások, megállások, különböző testhelyzetek felvétele fejlesztik.
A koordinációs képességeken belül a gyermekek téri tájékozódását jól fejleszti a futás
irányváltoztatással, egyensúlyozási képességüket pedig a keskeny felületen végzett futások
alakítják a legjobban. Mindemellett gyakoroljuk a futásnemeket: a gyorsfutást, az egyenletes
futást, helyben futást, belegyorsuló futást, váltakozó iramú futást. A futás feladattal sok
gyakorlási lehetőséget ad a gyermekeknek pl.: tempóváltással, különböző alakzatban
futással, irányváltoztatással, akadályok kerülésével és/vagy átlépésével.
A futójátékok sok örömet adnak a gyermekeknek, amelyeket bátran kombinálunk. Ebből is
összegyűjtünk vagy 10-15 félét, hogy a gyermekeknek változatos játékokat tudjunk
felajánlani. A futójátékokat olyan kooperatív játékokká próbáljuk alakítani, ahol egymás
segítése felszabadítja a gyermekek átváltozását. Pl.: a szoborjátékban a gyermekeket egymás
megsimítása oldja fel a megdermedés állapotából. A kooperatív játékokból nem esik ki senki,
nincs kirekesztés, nincs győztes és vesztes helyzet, a mozgásöröm áll a fókuszban.
A zenés gimnasztikai blokkok a mozgások, mozdulatok esztétikájára és a mozgások
ritmikusságának fejlesztésére koncentrálnak. Az együtt végzett nyakgyakorlatok
(fejbiccentés előre-oldalra, fejfordítás jobbra-balra), kargyakorlatok (karlengetés, forgatás,
hajlítás, karkeresztezés), törzsgyakorlatok (hajlítás, fordítás, körzés, döntés) és a
lábgyakorlatok (szökdelések, guggolások, lábemelések, lendítések, körzések, nyújtások)
gazdag mozgáselemeket adnak a zenés gimnasztikai gyakorlatok összeállításához. A zenés
gimnasztika szépségét meghatározza a jó zene kiválasztása és az esztétikus kézi eszközök
használata, amely lehet kendő, szalag, nagyobb zsebkendő mindkét kézen, fabot, párna,
zászló, babzsák, labda és a gyermekek és felnőttek által készített egyéb kézre húzható
díszített kesztyű stb. A klasszikus zene gyöngyszemeiből válogatunk határozott ritmusú
menüetteket, táncokat, pl. reneszánsz zenét, francia balettzenét. Különösen jó, ha ezek
zongorán szólalnak meg. A zenei betéteket maximum 5 percesekre tervezzük. Ezekből is
készítünk IKT-eszközöket, hogy ezeket bármelyik tevékenységhez felhasználhassuk, és
bármikor rendelkezésére álljanak.
A fő fejlesztési terület meghatározása és a gyakorlatok pontosítása után találjuk ki a
gyakorláshoz szükséges keretjátékot, hogy a gyermekek átváltozhassanak, és játéknak éljék
meg a többszöri ismétléssel járó gyakorlást. A fő fejlesztés gyakorlatát kiegészítő
mozgáselemekkel is gazdagítjuk, így egyszerre a teljes csoportot úgy tevékenykedtetjük,
hogy minden gyermek folyamatosan tudjon mozogni. A kiegészítő mozgások, feladatok
egyszerűek, amelyeket a gyermekek készségszinten ismernek. A tornaszereket nagy körben
helyezzük el a tornateremben vagy az udvaron, amely jól érzékelteti a gyermekekkel a
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gyakorlás folytonosságát. Az új vagy nehéz főgyakorlatnál úgy helyezkedünk el, hogy a
gyermekeknek egyéni instrukciót, segítséget tudjunk adni, ha szükséges. Pontosan gondoljuk
át a szervezési feladatokat, mert azon sok múlik. A jó szervezés eredményesebbé teszi a
gyermekek mozgásfejlesztését.
A mozgásos játék egyetlenegy mozgásos tevékenységből sem maradhat ki, mert a játék
lételeme minden óvodás gyermeknek. Olyan játékokat gyűjtünk össze és találunk ki, ahol a
gyermekek kooperatívak tudnak lenni. Átalakítjuk a régi testnevelési játékokat, mert azok
zöme versenyeztetésre épül. A verseny életkori alkalmazása problematikus. Komoly stresszés szorongáskeltő hatású, folyamatos kudarcélménnyel terhelt.
A levezető, mozgásos fantáziajáték a mozgástevékenységben arra szolgál, hogy a
felfokozott mozgásos állapotba került gyermekeket megnyugtassa, és az élménymegosztás
létrehozását biztosítsa. A gyermekek között olyan kommunikációs szeretetteljes légkört
teremtsen, amelyben szívesen elmondják egymásnak, mit éreztek a varázsjáték alatt, majd
azt is elemezhetik, hogyan érezték magukat a mozgástevékenységben, és mi tetszett nekik a
mozgásos együttlétben a legjobban.

14.3. A különböző szervezeti formák alkalmazása a gyermekek
mozgásszükségletének és mozgásfejlesztésének biztosításáért
A gyermekek szabad mozgását a délelőtti és a délutáni udvari játékban, valamint a séta során
biztosítjuk. Ezekben az időszakokban sokféle mozgásos tanulási lehetőség tervezhető.
Az irányított mozgásos tevékenységet mindhárom korosztálynak heti egy alkalommal
szervezzük meg differenciált formában, mindenkinek kijáró egyéni segítségnyújtással.
Ebben az együttes tevékenységben minden gyermek részt vesz. A tevékenység fő részét
forgószínpad-szerűen, kiegészítő mozgáselemekkel dúsítjuk, hogy gyakorlás közben senki
se várakozzon. Az irányított tevékenységhez éves tervezetet készítünk, melyből hetenként
lehet a tevékenység vázlatát megírni. A vázlatban a fejlesztendő képességekből indulunk ki,
és azokhoz rendeljük a mozgásanyagot.
A tevékenység szervezése sokféle lehet. Létrehozhatunk egy kisebbek és egy nagyobbak
csoportját, ahol a gyermekeket képességszint szerint csoportosítja, de kiemelhetjük csak a
kiscsoportos korú gyermekeket főleg akkor, ha a csoportban nagyobb létszámmal vannak a
három éves gyermekek. Ezt mindenkor az óvodapedagógus dönti el, mert ehhez munkaidőátcsoportosítására van szükség. A mozgás, mozgásos játékokat csoportbontásban végezzük,
tehát a csoportot teljes létszám esetén kettébontjuk (mindig az óvodapedagógus tudatos,
tervszerű döntése alapján), és így szervezzük meg a tevékenységet. Emiatt a mozgásos napon
a délutános óvodapedagógus megérkezése után szervezzük meg a tevékenységet, így a
csoport egyik fele a délelőttös óvodapedagógus szervezésében végzi a mozgást, a másik fele
a délutános óvodapedagógus irányításával végzi az adott tevékenységet.
A program mindennapi testedzése: a kocogás, futás mindhárom korosztály részére. A futás
mennyiségét a gyermekek képességéhez igazítva, a gyermekekkel egyenként megbeszélve
tudatosítjuk, és feljegyezzük a csoportnaplóba. Minden gyermek tudja, hogy ő mire képes,
és mennyi kört fut az optimális, egészségfejlesztő testmozgásának biztosításához. A
kocogást, futást ebéd előtt szervezzük meg szeretetteljes irányítással. (Kiváló a
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sorszámnevek folyamatos gyakorlásához.) A gyermeknek joguk van, ha elfáradnak vagy
rosszul érzik magukat, kevesebbet futni, vagy nem futni, amit megbeszél a felnőttekkel.
Hetente kétszer, a délutáni időszakban „Zenés, mozgásos percek” megszervezése is
lehetséges, ahol a felnőttet utánozva, 3-5 perces időtartamú népzenére, a magyar folklór
változatos térformáinak és lépéseinek alkalmazásával táncolhatnak a gyermekek, és
készülhetnek a jeles napok táncházi programjaikra. A másik változatnak: a 3-5 perces
klasszikus zenére kitalálható mozgásimprovizálást, amelynek mozdulatait a gyermekekkel
közösen találjuk ki, majd egyénenként. Ezeket a mozgás-improvizációkat egyéb óvodai
rendezvényeken a gyermekek bemutathatják.
Speciális mozgásfejlesztéseket szervezünk azoknak a gyermekeknek, akik
gerincdeformitásban szenvednek vagy lábboltozat erősítő tornára van szükségük. Ez
szervezhető óvodai és csoportszinten is.
Kiemelt feladatunk a differenciálás, mivel a gyermekek alapkészségei között nagy
különbségek mutatkoznak. A gyermek mozgása mindenkor visszatükrözi, hogy hol jár a
mozgásfejlődése, ezért megfogalmazható, hogy elsőképpen ő differenciál, mert minden
mozgásgyakorlatot csakis a saját képessége szerint tud kivitelezni. Ezek a kiindulópontok a
differenciálásban. Differenciálást alkalmazunk, ha különböző nehézségi fokú gyakorlatokat
állítunk össze, s ezek végrehajtásának tempóját is variáljuk, valamint a gyermekek
terhelhetősége szerint a gyakorlatok ismétlésének számát is az eltérő képességek szerint
kezeljük. Differenciálásra van szükség a segítségadás mértékében, módjában, a
foglalkoztatási formákban, a csapatok összeállításában, eszközadásban és a
gyakorlatadásban stb. Ezzel biztosíthatjuk a minden gyermeknek kijáró egyéni fejlesztést.

14.4. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során
A mozgásos élmények által kiváltott kommunikáció – mint a gyermekek szükségleteinek,
kívánságainak szóbeli megfogalmazása, igen változatos kommunikációs lehetőséget kínál a
mozgás, mozgásos játék tevékenységben.
A járásgyakorlatok zenére és a zenés gimnasztika mozgáselemben megerősödik a
gyermekek nem verbális kommunikációja, amelyet az óvodapedagógus generál az utánzásos
tanulási helyzettel. Ebben a tanulási helyzetben megjelenik a testbeszéd, az arc mimikájának
kifejező ereje, a kéz által üzenhető gesztus nyelv. Az érkező ingerek közül a gyermek azokat
választja ki és szintetizálja észleléssé, amelyek érzelmileg közel állnak hozzá, amelyek
megragadják a figyelmét. Az így kialakult észleleti kép tele van érzelemmel, melyet a zene
erősen támogat. Ezek a ritmikus, szép mozdulatok csak véletlenül tartalmazzák a lényeget, a
logikai összefüggéseket, a gyermek számára egy-egy kiragadott részlet a legfontosabb,
legérdekesebb. Ezért ezeket a gyakorlatokat nem kísérjük instrukciókkal, folyamatos
magyarázó beszéddel. Hagyjuk a gyermeket, hogy esztétikai élményként éljék meg a közös
együttes mozgásokat.
A fő fejlesztési területen egyénileg értékeljük a gyermekeket, hogy tudják, mit csinálnak jól,
és mit javítsanak. A gyengébb mozgású gyermekeket buzdítjuk, bátorítjuk, hogy ne veszítsék
el a mozgáskedvüket. A fő fejlesztési terület keretjátékai és a mozgásos tevékenységek
legvégén beiktatott fantáziajátékok stresszoldó helyzetei gazdag kommunikációra,
párbeszédre adnak lehetőséget, mert a gyermekek a különböző érdekes helyzetek megélése
után szívesen elmondják, hogy mit éreztek, és az milyen hatással volt rájuk. Ezeket a
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beszédhelyzeteket használjuk fel a bőbeszédű, sok mellékvágánnyal teli, vagy csak felsoroló,
vagy szaggatott, vagy egybefolyó tagolatlan megnyilvánulások indirekt javítására,
fejlesztésére.

14.5. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:





az irányokat;
a természetes hely- helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékokat;
a mozgástevékenység szokás- és szabályrendszerét;
a mozgáshoz használt eszközök helyes fogásait.

A gyermek képes:











térben tájékozódni, irányokat betartani;
harmonikusan, összerendezett ütemtartással járni;
a zenés gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan, jó testtartással végezni;
öt percig kocogni, futni, jól koordinált futómozgással;
csúszni, kúszni, mászni a különböző szereken is;
helyben labdát vezetni, kislabdát távolra és célba eldobni;
az ugrásokat talajéréskor fékezni;
kitartó, pontos feladatvégzésre;
kooperatív játékra;
mozgáseszközök előkészítésére, elrakására.

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy






szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban;
élvezi és tetszik neki a zenés gimnasztika szépsége;
élvezi a futást, kocogást,
szeretettel segít kisebb, vagy mozgásfejlődésben elmaradt társainak;
figyelmesen együttműködik társaival a mozgásos tevékenységben.
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15. A KÜLSŐ, TEREMTETT VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
A tevékenység célja: a gyermekek közvetlen, majd tágabb, Isten által
teremtett és az ember által épített, létrehozott környezetének
felfedezése során pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti,
teremtett, emberi és tárgyi értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra
iránt. Ezáltal ismerje meg az Isten által teremtett világot, szülőföldjét
és annak helyi hagyományait, szokásait, a családi kultúra értékeit, hogy
annak szeretetére, védelmére folyamatosan befogadóvá váljon.
Célunk továbbá a környezet felfedezése, kutatgatása, vizsgálódása
közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli ismeretének gazdagítása,
tapasztalatainak rendezése, melyet más körülmények között is fokozatosan alkalmazni tud,
valamint a gyermekek elemi ismeretének megalapozása a szülők segítségével.
Az óvodapedagógus feladatai


A 3–6–7 éves korú gyermekek számára érthető, valós, helyi környezeti témakörök
összeállítása, természetes helyzetben történő élmény- és tapasztalatszerzés biztosítása,
amely számukra sokféle matematikai összefüggésben megvizsgálható, felfedezhető és
feldolgozhatóvá válik



A tevékenység megszervezése, differenciált szervezeti formáinak megteremtése és a
művészetek integrálása az intellektuális érzelmek gazdagítása érdekében;



A gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése az átélt élmények, a közvetlen
tapasztalatok, vizsgálódások, kísérletezések és azok feldolgozása során.

15.1. A 3-6-7 éves gyermekek számára érthető, valós, helyi környezeti
témakörök összeállítása, természetes helyzetben történő élmény- és
tapasztalatszerzés biztosítása, amely számukra sokféle
összefüggésben megvizsgálható, felfedezhető és feldolgozhatóvá válik
A legkisebb gyermekek elsősorban ismerkedjenek meg az óvodával, az ott dolgozó
felnőttekkel. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek megszerethessék az
óvodájukat, a benne dolgozó összes felnőttet. A gyermekek biztonságérzetének kialakulását
segítik az olyan óvodabejáró napi programok, amelyek apró részleteiben bemutatják az
óvoda tárgyi, növényi, esetleg állatvilágát, a benne dolgozók szorgalmas munkáját, értékeit.
Az óvodapedagógusok a féléves beszoktatási folyamatban olyan projektjellegű témaköröket
terveznek, amelyek segítenek a gyermekeket közel hozni egymáshoz és az egyéni értékeiket
megismerni. Az „Ismerjük meg egymást!” vagy „Te tudod, hogy én milyen családban élek?”
témakörök, jól szolgálják egymás megismerését. Ehhez jó élményszerző és tapasztalatgyűjtő
lehetőség, ha meglátogatjuk a közelben lakó csoporttársaikat, ahol beszélgethetnek a
családokról és azok tagjairól. Közben elkészülhetnek a gyermekek családfái. „A mi
családfánk” albumaikat a környezeti térben helyezzük el, ahonnan bármikor elővehetik a
még érzelmi labilitású pici gyermekek saját maguk megvigasztalására is. Ebbe a témakörbe
beilleszthető olyan elemi ismeretek gyakorlása, mint a gyermekek pontos nevének
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megtanulása, például egy „Hogyan hívnak, mutatkozz be!” szerepjátékkal. Vagy „Hányan
élünk a családunkban?” játékkal a családtagok keresztneve is gyakorolható.
Jó témakör a kicsiknek az évszakok megismertetése, mert mindennap kint vannak az óvoda
udvarán, s ott megfigyelhetik az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását.
Gyűjthetnek terméseket, leveleket, kavicsokat és az évszakokra jellemző képeket (és
szüleikkel otthon az évszakokra jellemző képeket), amelyeket együtt helyezhetnek ki a
csoport környezeti terébe. Az évszakok témaköréhez kapcsolható az erdei óvodai program
is, ahová minden évszakban elmennek az óvodások. Ősszel, télen és tavasszal
megcsodálhatják – akár egy közeli ligetes parkban is – a kiválasztott fájukat, rácsodálkoznak
a teremtett világ szépségeire, megfogalmazzák örömüket, hálájukat.
A gyermekek nyitottságára építünk, és ahhoz segítjük hozzá a gyermekeket, hogy
megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény
kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.
Ismerkedjenek meg az óvoda utcájával, épületeivel, a templommal, a plébániával, a
boltokkal, az ott található intézményekkel, az ott élő emberekkel, növényekkel,
állatokkal. Ha művészeti érték van az óvoda utcájában, gyakorta nézegessék meg, hogy meg
tudják érezni a rácsodálkozás „ah” élményét. Fedezzék fel a környezet formáit, nagyságbeli
jellemzőit, azok számosságát, mennyiségét is.
A legkisebb óvodások vegyenek részt, ismerkedjenek az egyházi és a hagyományőrző jeles
hetek programjaival, az óvodai ünnepélyekkel, rendezvényekkel s a művészeti jeles
napokkal.
Egy-egy témakörhöz alkalmazva kövessék figyelemmel a csoportjukba járó nagyobb
gyermekek gyűjtő, feldolgozó, rendszerező munkáját, fejlesztő játékait és az
óvodapedagógusok művészeti élményközvetítéseit.
Lehetőséget biztosítunk a projekttémakörhöz kapcsolódó rövid videófelvétel (maximum 2-4
perc) megtekintésére vagy a gyermekek által behozott, nekik való érdekességek, családi
felvételek nézegetésére.
A vegyes csoportokban élő legkisebb óvodások a második félévben már társuljanak a
többiek környezeti témaköreihez, dolgozzanak az egy-kéthetes időkeretben, de az élményés tapasztalatszerzési lehetőségeket, valamint a feldolgozási módszereket az
óvodapedagógusok differenciáltan, számukra könnyen érthető módon bontják le.
A nagyobbak részt vesznek egyházi ünnepeken, ismerkednek egyházi épületekkel,
helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szokásokkal.
A nagyobb óvodások projektjellegű tapasztalat- és élményszerző sétáit az óvoda utcáján túl
szervezzük meg, az óvoda tágabb környezetében. Törekszünk a megfigyelések,
gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására.
A gyermekek az évszakok jelenségeit, az időjárás változását folyamatosan figyeljék meg.
Tudjanak gyönyörködni az évszakok szépségeiben. Keressenek összefüggéseket az időjárás
és az emberek tevékenysége között. Gyűjtsenek terméseket, azokat hasznosítsák az
óvodapedagógus segítségével. Végezzenek rügyeztetést, magvak csíráztatását,
hajtatását, azok ápolását, gondozását, a termések betakarítását és feldolgozását!
Ellátogatunk a családokhoz, családi képeket nézegetünk. A gyermekek mutassák be a család
tagjait, otthonukat, a szüleik munkahelyét és a család érdeklődését. Gazdagítsák a „Mi
családfánk” albumjukat a családi változásoknak megfelelően, a család legnagyobb
73

Pedagógiai program

Szent Anna Katolikus Óvoda

élményeinek képeivel, hogy nagycsoportos koruk végén – akár anyák napi ajándékként –
hazavihessék a családjukról készült hároméves munkájuk összegyűjtött emlékeit.
Évszakonként egy alkalommal erdei óvodai program megszervezésére is sor kerül. A 3–4
éves gyermekek erdei óvodai programja egy-két órás, mely az óvoda közelében található
ligetes területen zajlik lehetőleg minden évszakban ugyanott. A 4–5 éves gyermekek
félnapot is tölthetnek a természetben. (A hátizsákokba elkészített tízórai jelzi a félnapos
levegőn tartózkodást.) Az 5–6–7 éves gyermekek két teljes napot is kint tölthetnek, akár
távolabbi, de a településen vagy annak közvetlen közelében található erdős–ligetes terepen
is, ahol az egészséges életmódjuk biztosításához megvannak a feltételek.
A gyermek ebben a tanulásban megélheti a gondolati cselekvés érzelmeit, ha részletesen
visszapergeti a megélt élményeket. Többször átélheti az „Értem!” evidencia-élményt,
„Nézzétek, sikerült!” sikerélményt, mert ott van az óvodapedagógus és a gyermek kezében
az élmények feldolgozása. A „Vajon mi lesz?” izgalmas pillanatok a kíváncsiság élményét
generálják a gyermekek számára. A gyermekeknek a sok közös projekt és a feldolgozáshoz
kitalált fejlesztő játékok hatása megannyi intellektuális motívumot ad. „Jaj, de érdekes!”
projekt felfedezések sok „AHA” élményhez juttatják őket. A „Jé, az asztalnak is szeme
van!?”- humoros felfedezések élményei örök alkotóvá, a humort befogadóvá formálják az
„aprószenteket”. Ezt a tanulást egyetlenegy tanulási típus jelen helyzetünkben nem tudja
felülmúlni. A témaköröket elemezve elmondhatjuk, hogy ez a pedagógia erősíti a helyi
közösségi lét értékeit, kezdeményezi a közösségteremtő együttléteket, a helyi érdekű
lokálpatriotizmus megerősítését.

15.2. A tevékenység megszervezése, differenciált szervezeti formáinak
megteremtése és a művészetek integrálása az intellektuális érzelmek
gazdagítása érdekében
A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében kis létszámú csoportokban, páros
munkaformában és egyéni fejlesztéssel történik, a gyermekeket elosztva, hetente három
alkalommal. Az élmény- és tapasztalatszerzések a délelőtti udvari életbe, az élmények
feldolgozása pedig a délelőtti csoporttermi játékba integrálódnak. A közvetlen élmény- és
tapasztalatszerzések hatékonyságát növeljük azzal, hogy a gyermekeket az élmény
helyszínére kisebb csoportokban visszük el, hogy minden gyermeknek egyenként tudjunk
válaszolni a feltett kérdéseire, és egyenként tudjuk megfigyeltetni a gyermekekkel a lényeges
tapasztalni valókat. Minden projekttémában kezdeményezünk konkrét célú otthoni
gyűjtőmunkákat, amihez tudatos feldolgozó tevékenységeket, vizsgálódásokat és
kísérletezgetéseket kapcsolunk. A téma elindítását megelőzi a felvetett problémák
megbeszélése, mely a témában felöleli a természeti, emberi és tárgyi vonatkozásokat.
A délutános óvodapedagógus megérkezése után a délelőttös óvodapedagógus a hét három
délelőttjén maximum 8–10 gyermekkel kezdi el a felvetődött problémák körbejárását,
elsősorban élményalapú megközelítéssel. Az élményeket többféleképpen rögzítjük, hogy
azok visszanézhetővé, könnyen felidézhetővé váljanak. Vegyes csoportokban az élmény- és
tapasztalatszerzés közösen történik a kicsikkel, viszont a téma feldolgozásban való
részvételüket a gyermekek képessége dönti el.
Két-, háromhetes időintervallumban alakítjuk ki a teljes projekttémakör levezetését,
feldolgozását. A témán belül törekszünk a nagycsoportos gyermekekkel a közös tervezésre.
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A gyermekek egy projektfalon tervezik meg a naponkénti tennivalókat. Egy témakörhöz
legalább három élmény- és tapasztalatszerző megfigyelési lehetőséget tervezünk, melyekre
az első hét ad megfelelő lehetőséget. Ezekről a pillanatokról fotókat készítünk az élmények
felidézéséhez és a projekt végét lezáró albumok elkészítéséhez. Az első hét élményszerűségét
tovább fokozhatjuk, ha művészeti kiegészítésekkel gazdagítjuk az élményszerzés időszakát.
A projekttémák feldolgozásában nagy hangsúllyal tervezzük meg a logikus
gondolkodáshoz szükséges gondolkodási műveletek sorát, mint a megnevezés, párosítás,
felsorolás, kiválasztás, bizonyos sorrend kialakítása, különböző rendezőelvek használata,
összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosságok, hasonlóságok, következtetések,
ítéletalkotások, analízis, szintézis, konkretizálás, általánosítás, csoportosítás és osztályozás,
valamint a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli jellemzők tudatos gyakorlásának
lehetőségeit. Az élményeket, tapasztalatokat igyekszünk hatékony, érdekes eszközökkel
feldolgozni, amelyek biztosítják a logikai műveleti sorok alkalmazását.
A második hétre úgy készülünk fel, hogy projekttáblákon a kis csoportokkal közösen vagy
egyénenként, vagy párban minden fontos tapasztalatot a kiválasztott gondolkodási
műveletsorok segítségével a gyermek meg tudjon oldani, mivel mindahhoz tapasztalatot
gyűjthetett. A második hét második napjától élvezhetik a gyermekek a projekthez kitalált
fejlesztőjátékokat, akár a művészetek integrálásával, majd az utolsó, harmadik napon
szorgalmas együttműködéssel elkészül az a kiállítás, amely bemutatja a teljes projekt
folyamatát, a benne részt vett gyermekekkel, felnőttekkel és szülőkkel.
Minden feldolgozandó témához tervezünk egyéni, páros, mikrocsoportos fejlesztő
játékokat, amelyek az elmélyítést, az egyéni képességek tudatos fejlesztését szolgálják. A
megkedvelt fejlesztő játékok bekerülnek a gyermekek szabad játékába, amely a projekt
felidézését is magában foglalja.
Egy-egy témához kapcsolunk irodalmi, zenei, egyházi, képzőművészeti, népművészeti,
iparművészeti vonatkozásokat. A projekt befejezését jelzi a gyűjtött anyagból esztétikusan
összeállított kiállítás, mely a szülők tudatos tájékoztatását is biztosítja. A projektjellegű
tanulás megkívánja a tervezőtevékenységet, amelyet egész évre, évszakonként gondolunk
végig, és minden projektről készítünk vázlatot a tudatos levezetéséhez. Ezekhez
formanyomtatványok állnak rendelkezésére.

15.3. A gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése a problémák
azonosítása, megoldása, az átélt élmények, a közvetlen tapasztalatok
feldolgozása során tervezett vizsgálódások, kutakodások,
kísérletezések tervezésével
A kiscsoportos problémafelvetések, élmény- és tapasztalatszerzések, témafeldolgozások
lehetőséget adnak a gyermek-óvodapedagógus, gyermek-gyermek személyes okfejtő,
összefüggéseket kereső beszélgetésére. A beszélgetés természetesen akkor lesz fejlesztő
erejű, ha az óvodapedagógus kérdésfeltevése verbális megnyilatkozásra ösztönöz. A
legsokszínűbb spontán beszélgetések esetében is mindig csak olyan kérdéseket teszünk fel,
és olyan válaszokat adunk, amelyek biztonsággal segítik az új ismeretek, fogalmak,
fogalomkörök kialakulását, ezek helyes szóbeli megfogalmazását. A projekthez kapcsolódó
irányított beszélgetésekben előfordulnak a legismertebb kérdéstípusok: a sugalmazó,
rávezető, gondolkodtató kérdések. A beszélgetések funkciójából adódóan azonban a
75

Pedagógiai program

Szent Anna Katolikus Óvoda

kérdések céljának, feladatának megfelelően variáljuk ezeket. A változatos kérdések
vonatkozhatnak adatok, tények megállapítására, problémafelvetésre, feladatok
értelmezésére, fogalom megnevezésére, felsorolásra, ok-okozati összefüggések
felfedezésére, elemi következtetések levonására, hasonlóságokra és különbségekre és a szó
jelentésének ismeretére. Arra kell ügyelni, hogy kérdéseink ne tartalmazzanak olyan
fogalmakat, amelyek jelentéstartalmával a gyermek nincs tisztában. Fontos, hogy minden
gyermekre figyeljen, mert a gyermek jelzi, ha valamit nem ért, azt gyors korrigálással helyre
tudjuk hozni, és folytatható a beszélgetés. Az is lényeges a beszélgetésben, hogy a gyermek
minden kérdésére hiteles, érthető pontos választ kapjon.
Ezek a projektjellegű szervezeti formák kiválóan segítik a gyermekek szókincsének
gazdagítását, mivel a projekt témakörökben a gyűjtőmunkával együtt igen széles
tapasztalati anyaggal dolgoznak, amelyek megsokszorozzák valóban a gyermekek
szókincsét, és gyakorolhatják azokat a kontextusos beszédben. A valós élethelyzetek
természetes módon teszik lehetővé, hogy alkalmazzák, gyakorolják a viselkedés alapvető
szabályait, a köszönést, bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást, a szándékok
kifejezését, az érzelmeik közvetítéseit, melynek hatására magabiztosabbá válnak a
kommunikációs szituációkban.
Arra törekszünk, hogy a projektjellegű tanulás során adjunk minél több lehetőséget a
spontán beszéd formáinak széles körű gyakoroltatására, a metakommunikáció egyre
változatosabb megoldásaira, a kontextusos és az összefüggő beszéd alkalmazására.
A projektek tele vannak matematikai, logikai összefüggésekkel, melyet a gyermek
játszva, a tapasztalatok logikus rendezésével sajátít el. A matematikai tapasztalatszerzés
fontos alkotóeleme a gyermekek értelmi képességének, a beszéd és gondolkodás együttes
fejlődésének. Ezért a projektekben a gyermekekkel tudatosan gyakoroltatjuk a matematikai
kifejezéseket, a tő- és sorszámneveket, a határozatlan számneveket, a halmazok
összehasonlítását szín, alak, forma, helyzet, számosság szerint, becsléssel, párosítással, a
több, kevesebb, ugyanannyi meghatározásával. A projektek feldolgozása során a gyermekek
sajátítsák el a relációs szókincset: a kisebb, nagyobb, ugyanakkora, alacsonyabb, magasabb,
ugyanolyan magas, rövidebb, hosszabb, ugyanolyan hosszú, keskenyebb, szélesebb,
ugyanolyan széles, egész, fél, feleannyi stb. kifejezéseket. Fedezzék fel, ismerjék meg a síkés térmértani kifejezéseket: a kört, téglalapot, a négyzetet, a gömböt, a téglatestet, a kockát,
a nyitott és zárt vonalakat és a szimmetrikus alakzatokat stb. A gyermekek beszédészlelése
és beszédmegértése záloga lesz annak, hogy szókincsükbe minél több matematikai kifejezés
bekerüljön.

15.4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
 a tevékenységhez szükséges viselkedés alapvető szabályait, a köszönési módot, a
templomban elvárt viselkedési módot;
 ismeri plébánosa nevét;
 néhány templomi kellék rendeltetését;
 az ünneplés, a megemlékezés méltó módját;
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 azokat a magatartási formákat, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
 a gyalogos közlekedési szabályokat;
 a környezetében lévő templomot, plébániát, plébánost, művészeket, mestereket,
esztétikai alkotásokat;
 mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli formákat.
A gyermek képes:




megfogalmazni a világ szépségeit, örömét, háláját a kapott világért;
különbséget tenni az évszakok között, napszakok között;
megszámlálni bármit legalább 10-ig, s azokat mennyiség, nagyság, forma, szín szerint
rendezni és összehasonlítani;
az irányokat és a szófajokhoz társuló igekötőket, névutókat (pl. leül, szék mellett)
pontosan alkalmazni;
betartani a gyalogos közlekedés szabályait;
élményeit kontextusos helyzetben elmondani;
a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető módon
beszélni;
az alapvető viselkedési szabályokat betartani;
önállóan, otthonosan mozogni az óvoda egész területén.








A gyermek attitűdjére jellemző, hogy










mélyül vallási ismerete;
biztonságosan tájékozódik a templomban;
szereti a környezetét, gyönyörködik a szépségében;
örömmel ismer rá a környezetében lévő intézményekre, szolgáltató üzletekre,
művészeti alkotásokra, azokra az emberekre, akiket ott megismert;
szeretettel beszél azokról a háziállatokról, amelyekhez személyes kapcsolata társul;
fontosnak tartja a gyalogos közlekedés szabályait, amelyet igyekszik betartani,
betartatni a kisebbekkel;
törekszik azoknak a magatartási formáknak, szokásoknak betartására, amelyek a
természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
élvezettel nézi a tapasztalatszerző sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken készült
videófelvételeket, fotókat;
érdeklődő, szívesen beszélget, kérdez a felnőttektől, társaitól egyaránt.
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16. MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A tevékenység célja: a gyermeki munkajellegű teendők megszerettetésén
keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan
befolyásolják a gyermekek munkához való viszonyulását.
A sokféle munkajellegű teendők, tevékenységek biztosításával a gyermekek
jussanak el odáig, hogy szívesen és örömmel végzik a munkafeladatokat.
Továbbá célunk, hogy a gyermekek munkavégzéshez szükséges képességei
kialakulhassanak, ami közben formálódhat önálló felelősségük, társas együttműködésük,
kooperatív, egymásra figyelő munkavégzésük.
Az óvodapedagógus feladata:


A felnőttek mintáján keresztül a gyermekek pozitív beállítódásának, viszonyulásának
megalapozása a munkajellegű tevékenységekhez;



Különböző típusú munkajellegű tevékenységek biztosítása, munkafolyamatainak
megismertetése, s azok feltételének megteremtése;



A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a munkajellegű tennivalók elvégzése
során.

16.1. A felnőttek mintáján keresztül a gyermekek pozitív beállítódásának,
viszonyulásának megalapozása a munkajellegű tevékenységekhez
Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért,
majd később a közösségért végzik. Kezdetben az óvodapedagógus segítségével, később
pedig teljesen önállóan, öntevékenyen vesznek részt benne, az óvodapedagógus sugalmazó,
bátorító és elismerő szeretetével.
A gyermekeknek mindenben a felnőtt a mintaképe. Ez igen hamar megjelenik a
szerepjátékukban, amikor papás-mamás játékot játszanak. Ebben a játékban a szüleiket
utánozzák. Az óvodai életben pedig az óvodapedagógust és a dajkát, ha megfigyelhetik,
milyen munkát végez. A gyermekeket közel engedjük magunkhoz, hogy lássák, mit teszünk.
Az is hatékony eszköze az attitűdformálásnak, ha mindig elmondjuk, mit miért csinálunk. A
gyermekek igen hamar kiejtik azt a mondatot, hogy „Én is csinálhatom?” Ez az a pillanat az
óvodában, amit elfogadunk, és lelkesíti a gyermekeket a munkafolyamatok megismerésére,
begyakorlására.
Tudatosan úgy kommunikálunk, hogy a gyermekek megtudhassák, ha ők tiszta, kivasalt
ruhában érkeznek az óvodába, az az édesanyjuk igényes munkájának az eredménye. Ezt
nekik értéknek kell tekinteni, meg kell becsülni. Ugyanígy az óvodában a dajka igényes
munkájának eredménye a patyolattiszta csoportterem, amelyben olyan jó végigmászni a
tiszta szőnyegeken. Ez az óvodai szemlélet tudja három éven keresztül megalapozni a
gyermekek pozitív beállítódását, a magukért és másokért végzett teendők, feladatok
elvégzését, amit örömmel és szívesen, aktívan vállalnak.
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16.2. Különböző típusú munkajellegű tevékenységek biztosítása,
munkafolyamatainak megismertetése, s azok feltételének
megteremtése
A gyermeki munkajellegű teendők bevezetése közös, tudatos tervező- és szervezőmunkát
igényel, amit egy csoport irányítása esetében a két óvodapedagógusnak nagyon precízen
végig kell gondolnia a dajkák bevonásával. Közösen a legpraktikusabb
munkafolyamatokat dolgozzuk ki, amit a gyermekek könnyen elvégezhetnek. Mindegyik
munkafajta bevezetését a fenti végiggondolás megelőzi, mert ez a záloga minden munka
eredményességének. A másik kiemelt feladat a munkafajtákhoz szükséges eszközök
beszerzése vagy elkészítése, amelyeknek eszközfogásait is meg kell beszélni a gyermekeket
nevelő felnőtteknek, hogy mindhárman azonos mintát adjanak azok helyes
használatáról, a munkamenet sorrendiségéről.
Először minden gyermekkel egyenként végezzük el a munkafolyamatokat, hogy
észrevegyük, mit tud a gyermek könnyen elvégezni, miben szükséges segítséget adni ahhoz,
hogy megtanulhassa azt önállóan elvégezni. A gyermekeknek csakis bátorítással, buzdítással
segítünk, így minél többször át tudjuk élni az „Én már erre is képes vagyok!” sikerélményt,
amely a munka örömét, a célért vállalt erőfeszítés szépségét is magában hordozza.
Az óvodába lépéstől kezdve elindítjuk az önkiszolgálás munkafolyamatait a gyermekek
öltözködésében, tisztálkodásában, étkeztetésében, játékhasználatában, ezekben alkalmazza
szokástanulási módszereink eredményes levezetését. Ebben a munkajellegű tevékenységben
el kell érnünk, hogy a gyermekek minél hamarabb a maguk kiszolgálásában önállóvá
váljanak.
A közösségért végzett tevékenységek egyik kiemelt formája a naposi munka, melyet
nagyon átgondoltan vezetünk be. A naposi munkát bármelyik tevékenységben
alkalmazhatjuk, és úgy variálhatjuk a munkafeladatokat, hogy az a nyugodtabb óvodai
élethez hozzájáruljon. A naposi munka kidolgozását a csoportban dolgozó felnőttek közösen
tervezik meg, hogy a kialakított szokásrendszerét azonosan értelmezzék, alkalmazását
azonos módon segítsék és támogassák. Ezeket a típusú feladatokat csak a nagyobb
gyermekekre bízzák.
A gyermekek étkeztetésének differenciálását jobban elősegíti az önkiszolgálás. Ezért
érdemes a naposi munkával kombináltan használni. Így csak egy-egy napost kell kijelölni a
reggeli és a délutáni folyamatos étkezésekhez, a déli étkeztetésnél is lényegesen csökkentené
a naposok feladatát, de így bővíteni lehetne a feladatkört az alvás előtti teremrendezés
teendőivel. Ezzel elérhetjük, hogy udvari életben részt vehet minden 4-5-6-7 éves gyermek
a kocogás-futásban, mert nem kell a naposoknak előbb bemenni az udvarról. Jó lehetőséget
teremtünk ezzel a kocogás-futás differenciáltabbá tételében is, különösképpen a vegyes
csoportok esetében.
A program javasolja, hogy a különböző játéktereknek, kuckóknak legyenek naposai,
mivel minden kuckóban ott van az összes eszköz az irányított tevékenységekhez is. A
játékeszközök visszaviteléhez, helyére tételéhez fontosak a segítő kezek, főképpen a vegyes
csoportok esetében. Olyan naposi rendszer kialakítását indítjuk el a csoportokban, amelyekre
valós szükségletek hívják fel az óvodapedagógusok figyelmét.
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A „Segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek” típusú munkajellegű tevékenység
is előre körvonalazható. Megtervezzük ezek lehetséges fajtáit, és határozottan állást
foglalunk abban a kérdésben, hogy ez az óvoda területén, a saját csoportunkban, óvodánkban
és az udvaron elvégzendő teendő lehet. Munkaformáját tekintve a páros munka és a
mikrocsoportos szervezeti forma alkalmazása az ideális. Ezek lehetnek: a pénteki
játéktisztítási, mosási feladatok, játékjavítások, ajándékkészítések, a csoportterem díszítése,
csinosítása, nagyobb elrendezések a játékterekben, házimunka jellegű teendők, évszaki
munkák az udvaron stb.
Az önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízatások főképpen egyéni feladatokat
vagy páros munkaformában teljesíthető teendőket jelentenek az óvodai gyakorlatban. Ezek
lehetnek ad hoc feladatok, de lehetnek tervezett feladatok is, amelyek a gyermekek
önállóságát, felelősségvállalását, céltudatosságát nagymértékben fejlesztik. A tervezett
feladat sok esetben lehet fürdőszobai megbízás. A megbízott ellenőrzi, hogy a gyermekek a
csapokat mindenütt elzárták-e, a villanyok sehol nem égnek-e feleslegesen. Esetleg a
fogkrém adagolása hetenkénti váltásban, hogy megfelelő mennyiség kerüljön a gyermekek
fogkeféire. Megbízás lehet még a napi létszámok leadása vagy üzenetek átadása az
óvodavezetőnek, óvodatitkárnak stb. E teendőket csak a nagycsoportos gyermekek végzik,
hogy kialakulhasson bennük a kisebb gyermekek irányítása, segítése, támogatása, az a
példamutató viselkedés, amely a kisebb gyermekek számára követhető.
A növényápolás- és állatgondozás, mivel folyamatos munkajellegű feladatot jelent a
csoportoknak, nem csak a környezeti tevékenység része. Ebbe a teendőbe mindhárom
korosztályt bevonjuk. A legkisebbek megfigyelik a növények, állatok gondozását. A kerti
munkában követik a termések, falevelek elszállítását, a nagycsoportosok veteményezését, a
növények öntözését, és közreműködnek az érett gyümölcsök, szép virágok összeszedésében
stb. A nagyobb óvodások képességüknek megfelelően együttműködnek az
óvodapedagógussal, és kisebb csoportokban önállóan tüsténkednek a növények
gondozásában a magvetéstől vagy elültetéstől a növények ápolásán keresztül a termések
összegyűjtéséig. Ők már minden évszakban közösen tervezik meg a feladataikat önkéntes
vállalkozással. A praktikus ágyások kialakításának módszereit használjuk. Legyen minden
csoportnak veteményeskertje, virágágyása, hogy gyönyörködni tudjanak a saját kis
kertjükben, amelyre helyezzék ki a csoport szimbólumát, hogy a szülők is lássák, mit
ápolnak, gondoznak egész évben az óvodában. A gyermekeknek lehetőséget biztosíthatunk
az állatokat gondozni (pl. akvárium, terrárium vagy madáretetés során).
A munkajellegű tevékenységeket évszakonként tervezzük meg, és elemezzük, értékeljük az
eredményeket. Fejlesztő értékelésünk folyamatos a gyermekek munkavégzése során, hogy
azzal is erősítsük bennük a munka fontosságát, a gyermekek munkához való pozitív
viszonyát, munkaszeretetét.

16.3. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a munkajellegű
tennivalók elvégzése során
A beszéd- és kommunikációs képességek fejlesztésének számos lehetőségét kínálják a
munkajellegű óvodai teendők, melyek a gyermek-óvodapedagógus, a gyermek-dajka,
gyermek-gyermek közötti kapcsolatteremtő, megismerő, együttműködő kommunikatív
helyzetek. Az önkiszolgáló tevékenységek fokozzák a gyermekek beszédaktivitását,
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közlékenységét, mert sokszor még segítségre szorulnak, vagy meg szeretnék tanulni a
munkafolyamatokat az étkezési, öltözködési, tisztálkodási szokásokat. A felnőtt-gyermek
elmélyülő érzelmi kapcsolata lehetővé teszi, hogy a gyermekek nyitottak legyenek az új
információk befogadására, ugyanakkor késztetést is érezzenek legkülönfélébb
gondolataiknak, élményeiknek, vágyaiknak, tudakozódó kérdéseiknek szóbeli
megfogalmazására. A gondozás bensőséges együttlétében kialakuló beszélgetés, bemutatás,
nyelvi utánzásra késztetés alkalmat ad a beszédformák gyakorlására, a legváltozatosabb
spontán beszédfordulatok alkalmazására.
A munkajellegű tevékenységekben gyakran előforduló beszédszituációk a megszólítás
udvarias formái, a szóbeli instrukciók, ténymegállapítások, tényközlések, kérések. Ha azt
szeretnénk, hogy megkedveljék a gyermekek a munkajellegű tevékenységeket, nem
maradhat el a buzdítás, dicséret, bizalomelőleg gyakori biztosítása sem.
A naposi munka több gyermek együttműködését várja el. Ebben a munkában a gyermekgyermek közötti beszédszituációknak a gazdagítása jelenik meg, és ad komoly fejlesztési
feladatokat az óvodapedagógusoknak.
A segítés az óvodapedagógusoknak és a felnőtteknek, a megbízatások, a növény- és
állatgondozás típusú munkákat nagyon szeretik a gyermekek, mivel a felnőtt-gyermek
között jön létre, a felnőtteket utánozhatja a gyermek, és a felnőttek óvó, védő, szerető
gondoskodásával folyik. Ezek a közös munkák az óvodapedagógusok és/vagy a dajkák
modellértékű, utánzásra késztető viselkedésüknek az eredménye. Kihasználjuk ezeket a
gyermekek beszéd- és kommunikációs képességeinek fejlesztésére, amelyek tálcán kínálják
a szövegprodukció, szókincsbővítés, kifejező mozgások (mimika, gesztusok, tekintetváltás),
a beszéd prozódiai elemei (hangsúly, hanglejtés, szünettartás stb.) gyakorlásának a
lehetőségeit.

16.4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:



a munkajellegű feladatokhoz szükséges eszközöket és azok használati módját;
a munkafolyamatokat és azok szabályait.

A gyermek képes:







az önkiszolgáló teendőit önállóan elvégezni;
közösen, kooperatívan dolgozni párban és mikrocsoportokban;
a naposi munkát közös megegyezéssel, kooperatívan, igényesen teljesíteni;
az egyéni megbízatások felelősségteljes teljesítésére;
közreműködni a növények és állatok igényes gondozásában;
a kitartó munkavégzésre, a kapott feladatok elvégzésére.

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy





örömmel dolgozik társaival;
szívesen teljesíti kötelességeit, és szüleinek boldogan újságolja a munkavégzéseinek
eredményeit;
szeretettel elfogadja a felnőttek tanácsait;
munkafolyamatokban szívesen segít a rászoruló társainak.
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17. KIEMELT DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSEK
17.1. A gyermekek egyéni fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátása
Programunk célja, hogy a gyermekeknek olyan egyéni fejlesztési rendszert biztosítson,
amely minden gyermeknek a fejlődését félévenként nyomon követi, majd az eredmények
függvényében a gyermekeknek egyéni fejlesztési tervet készít, és biztosítja a program
napirendjében a fejlesztési lehetőségek időkereteit. Továbbá célja, hogy minden szülőnek
részletes tájékoztatást adjon félévenként a gyermeke fejlődéséről és a fejlesztés
eredményeiről a nevelőpartneri viszony erősítése érdekében.
A nevelőtestület feladatai


A gyermekek egyéni fejlődésének és fejlesztésének folyamatszabályozása szerint: a
nyomon követéshez szükséges dokumentumok előkészítése, a gyermekek
megfigyelésének elindítása, fejlettségi mutatóinak folyamatos rögzítése, valamint a
gyermek egyéni fejlesztési tervének elkészítése, a fejlesztés beindítása, elvégzése és
annak értékelése;



A szülők korrekt, empatikus tájékoztatása gyermeke megfigyeléseiről és a fejlesztések
tapasztalatairól;



Az óvodai szinten működtetett „Gyermekek egyéni fejlődését, fejlesztését segítő szakmai
team” munkájában az aktív együttműködés megteremtése.
17.1.1. A gyermekek egyéni fejlődésének és fejlesztésének folyamatszabályozása
szerint a tennivalók értelmezése

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációkat a csoportokba felvett
gyermekeknek személyre szólóan el kell készíteni egy dossziéban. A dokumentumok sora a
gyermek anamnézisével kezdődik, amit az első családlátogatáson a szülővel együtt töltünk
ki, s közben értelmezik, hogy bizonyos kérdések megválaszolására miért van szükség a
gyermekek fejlesztéséhez. Ez az eljárás kiválóan elindítja azt a felelősségteljes közös
munkát, amely a gyermek folyamatos, tudatos, magas színvonalú egyéni fejlesztéséről szól.
A gyermekek befogadási időszaka december végéig tart, mert a gyermekeket jól meg kell
ismerni ahhoz, hogy az első fejlődéséről szóló mutatóit rögzíteni tudjuk. Leszögezzük, hogy
a gyermek befogadása, beszoktatása nem addig tart, ameddig sír, hanem addig, míg
megismerkedik az óvodai élet szokásaival, teendőivel, és az ott dolgozó felnőttekkel. Erre
kiváló lehetősége nyílik a pici gyermekeknek a vegyes csoportokban, mert ott mintát kap
ehhez a nagyobb óvodásoktól is. December végéig kitöltjük a gyermek befogadási
időszakáról szóló formanyomtatványt, és elvégezzük a személyiségstruktúrában
kidolgozott Gyermektükör első félévi fejlődési mutatóinak megállapításait, bejegyzéseit
(mozgás-, érzelmi, szociális, értelmi, beszédfejlődés). Ennek függvényében elkészítjük
minden gyermeknek az egyéni fejlesztési tervét. A fejlesztés április végéig tart, melynek az
eredményeit rögzítjük a fejlesztési tervben található értékelésekben.
A megfigyeléseket a gyermek óvodába lépésétől kezdve elindítjuk, hogy a mérési-értékelési
rendszer segítségével nyomon követhetővé váljon a hároméves vagy négyéves óvodai
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fejlesztés egyéni jellemzőinek megismerése, azaz a gyermek fejlődési íve. Ezért év elején a
gyermekek óvodába érkezésének időszakában elvégezzük az első diagnosztikát, és a
kiscsoport végén is rögzítjük ismét a gyermekek fejlődési jellemzőit.
A 4-5 éves korú gyermekek fejlődési mutatóit szeptember első hónapjában egyénenként
megfigyeljük, és a már rögzített első mutatókhoz viszonyítva megállapítjuk, hol vannak
nagyobb léptékű fejlődések, amit diagnosztizálni szükséges. Októberben a kapott adatok
függvényében elkészítjük az egyéni fejlesztési terveket, és azt igyekszünk megvalósítani és
értékelni december harmadik hetéig. A második félévi fejlődési mutatókat is az előzőhöz
viszonyítva értékeljük, és csak azokon változtatunk, ahol kimutatható az ugrásszerű fejlődés
vagy sajnálatos módon a visszaesés. Sokszor megfigyelhető a stagnálás is, amely a fejlődési
törvények szerint is természetes. Januárban a változásokat figyelembe véve, újra tervezzük
a fejlesztési terveket, és azokat április végéig a különböző fejlesztő játékok segítségével
befolyásoljuk, stimuláljuk, fejlesztjük. Az értékeléseket május közepéig elvégezzük, és
rögzítjük a dokumentumban. A tevékenységek eredményességének megfigyelése és a
fejlesztés adminisztrálása május végéig megtörténik, hogy a szülőkkel mindazt egyéni
beszélgetés keretében meg tudjuk beszélni.
Az 5-6-7 éves gyermekek fejlődésének diagnosztizálását az első félévben ugyanúgy
elvégezzük, mint a 4-5- évesek esetében, viszont a tanköteles korú gyermekek egyéni
fejlesztését és a tevékenységek diagnosztikáját márciusban befejezzük, és összegezzük az
eredményeket, majd átadjuk azt a vezető óvodapedagógusnak, aki aláírja az iskolaérettség
teljesítéséről szóló dokumentumot, mert áprilisban már elkezdődnek az iskolai
beiratkozások. A visszamaradó gyermekeknek ez az év folytatódik ugyanúgy, mint a 4-5éves gyermekeknek, s majd a következő évben záródnak számukra az egyéni fejlesztések
hasonlóan, mint az iskolaérett gyermekeknek.
A gyermekek egyéni dokumentumaiban, amennyiben a gyermeket szakértői bizottság
vizsgálta, megtalálhatók a szakértői bizottság vizsgálati megállapításai és a fejlődést
szolgáló intézkedésre tett javaslatai, amelyet a fejlesztési tervben figyelembe veszünk, és
rögzítjük a gyermek egyéni fejlesztéseit. Ehhez fűzzük a további szakértői bizottság
felülvizsgálatának megállapításait is, és konzultálunk a gyermeket fejlesztő szakemberrel,
melyet szintén feljegyzünk a fejlesztési tervben.
17.1.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Alapító okiratunk szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a szakértői bizottság
véleménye alapján integrálható beszédfogyatékos (nyelvi és beszédzavarokkal küzdő)
gyermekek felvételét vállaljuk. Célunk az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt
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. Feladatunk az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítása a
gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált
fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus segítségével.
Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó
óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai
nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.
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17.1.3. A szülő korrekt, empatikus tájékoztatása gyermeke megfigyeléséről és a
fejlesztések tapasztalatairól
Az egyéni fejlesztés folyamatszabályozásában minden félév zárásaként beépülnek „A szülő
tájékoztatása gyermeke fejlődéséről” szóló megbeszélések. Különös tekintettel
készülünk fel ezekre a megbeszélésekre a Gyermektükörből. A fejlesztések tartalmát,
módszereit és eszközeit bemutatjuk a szülőknek, mert azok inspirálhatják őket arra, hogy
otthon is hasonló játékokat vegyenek a gyermekeiknek, és játsszanak velük. Ezeket a
beszélgetéseket a hároméves fejlesztés során hat alkalommal tartjuk meg, a visszamaradó
gyermekeknek pedig ez két alkalommal bővül. A szülőknek megtartott tájékoztatás
időpontját szülői és pedagógusi aláírással rögzítjük az erre kialakított formanyomtatványon.
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18. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE
18.1. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái
Óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek nevelését, fejlesztését. A
család és az óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. A szülő tud legtöbbet a gyermekéről,
ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, ugyanakkor az óvodapedagógusnak van
olyan szaktudása és olyan korosztályi tapasztalata, amely alapján hatékony segítséget tud
nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. A korrekt, bizalmon alapuló nevelőpartneri
együttműködés elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése és az evangelizáció
érdekében. Ezért a kapcsolatfelvétel és -megtartás legmegfelelőbb módját családonként
keressük meg. Jellemzője ennek a megértő, bizalmat közvetítő magatartás. A családdal
kapcsolatos információkat diszkréten kezeljük. Körültekintően szervezzük meg és
szabályozzuk a szülőkkel közösen elfogadott együttműködés formáit, mely a folyamatos
információk áramoltatását, a szemléletformálást, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű
megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit, a gyermekek
tehetséggondozásának jellemzőit és a fejlődés eredményeit hivatott közvetíteni. A szülők,
nagyszülők segítik az óvoda vallásos, érzelmi, szociális, művészeti nevelését, hogy az óvoda
a választott értékeit minél magasabb szinten tudja teljesíteni.
A kapcsolattartás formái:
 A családlátogatás még az óvodába kerülés előtt vagy a befogadás időszakában nagyon
hasznos, mert a gyermek szociokulturális környezete sok információt ad az
óvodapedagógusnak a gyermek megismeréséhez. Ezen a családlátogatáson az
óvodapedagógus közreműködésével, segítségével kitölthető a gyermek anamnézise,
amely a személyes beszélgetés során sokkal több információt ad a szülőnek és az
óvodapedagógusnak egyaránt.
 Az anyás befogadás kiválóan alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az óvodai életet,
a gyermekek szokásait, az óvodapedagógusok, dajkák személyiségét és a környezet
légkörét, amelyben a gyermekek élnek. Ugyanakkor az óvodai szakemberek
megismerhetik az anya és a gyermek kapcsolatát, kommunikációjukat, viselkedési és
reagálási jellemzőjüket.
 A napi kapcsolattartás elengedhetetlenül szükséges, hogy a szülő teljes mértékben
tájékozott legyen a gyermekével történt napi lényeges eseményekről. A szülők figyelmét
sok esetben fel kell hívni, hogy ezek rövid, tömör beszélgetések legyenek, mert a
pedagógusnak közben a gyermekek játékára, tevékenységére, szükségleteinek
kielégítésére is figyelni kell.
 Szülői értekezletet az óvodapedagógusok félévente egy alkalommal tartanak, ahol a
csoport általános feladatait, a félévi nevelési és fejlesztési terveket, egyházi, népi jeles
napokat, művészeti jeles napokat, rendezvényeket ismertetik a szülőknek.
 A szülői szervezeti értekezleteket szintén félévente az óvodavezető tartja, melynek
során egyrészt ismerteti a szülőkkel az adott nevelési évre szóló terveket, programokat,
eseményeket, másrészt az adott nevelési év eredményeit.
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Egyéni beszélgetések: a szülőt tájékoztatják az óvodapedagógusok a félévenkénti
beszélgetések során a gyermekek fejlődéséről a Gyermektükör segítségével, valamint a
féléves fejlesztési tervét és annak eredményeit.
A szülőkkel közösen szervezett rendezvények, miselátogatások, ünnepek,
kiállítások, hangversenyek, kirándulások mind azt szolgálják, hogy igazi közösséggé
tudjon válni óvodánk a szülőkkel együtt, és a közös élmények gazdagítsák a gyermekek,
szülők, pedagógusok mindennapi munkáját.
Nyílt napot szervezünk évente egy alkalommal az óvodánk iránt érdeklődő szülők
számára, melynek során a szülők előadás keretében és az óvoda megtekintésével
tájékozódhatnak nevelési rendszerünkről. Ezeken az alkalmakon az óvodai csoportokban
zajló nevelés gyakorlati folyamatába – óvodásaink védelme érdekében – nem tekintünk
be.
A szülői igény- és elégedettségi vizsgálatok hasznos visszajelzést adhatnak az óvoda
működéséről és az óvoda pedagógiai munkájáról, ha őszinte vélemények
megfogalmazását várjuk el a szülőktől. Kétévenként élünk ezzel a lehetőséggel, hogy
megismerjük a szülők igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét. Az eredményeket és
az intézkedéseket nyilvánosságra hozzuk.

18.2. Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Korrekt, napi kapcsolatot ápolunk fenntartónkkal, a Váci Egyházmegyével. Intézményi
működésünk egyik alappillérének tekintjük e kapcsolatot. Látogatjuk a fenntartó által
szervezett értekezleteket, megbeszéléseket, és az Nkt. 32. § (1) i) pontja szerint az SZMSZt, a házirendet, továbbá a pedagógiai programot a fenntartó hagyja jóvá. Folyamatos
kapcsolatot ápolunk a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságával (EKIF). A
fenntartó által kért adatszolgáltatásokat és beszámolót elkészítjük, szükség esetén
intézkedési tervben tájékoztatjuk a felmerülő hiányokról. Célunk, hogy a fenntartó elégedett
legyen intézményünkkel.

18.3. Az óvoda és a plébánia kapcsolata
A plébános intézményünk és az alkalmazotti közösség lelki vezetője. Rendszeresen látogatja
óvodánkat, részt vesz az óvodai életben, a rendezvényeken és különböző programokban. Az
egyházközösség csoportjaival is kapcsolatot tartunk, és rendezvényeinkre meghívót küldünk
nekik (pl.: az egyházközösség idős csoportjainak meghívása az óvodába stb.).
Kapcsolattartásunkat kiterjesztjük azoknak a településeknek a plébániáira is, ahonnan
jelentkeznek hozzánk gyermekek. A kisebbeknek ajánljuk, a nagyobbakat kérjük, a
legnagyobbaktól pedig elvárjuk, hogy nagyobb ünnepeken szüleikkel vegyenek részt a
szentmisén. A plébánosokkal és a hitoktatókkal együttműködésünk kiterjed az alkalmazottak
hitéleti megerősítésére, a gyermekek keresztény értékrendjének kialakítására, a keresztény
gondolkodásmód szülők felé történő közvetítésére. A lelki napokat és lelkigyakorlatokat a
plébános közreműködésével, irányításával tervezzük.
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18.4. Az óvoda és az iskola
A gyermek életében az egyik legjelentősebb változás, amely felszínre hozza lelki teherbíróképességét, az óvodából az iskolába átmenet. Tartalmas kapcsolatot igyekszünk kialakítani
az általános iskolával, hogy a gyermekek zavartalan iskolakezdését elősegítsük. Felkutatjuk
a környéken működő egyházi fenntartású iskolákat is annak érdekében, hogy kiépíthessük az
egymásra hangolt köznevelési rendszerünket. A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás
nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez, megértéséhez.
A kapcsolattartás formái: a volt nagycsoportos óvodapedagógusok ellátogatnak az első
osztályba abból a célból, hogy megismerjék az iskola oktatási módszereit. A tanítókat
meghívjuk a nagycsoportosokhoz. Ezen a találkozáson lehetőség nyílik arra, hogy teljesebb
képet kaphassanak óvodánk mindennapi életéről, nevelő-fejlesztő munkájáról. A kölcsönös
érdeklődés, tisztelet és a gyermek megismerése alapján hangoljuk össze nevelési
törekvéseinket. A nagycsoportos óvodások tavasszal ellátogatnak az első osztályokba, hogy
színes, vonzó tapasztalatok megszerzésével érzelmileg közelebb kerülhessenek az iskolai
élethez.

18.5. Az óvoda és a művészeti iskola, együttesek
E program szükségessé teszi, hogy kapcsolatot alakítsunk ki a környezetében működő
zeneiskolával, művészeti együttesekkel, alkotókkal. Velük együttműködve tudjuk elérni,
hogy a muzsika, az alkotások, a környezet esztétikai értékei megjelenhessenek óvodánkban.
A kapcsolattartás formái: kapcsolatfelvétel, látogatások, megbeszélések, egymás
rendezvényein való részvétel, együttműködési megállapodás megkötése.

18.6. Az óvoda és a közművelődési intézmények
Kapcsolatot tartunk a környezetünkben működő közművelődési intézményekkel:
könyvtárral, múzeummal, művelődési házzal. Az intézmények kínálatából úgy válogatunk,
hogy az segítse a nevelési feladatok sokoldalú, színes megoldását, s zárja ki azokat a
kezdeményezéseket, amelyek óvodánk pedagógiai elveivel, értékközvetítésével, tartalmával
nem összeegyeztethetők.
A kapcsolattartás formái: látogatás, tájékozódás, megbeszélések, értekezletek.

18.7. Az óvoda egyéb kapcsolatai
Tartalmi kapcsolatot alakítunk ki:
 Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai
Egyesületével
 művészeti szakmai egyesülettel, a programot adaptáló óvodákkal, az ehhez tartozó
műhelyekkel
 a bölcsődékkel, az egészségügyi szakszolgálattal (védőnő, orvos), a gyermek- és
ifjúságvédelmi intézményekkel
 a nemzetiségi önkormányzatokkal
 a szakvizsgás képzéseket és konferenciákat szervező főiskolákkal
 a pedagógiai szakmai szolgáltató cégekkel, intézményekkel
 a nevelési tanácsadóval, a speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottsággal
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19. A PROGRAM ERŐFORRÁSA
19.1. Személyi feltételek
A nevelőmunkát óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus végzi. Személye minta
a nevelésben. Értékfelfogása, vallásos élete, hite erősen hat a gyermekekre. Éppen ezért nem
mindegy, hogy milyen értékeket közvetít, s azokat milyen tudatosan képviseli. Gyakran
előfordulnak értékellentétek a szülők és az óvoda között. Az óvodapedagógus felvállalja a
tapintatos meggyőzést, ha azzal a gyermekek érdekeit védi. Az e programot megvalósító
óvodapedagógus közvetíti a hitéletet és a művészetek tradicionális értékeit. Vállalja az
ízlésformálást az óvoda tágabb környezetében is.
Az óvodapedagógus képes énekével, mesemondásával, bábozásával, alkotásaival esztétikai
élményhez juttatni a gyermekeket. Fejlesztésükhöz egyéni módszereket, egyéni fejlesztési
programokat alkalmaz úgy, hogy a gyermekek pozitív énképe és önbizalma kialakulhasson
és megerősödhessen.
Az óvodapedagógusnak igénye van az önművelésre, a körülményekhez képest lehetőséget
teremt szakmai tájékozottságának, szaktudásának, művészeti alapismereteinek és
képességeinek fejlesztéséhez. Személyiségvonásaiban megjelenik a humanizmus, a
vallásosság, a pedagógiai optimizmus, a helyzet- és jellemkomikum észrevétele, tetteiben
érezhető a hitelesség, tapintat és az empátia.
Az óvodánkban dolgozó pedagógusokkal szemben elvárás:
 Pedagógiai ismereteit folyamatosan bővíti, továbbképzi magát.
 Segítséget nyújt a családoknak nevelési problémáik megoldásában – a gyermek
egészséges fejlődése érdekében.
 Használja a modern információfeldolgozási eszközöket, mutasson példát az
infokommunikációs eszközök óvodában indokolt alkalmazására.
 Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD-lejátszó, projektor,
fényképezőgép, számítógép) az óvodapedagógus célszerűen használja. A gyermekek
számára kizárólag olyan digitális tartalmakat közvetít, amelyek megfelelnek egyéni és
életkori sajátosságaiknak.
 A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai eljárások és programok (pl.
ünnepség, egyházi tartalmak) megvalósításában.
 A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai
álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
 Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a
szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.
 Nyitott a szülő, a gyermek, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.
 Munkáját a gyermekszeretet és a szülők tisztelete motiválja.
 Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
 Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.
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Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális
technológiai eszközökről, és lehetőség szerint alkalmazza is azokat.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
Munkájában új módszereket, tudományos eredményeket alkalmaz.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Egy gyermekcsoport életét két óvodapedagógus irányítja. A párban dolgozó pedagógusok
együtt terveznek, összehangoltan, feladatokat megosztva dolgoznak. Képesek pedagógiai
elveiket, nevelési gyakorlatukat a program szellemében egyeztetni. (Ehhez szükséges a
két óra átfedési idő.) Az óvodapedagógusok gondoskodnak a közös tervek elkészítéséről, a
gyermekek folyamatos fejlesztéséről, képességeinek felméréséről, az egyéni fejlesztések
biztosításáról, az eredmények rögzítéséről. A szülőket mindezekről folyamatosan
tájékoztatják a csoportszobájuk közelében lévő tájékoztató táblákon keresztül.
Az óvodapedagógusok bevonják a pedagógiai asszisztenst és a dajkákat az erkölcsi és
szociális képességek fejlesztésébe és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe,
elemzésébe, értékelésébe. A gyermekek nevelését ezeken a területeken az
óvodapedagógusok irányításával azonosan, együtt végzik. A dajkák teljes partnereink az
óvoda szépítésében, higiéniájának megteremtésében.
Szakmai csoportokat, munkaközösséget alakítunk ki egy-egy szakmai feladat
elvégzéséhez, a szakmai munka innovációjához, méréséhez, elemzéséhez, értékeléséhez,
valamint a szervezet társas, szakmai és emberi kapcsolatának karbantartásához. A közösség
tagjaként valamennyien felelősséget vállalunk a közösen kitűzött célok és feladatok
megvalósításáért. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban döntéshozatal előtt
őszinte, nyílt véleménnyel segítjük a gyermekek érdekét legjobban szolgáló megoldás
kialakítását.
Az óvodánkban folyó munkát az óvodavezető koordinálja, irányítja pedagógiai, tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdálkodási, műszaki, közéleti, minőségirányítási, menedzselési
feladatainak ellátása során. A vezető pontosan, a lehetőségek optimális felhasználásával
biztosítja a jól megszervezett munkát, a fejlesztéshez szükséges feltételeket, a
szakemberek felelősségteljes, önálló feladatvégzését.
Mint egy jó karmester, csak ott segít, ahol „döcögve, hamisan szólalnak meg a szólamok,
nem simulnak bele az összharmóniába”. (Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás,
döntés. 1997.) Az óvodatitkár a vezető közvetlen munkatársa, segíti az adminisztrációs,
illetve a szervezési feladatok ellátásban minden területen.
A nevelőtestület önértékelési rendszerét a pedagógiai céljainak veti alá, hogy a pedagógiai
programot minőségi szinten meg tudjuk valósítani. Ehhez sokféle értékelő jelzést építünk be
pedagógiai képességünk, kompetenciánk reális visszajelzéséről, hogy minden dolgozónk
tudja, miben kellene képességét fejleszteni. Nevelőtestületünk célja, hogy minden pedagógus
saját segítőjévé váljon a személyes és a nevelőközösség szakmai fejlődésének.
Az esztétikus, gondozott udvar biztosításához nélkülözhetetlen a karbantartó, kertész
személye, igényes, segítő munkája.
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A pedagógusetikai alapelvek betartása, a hivatali titoktartás minden dolgozó munkaköri
kötelessége és jogszabályban előírt feladata.

19.2. Speciális tárgyi feltételek a program megvalósításához
E program a művészetek eszközeivel kíván erősebben hatni a gyermekek személyiségére.
Az induló óvoda eszközeit és berendezéseit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletben
foglaltak szerint biztosítja a fenntartó.
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20. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEINK, AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEINK ÉS A GYERMEKVÉDELEMMEL
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK
A tevékenység célja: a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése,
a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése, az esélyegyenlőség érvényesítése, a
szociális hátrányok enyhítése.
Az óvodai nevelés során a pedagógus feladata pedagógiai eszközökkel feltárni és lehetőség
szerint megszüntetni a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat, a szociális hátrányok enyhítése
érdekében a gyermek fejlődését és családi hátterét figyelemmel kísérni, az esélyegyenlőséget
biztosítani. Amennyiben ettől kellő eredmény nem várható, a gyermekjóléti szolgálat nyújthat
segítséget, majd szükség esetén hatósági intézkedést kell kezdeményezni.

20.1. Általános feladataink
Elősegítjük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, járását.
Biztosítjuk a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén
védő-óvó intézkedésekre javaslatot teszünk. Az új óvodások befogadását elősegítjük,
beilleszkedésüket az adott csoportba a lehető legzökkenőmentesebbé tesszük (anyás
befogadás). A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerjük.
A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat igyekszünk felismerni, és ha
szükséges, ehhez szakember segítségét kérjük. A felzárkóztatást megszervezzük. A
tehetséggondozást megvalósítjuk, illetve elősegítjük. Az egészségügyi szűrővizsgálatok
lebonyolítását szorgalmazzuk, a szűrést szükség esetén soron kívül javasoljuk. A rendszeres
óvodalátogatást figyelemmel kísérjük, szükség esetén az óvodavezető felé jelezzük a hiányzást.
A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való
hozzájutási javaslattal élünk. Minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük a gyermek
családban történő felnevelését. A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítását
megszervezzük, a szülői szerep eredményesebb betöltését elősegítjük. Jó kapcsolatot építünk
ki a helyi egyházi és gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveivel, személyeivel. A
prevenció minden gyermekre történő kiterjesztését megvalósítjuk.

20.2. Speciális gyermekvédelmi feladatok
A gyermekvédelmi felelősök elkészítik az új nyilvántartó lapokat, illetve folyamatosan vezetik
a már meglévőket. Az intézményvezető a törvényi előírások alapján állapítja meg az étkezési
térítési kedvezményt. Kapcsolatban állunk a karitász csoportokkal, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatokkal és a gyámügyi hatóságokkal. A gyermekjóléti szolgálatok által
szervezett esetmegbeszéléseken aktívan részt veszünk, konzultálunk az egyes esetekről,
amennyiben az óvodánkba járó gyermek érintett.
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20.3. Pedagógiai feladatok
A csoportos óvodapedagógusok a családlátogatások során felmérik a családi körülményeket, a
gyermekvédelem szempontjából nyilvántartandó eseteket – különös tekintettel az újonnan
óvodába kerülő gyermekek körében, illetve azok körében, akik eddig nem a mi intézményünkbe
jártak. A szerzett tapasztalatok alapján, illetve az óvodai évek alatt kialakuló új helyzet (válás,
krízishelyzet…) alapján jeleznek a gyermekvédelmi felelősnek. Feltérképezzük a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekeket, családokat a családlátogatások, illetve egyéni beszélgetések
alapján. Figyelemmel kísérjük a család szerkezetében történt változásokat, a lelkileg sérült
gyermekek krízisen való átsegítését, súlyosabb esetben a plébánossal, pszichológussal, illetve
a Gyermekjóléti Szolgálattal konzultálunk.
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21. A PROGRAM TERVEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
21.1. A program szakmai működését tervező dokumentumok
Dokumentumtípus

Tervezési időkeret

Az alternatív óvodapedagógiai program csoportnaplója
A gyermekcsoport nevelési terve
A gyermekcsoport éves tanulási terve
A gyermekcsoport tevékenységi terve
Eseménytervek
Komplex Gyermektükör
A pedagógiai programban meghatározott teendők, tevékenységi
formák megfigyelése
Műhelynapló a tehetséggondozás vezetéséhez

Egy nevelési év
Félévenként
Évente
Negyedévenként
Negyedévenként
Félévenként
Folyamatos
Évente

Az óvodavezetői munkaterv hidat képez az óvoda pedagógiai programja és az
óvodapedagógusok gyermekcsoportokra elkészített tervei között. A vezető az éves
munkatervében tervezi meg a program módosításainak pontos tartalmát, és a nevelőtestületnek
ajánlja megvitatásra. Az óvoda nevelőtestülete eldönti, hogyan vezeti be az óvodába a
módosításokat, és milyen innovációra, továbbképzésre, hospitálásokra van szüksége ahhoz,
hogy a leírtak alkalmazhatóvá váljanak.
A program megvalósítását szolgáló formanyomtatványok
Ssz.
1.
2.
3.

A formanyomtatvány típusa
A program óvodaképének elemzéséhez, fejlesztéséhez készült kategóriarendszeres
megfigyelés
A játéktevékenység éves tervezése évszakonkénti lebontásban
A verselés, mesélés, dramatikus játék éves tervezete
Kéthetes tematikus tervének formanyomtatványai

4.

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás éves tervezete
Vázlatának formanyomtatványai

5.

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka éves tervezete
Vázlatának formanyomtatványai

6.

A mozgás, mozgásos játékok éves tervezete
Vázlatának formanyomtatványai

7.

A külső világ tevékeny megismerése éves tervezete
Kéthetes, háromhetes tematikus terveinek formanyomtatványai

8.

A munkajellegű tevékenységek évszaki tematikus tervezetének formanyomtatványai

9.

A tehetséggondozás beválogatási dokumentációja, komplex tehetséggondozó
programok tervezéséhez formanyomtatvány, hatásvizsgálatokhoz kérdőívek

Tervezési időkerete
Évente
Évente
Évente
Gyakornoki időszakban
folyamatosan
Évente
Gyakornoki időszakban
folyamatosan
Évente
Gyakornoki időszakban
folyamatosan
Évente
Gyakornoki időszakban
folyamatosan
Évente
Gyakornoki időszakban
folyamatosan
Évente, évszakonkénti
lebontásban
Évente

A formanyomtatványok alkalmazását az előző táblázatban feltüntetett módon alkalmazzuk.
Minden tevékenységhez szükség van arra, hogy a pedagógus egy éves távlatban átlássa, mit
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szeretne megtanítani a gyermekeknek. Ezekből az elkészült éves tervekből könnyen
meghatározhatók rugalmasan, mi kerüljön át a csoportnaplóba. A vázlatírást nagyon ajánljuk a
gyakornokoknak és azoknak az óvodapedagógusoknak, akik más programmal dolgozó
óvodából kerültek át a művészeti programba. A program megértéséhez jó tanulási alap a
vázlatírás. A vázlatírásra szükség van a jó gyakorlatok megtekintésekor és bármilyen
programbemutató alkalmával.

21.2. Vezetői, szakmai ellenőrzések
Az óvodavezetői munkaterv tartalmazza a vezetői ellenőrzési tervet, mely lehetőséget ad
minden évben ahhoz, hogy a pedagógiai program alkalmazási minőségét folyamatosan nyomon
kövesse a vezető, az óvodapedagógus, s ezáltal a nevelőtestület is. Ezek a szakmai ellenőrzések
magukban hordozzák az ellenőrzések folyamatszabályozott, minőségellenőrzési metodikáit.
Az intézményvezető a folyamatos információgyűjtés, valamint a nevelési év értékelései,
ellenőrzési dokumentumai alapján eldönti a következő év ellenőrzési témáját és a munkaterv
részeként elkészíti a folyó évre szóló ellenőrzési tervét.
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés témáját, a törvényi és az alternatív program ide
vonatkozó hivatkozásait és nevelőtestület teljesítési szintjéhez tervezett sikerkritériumokat,
valamint az ellenőrzés témájában használt dokumentumokat.
Az óvodavezető a nevelési év nyitó értekezletén ismerteti az elkészített ellenőrzési tervét, az
ellenőrzéshez elkészített kategóriarendszeres megfigyelési táblázatokat s annak értelmezését.
Ezeket a megfigyelési segédleteket kapják meg a csoportban dolgozók, hogy fejlesztő hatású
lehessen az ellenőrzés, és mindenki korrekten felkészülhessen az ellenőrzésre.
Az ellenőrzöttek a csoportnaplóban rögzítik az ellenőrzés paramétereit: idejét, helyét s azokat
a feladatokat, amelyeket az intézményvezető a helyzetfelméréshez igényel.
Az ellenőrző személy a tervezettnek megfelelően elvégzi az ellenőrzést. Gondoskodik arról,
hogy az egy csoportban dolgozó szakemberek együtt vegyenek részt az ellenőrzés teljes
folyamatában. (Ha az ellenőrzés tárgya a dajkára is érvényes, ő is részese az ellenőrzés teljes
folyamatának.)
Az ellenőrzés után az ellenőrzött személy kifejti reflektív elemzését, értékelését saját
munkájáról.
Az ellenőrző személy az ellenőrzés befejezése után – egy-két napon belül – nyilvánosságra
hozza vezetői feljegyzéseit, észrevételeit, és az ellenőrzöttekkel ismerteti.
Abban az esetben, ha az ellenőrzött személyek egyetértettek az ellenőrzés minősítésével, az
ellenőrzés lezárul az ellenőrző lap és a záró összegzés kitöltésével, aláírásával. (Az ellenőrző
lapon szerepelnek az ellenőrzésre vonatkozó adatok, a záró összegzésen pedig a megfelelt, nem
felelt meg kritériumok. A megfelelt kritérium azt jelenti, hogy a csoportban dolgozó
pedagógusok a sikerkritériumokat teljesítették. Ha az ellenőrzött személy nem ért egyet az
ellenőrzés minősítésével, az ellenőrzést megismétlik a nevelőtestület által meghatározott belső
szakemberrel.
Az ellenőrzés befejezését követő két héten belül az ellenőrző személy a teljes ellenőrzés
anyagát lefűzi, és közösen megbeszélt helyen úgy tárolja, hogy az óvodapedagógusok
elolvashassák.
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22. FELHASZNÁLT IRODALOM
Az Egyházi Törvénykönyv rendelkezései
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Farkasné Egyed Zsuzsanna – Grolyóné Szabó Éva – Mészáros Istvánné – Szerepi Imréné
(2010): Segédanyag a katolikus óvodák helyi nevelési programjához. Katolikus Pedagógiai
Szervezési és Továbbképzési Intézet, Budapest
Nagy Jenőné (2002): Csak tiszta forrásból. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív
program. Útmutató a program megvalósításához. Második, módosított kiadás. ÓNME
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Az Óvodások Neveléséért, Szolnok
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Alternatív óvodapedagógiai program.
Negyedik kiadás, ÓNME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok
Nagy Jenőné (2001): Óvodatükör. Óvodai intézmények szakmai munkájának mérése,
elemzése, értékelése. ÓNME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok
Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató.
ÓNME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok
Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata. Módszertani
könyv óvodapedagógusoknak. ÓNME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete,
Szolnok
Szentírás, Jézus tanítói és nevelői magatartása, az apostoli küldetés
Szerepi Imréné (1998): Lelki beszélgetések óvodások számára. Fóti Római Katolikus
Egyházközség Gondviselés Óvodája, Fót
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23. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá.
A pedagógiai program érvényességi ideje:
2021. szeptember 01 – 2026. augusztus 31.
A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:
 törvényi változás
 fenntartói elvárás
 a nevelőtestület többségének véleménye alapján.
A programmódosítás előterjesztésének lehetséges módozatai:
 írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőségének
 írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek.
A pedagógiai programot módosítás esetén az intézményvezető a döntést követő 15 napon belül
köteles a fenntartó felé jóváhagyás céljából előterjeszteni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozásának módja:
 nyílt napon a szülők az óvodavezetőtől kapnak tájékoztatást
 az újonnan felvételt nyert gyermekek szülei az első szülői értekezleten ismerhetik meg
 az óvoda épületében az intézményvezetői irodában megtalálható
 az óvoda honlapján elektronikus úton elérhető.
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24. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
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A Szülői Szewezetvéleménye a Szent Anna Katolikus Óvoda pedagógiai programjának
módosításával kapcsolatban

Pedagógiai program: Tartalma megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési itXézmények névhasználatáről sző|ő 20tl2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (2) bekezdésébenfoglaltaknak, a javasolt változtatásokkal
kapcsolatban nincs észrevételünk.

Javaslat: Mivel az EMMI rendelet a pedagógiai program tartalmi elemei között nem teszi
kötelezővé az ővodai csoportszám és létszám feltüntetését, véleményemszerint kihagyható,
mivel ezek bármelyikének váItozásaesetén a pedagógiai programot újra módosítani kell. Tehát
ha jövőre változik valamelyik csoport \étszáma, akat l fővel is, akkor újra módosítani kell a
programot, ami amúgy szükséglelen lenne, mert nem kötelező eleme a pedagógiai programnak
a csoportszám és létszám.
Pedagógia program érvényességesem kell feltétlenül, hogy benne legyen (most 5 év), mert
akkor 5 évente módosítani kell, akkor is, ha nem változik semmi.

Kistarcsa, 202I. szeptember
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Karourus lsxot-Ar F6narosAcl

H-2600 V6c, Migazzi Krist6f t6r 1.
Postaclm: H-2601 Vdc, Pf. 87
Telefon: +36 27 814 1 22, Fax: +36 27 814 123
E-mail : ekif @ekif-vac.hu' Web: www.ekif-vac. hu

rkt.sz.:

ulchl '{tj/ l{l)c'2,1.

Ugyint6z6: dr. Szab6 Zoltin

Tr{rry: Pedag6giai program fenntart6i
j6vahagy6sa

FENNTARTOI HATANOZ,q.T
AzBgyhdzmegyei Katolikus Iskol6k F6hat6s6ga (szdkhely: 2600 Ydc,Migazzi Krist6f ter I.;
a tovdbbiakban: Fenntart6) fenntart6s6ban mtikrid5 Szent Anna Katolikus 6voda (sz6khely:
2143 Kistarcsa, Pozsonyi utca 8-10.; atov6bbiakban: Int6zm6ny) int6zmenyvezetojeAltalz}Zl.

szeptember 13. napjan j6v6hagyott pedag6giai programj ifi az arrol k6sziilt szak6rt6i vdlem6ny
tartalm6t is figyelembe v6ve, azlntezmeny alapit6 okiratara is tekintettel

j6vihagyom.

A fenntart6i j6v6hagy6ssal 6rv6nyess6 v6lt pedag6giai program nyilvdnossdgdr6l a hat6lyos
j o gszab6lyoknak me gfelel6e n az

Intlzlrrdny vezet6 se kdteles gondo skodni.

INDOKOLAS

A

nemzeti k<izneveldsr6l sz6l6 2011. dvi CXC. torv6ny (a tov6bbiakban: Nkt.) 32. $ (1)

bekezddsdnek i) pontja alapjdn, ha a nevel6si-oktatdsi int6zm6nyt egyhdzijogi szem6ly vallSsi

egyestlet tartja fenn, a nevel6si-oktat6si intezmeny SZMSZ-e,htniendje, valamint a nevel6sioktat6si intezmlny pedag6giai programja a fenntart6 j6vrlhagy6s6val vrilik 6rv6nyess6.

Az Nkt. 83. $ (2) bekezd6sdnek h) pontja szerint a Fenntart6 ellenSrizni kdteles azlntdzmdny
pedag6giai programjrlt, ennek keret6ben Fenntart6 kcizoktatdsi szakertlt k6rt fel a pedag6giai

program jogszab6lyban foglaltak szerinti megfelel6s6g6nek vizsgilatira.

A

szak6rt6i

v6lem6nyben foglaltak szerint a pedag6giai program a hat6lyos jogszab6lyokban el6frt kritelezd

tartalmi elemekkel rendelkezik, ez6rt a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddntdttem.
Y 6c,

2021. szeptember 23

EKIF fSigazgato
f6igazgai6

1.

