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I. BEVEZETÉS                                                                        
 

AZ ÓVODA ADATAI:  

Az óvoda neve: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde              

Címe: 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. 

OM azonosító: 202709                                                                          

Telefonszáma: 06-83/352-015 

 

AZ ÓVODA FENNTARTÓJA:  

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 

 

Az óvodai csoportok száma: 5 óvodai, és 1 mini bölcsődei csoport 

Férőhelyek száma:  

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde:  

                                                           4 óvodai csoport, 25 fő/ csoport,  

                                                           1 mini bölcsődei csoport, 7 fő / csoport 

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája:  

                                                           1 óvodai csoport, 25 fő/ csoport 

A Zalaapáti intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 107 fő. 

A Dióskáli Tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő. 

Az intézmény alapításának időpontja: 1998 

 

Az óvoda alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján köznevelési intézményként 

gondoskodik a köznevelési feladat óvodai és mini bölcsődei ellátásról, továbbá biztosítja a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, valamint ellátja a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/A. §- a szerinti 

intézményi gyermekétkeztetést. 

 
Az óvoda vezetője: Borbélyné Németh Zsuzsanna 
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                                                                                         „Osztani magad – hogy így sokasodjál  

 Kicsikhez hajolni – hogy magasodjál, 

 Hallgatni őket – hogy tudd a világot,  

 Róluk beszélni – ha szólsz a világhoz…” 

 (Váci Mihály) 

I/2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA  

 

Zalaapáti, a Zala völgyében lévő közel 1800 lelket számláló település a Zala folyó jobb 

partján fekszik, melynek "kapujaként" működik az 1959-ben átadott Zala híd. 

Kezdetektől a Zalavári Bencés Apátság tulajdona volt, neve is azt tükrözi, hogy az "apáté" (ez 

a falu). 1715-ben az apátság a bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették az apátság 

székhelyévé. Templomot építettek 1777 és 1781 között, melyet Szent Adorján tiszteletére 

szenteltek. A templommal egybeépült a Bencés Rendház, az épületben ma Pszichiátriai Betegek 

Otthona működik. Jókai utcában található egy régi kisnemesi kastély, melyet a Szentkirályi-

család épített 1796-ban késő barokk stílusban. Az egyemeletes kastély öthektáros parkja 

természetvédelmi terület, ma jelentős antik cserépkályha-gyűjteményt őriznek ott. 

Kedvező fekvését nemcsak a találkozó utak jelzik, hanem Hévíz, Keszthely és Kehidakustány 

közelsége is. 2015-ben kerékpáros hidat emeltek a Zala folyó fölé ezzel megkönnyítették a Kis-

Balaton elérhetőségét a biciklis turisták számára.  

A településen több mint 125 éve működik óvoda. Az elsőt a szomszédod apátságban 1890 

szeptemberétől az irgalmas nővérek irányították.  A 125 év alatt sok változáson ment át, 

különböző épületekben üzemelt, mindig a település lakóinak igényeihez igazodva látta el a 

feladatát. A mai óvodánkat 1989-ben építették, - Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, és 

Gétye községek önkormányzatai - három csoportos, 75 férőhelyesnek. 

Az óvoda épülete a falu központjában, az iskola, az egészségügyi intézmények, a 

templom, és a Szociális Otthon szomszédságában helyezkedik el.  Az intézmény 2015 májusáig 

3 csoportos óvodaként üzemelt. Több alkalommal esett át kisebb – nagyobb felújításokon. 

Rohamosan emelkedett a gyermeklétszámunk, és egyre nagyobb igény mutatkozott a kétéves 

gyermekek fogadására. Ezt fenntartónk is tapasztalata, és sikeresen pályázott egy Egységes 

óvoda-bölcsődei csoport létrehozására. 

 2015. szeptember 1-től tárgyi feltételeink teljesen megújultak Zalaapáti Község 

Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében elnyert 

támogatásnak köszönhetően. A beruházás révén duplájára nőtt az óvoda alapterülete. Az 
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intézmény bővült egy 20 fő befogadására alkalmas, egységes óvoda – bölcsődei 

csoportszobával. A településen addig nem volt bölcsődei ellátás, így óvodai csoportba integrált 

formában tudtunk fogadni 5 fő két éves gyermeket is, ezzel segítve a szülők munkába állását.  

A hagyományos anyai-női szerepek megváltoztak, a családok szűkös anyagi keretei miatt 

fontos a munkavállalás mindkét szülőt tekintve-, a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény 

megnövekedett, a gyermekek ellátása a családban nem megoldott. Egy megoldási alternatíva a 

gyermekek napközbeni ellátására, hogy 2017 szeptemberétől átalakultunk mini bölcsődei 

szolgáltatássá, amelyet a legújabb gyermekjóléti törekvések is szorgalmaztak.  

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, milyen szociokulturális környezetből, milyen 

miliőből érkeznek a gyermekek az óvodába. Az óvoda kiegészíti a családi nevelést, és a kettő 

összhangja, az óvoda és a család folyamatos együttműködése a gyermek fejlődésének feltétele. 

Intézményünkben a gyermekek összetétele heterogén. Megtalálható az értelmiségi családból 

érkező, valamint az alacsonyabb iskolázottsági szülők gyermekei is. Az óvodában folyó 

lelkiismeretes, differenciált nevelő, fejlesztő munka során, a bejövetelkor észlelt 

különbségeket, hiányosságokat a beiskolázás idejére igyekszünk kompenzálni. Az 

intézményben zajló gyermekvédelmi munkának köszönhetően a problémás esetek gyorsan 

felszínre kerülnek, és szakemberek segítségével kezelik azokat. 

 

DIÓSKÁLI VADVIRÁG TAGÓVODA 

 

Eredetileg kultúrháznak épült, bővítéssel kialakított óvoda 1974 óta fogadja a 

gyermekeket. Tágas, két csoportos, sajnos az évek során lecsökkent gyermeklétszám miatt már 

csak egy osztatlan csoportban fogadja a gyermekeket. A két csoporthoz kettő folyosórész 

szolgál öltözőül, kettő mosdó, egy melegítő konyha, iroda, raktár, felnőtt öltöző társul. Az iroda 

egyben a fejlesztő foglalkoztató is. Az udvaron füves, és betonos terület egyaránt megtalálható. 

Napsütésben fák, bokrok biztosítják az árnyékos helyet. Egyre bővül az udvari játék száma, a 

közelmúltban vehettek birtokba a gyermekek egy csúszdás mászókát, és egy új homokozót. 

Jelenleg 26 kisgyermeket jár az óvodába. Személyi feltételek biztosítottak. Vegyes 

korosztályú csoport működik, így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy 

nagycsalád részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása sikeresebben, és 

gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítésnyújtás 

örömöt is jelenthet.  
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A nevelőtestület 1998-ban úgy döntött, hogy szakmai önállóságukkal élve, saját helyi 

nevelési programot készítenek, az „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” alapján, 

figyelembe véve az itt élő emberek lehetőségeit, szociális és anyagi vonatkozásban egyaránt. 

Az óvoda dolgozói mindent megtesznek azért, hogy az ide járó gyermekek jól érezzék magukat, 

sok tapasztalattal, tudással gazdagodva kerüljenek az iskolába. Programunk hitelesen közvetíti 

az óvodások gyermekszemléletét, gyermekszeretetét. Tartalmazza a partnerek elvárásait. 

Örömünkre szolgál, hogy a szülők az óvodát nem gyermekmegőrző helynek tartják, hanem 

értékelik a közösség nevelő hatását, iskolai életmódra felkészítő hatását. A gyermekek 

személyiségét fejlesztjük az őket körülvevő környezet felfedeztetése által, melyben a játék még 

nagyobb hangsúlyt kap. 

Az óvoda Pedagógiai Programját a Zalaapáti Önkormányzat közgyűlési határozatában 

jóváhagyta.  

 

Törvényi szabályozás:  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról. 

 15/1998. (IV.30) NM rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, és működésük 

feltételeiről 

 9/2000. (VIII.4.) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről, és a 

szociális szakvizsgáról  

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet. 

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

Kormányrendelet. 

 Módszertani levelek, ajánlások 

 2013. évi CXXXVII. a nemzeti köznevelési tv. módosításáról. 

 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet 
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 22/2015 (IV.9.) EMMI rendelet a 20/2012-es kormányrendelet módosítása 

 28/2015 (V.28.) Emmi rendelet a 2015/2016 a tanév rendjéről 

 

A felsorolt törvényi szabályozások ismeretében készítettük el a Pedagógiai Programunkat. 

Törekedtünk arra, hogy az összehangoltsággal párhuzamosan a tagóvoda szakmai 

önállósága ne sérüljön.   

          

II. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI 

Cél: 

Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítése, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelést 

egészítik ki. 

A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz 

igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiség,- és közösség 

fejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a tanuláshoz szükséges képességek és 

részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan valósuljon 

meg. A pedagógiai folyamatok a tanulási eredmények elérését, a szülők gyermekek 

munkatársak elégedettségét, és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

Sajátos nevelési igényű, és a Beilleszkedési Tanulási Magatartás problémákkal küzdő 

gyermekek, inkluzív (befoglaló) nevelése. 

 

Értékek, amelyek közvetítését vállaljuk: 

 Szeretet 

 Elfogadás és tisztelet  

 Bizalom   

 Egészséges életmód 

 Anyanyelvi kultúra  

 Tudás 

 Viselkedés kultúra  

 Esztétikai érzék 

 Természetvédelem-környezettudatosság 

 Környezetünk kulturális értékei 

 Hagyományok  
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Nevelési alapelveink: 

Az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a teljes személyiség fejlesztése játékkal, 

mozgással, örömmel végzett tevékenységekkel. A ránk bízott gyermekeket szeretet, türelem, 

megértés és tisztelet veszi körül óvodánkban. Az óvodapedagógus és más alkalmazottak 

személyisége, magatartása, tevékenysége modellt nyújt a gyermekek számára.  

Az óvodáskorú gyermekek védelme, esélyegyenlőségének biztosítása, jogainak érvényre 

juttatása, a nevelés és a törvények adta eszközökkel. Egyenlő hozzáférés biztosítása minden 

gyermek számára. A gyermekek érdekei elsődlegesek. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, nevelés 

biztosítása. 

 

III. JŐVŐKÉP, GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

Jövőkép 

Törekszünk arra, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk hatására gyermekeink 

érzelmileg derűs, vidám, mozgásban jól koordinált, edzett, játékban kreatív, ötletes, 

esztétikumában igényes, szépet észrevevő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, 

szociális készségekben együttműködő, átérző, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé 

váljanak.  

 

Gyermekkép 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.  

A 3 – 7 éves életkori szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az egész 

életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt. 

Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a 

veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások. 

Az óvodás gyermeknek testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az 

öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem, 

a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Az óvoda kerüli a nemi sztereotípiák erősítését. 
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Jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy mozgásigénye 

kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális képessége. 

Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára, csiszolódik 

anyanyelvi kultúrája. 

A Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk 

nevelni, akikre jellemző: 

- az összerendezett, harmonikus mozgás, 

- a nyitott érdeklődés, 

- a differenciált érzékelés és észlelés, 

- a kialakult testséma, én-tudat és téri tájékozottság, 

- a tanulás alapját képező szándékos figyelem, feladatértés, feladattartás, és feladattudat, 

- a kulturált viselkedés alapnormáit alkalmazza, és 

- együttműködik a társakkal, felnőttekkel. 

 

Óvodakép 

A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám, 

boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben 

igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. 

Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, és a szülő. 

Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, 

betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt 

napok, befogadás, közös programok, - gyermeknap - nyílt ünnepek alkalmával. 

Az óvodában dolgozó pedagógusok és alkalmazotti közösség tagjai is megtalálják az óvodások 

fejlesztésének szépségét, egyediségét, és átlátják a nevelés távlati céljait is. Nevelőtestületünk 

szakmai tudására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek 

megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez. 

Azt a lehetőséget választottuk, hogy saját Pedagógiai Programot írunk, melyben részletesen 

kifejtjük konkrét nevelési elképzeléseinket. 

Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott 

alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők: 

- óvó, védő, 

- szociális, 

- nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. 
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Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. 

Ez alapján az óvoda gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi biztonságot 

nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus tevékenységekről, kiemelten 

a játéktevékenységre. 

Segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és 

ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját. 

 

IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

1. Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program 

2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. 

3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés. 

 

1. Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési 

program    

Cél:  

Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. 

A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezzük 

a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét. 

Az egészség fejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

– az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, 

betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása; 
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– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása; 

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 

Az egészségfejlesztés területei: 

a) egészséges táplálkozás   

b) mindennapos testnevelés, testmozgás 

c) személyi higiéné 

d) testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése 

e) a bántalmazás, erőszak megelőzése 

f) baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

a) Egészséges táplálkozás   

Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését, és az óvodai 

étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja. 

Az óvodás gyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti. A fejlődés 

alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai étkeztetés 

napjainkban sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés 

nemcsak anyagiakon, de étrend-összeállításon, és a szülők segítő együttműködésén (a 

kiegészítő táplálkozáson) is múlik. 

 

Az óvodapedagógus feladata a helyzet javításáért: 

 Megkedveltetjük az ízeket, intenzív rágásra ösztönzünk, folyamatosan folyadékot 

biztosítunk. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes 

használatával ismertetjük meg a gyerekeket.  

 Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára.  

 Szervezünk a szülőkkel gyümölcs- és zöldség-napot. 

 Tanácsot adunk, hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. 

Kerüljék a családi étkezés során a cukros, sós, zsíros ételeket, és italokat. Töröljék 

étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a chipset.  
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 Az egészséges táplálkozás keretében őszi piacot, zöldséges kerteket látogatunk meg. 

Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatunk a 

tapasztalatszerzés során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal 

kísérve tesszük még vonzóvá. Készül saláta zöldségből, gyümölcsből.  

 Tejtermékekkel kapcsolatos foglalkozást is tartunk. Beszélgetünk a tej fontosságáról, 

kiemelve a csontok, és a fogak egészségét.  

 A táplálkozás és a kulturált étkezés szokásainak kialakítására törekszünk.  

 A folyamatos reggeliztetéssel, uzsonnáztatással a várakozási időt csökkentjük, a 

gyermekek egyéni tempóját figyelembe vesszük.  

 Az élelmezésvezetőjével évente több alkalommal étrendet tervezünk.  

 Szülői értekezletek alkalmával kiemeljük az otthoni reggeliztetés fontosságát, szokássá 

alakítását. 

 

b) Mindennapos testnevelés, testmozgás  

Óvodapedagógus feladatai: 

Változatos napi és heti rendben biztosítjuk a gyermek mozgásigényének folyamatos 

kielégítését. Minden nap szervezünk mozgástevékenységet. Heti 1 kötelező testnevelés 

foglalkozást vezetünk. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával 

biztosítjuk.  

Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő, és 

napfényedzést biztosítunk a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn 

való tartózkodásra építjük. A mozgás anyagát lásd a mozgás fejezetben.  

 

c) Személyi higiéné 

Tisztálkodás 

A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gondozási teendők egyéni tempó szerinti 

végzésére. Tisztálkodási folyamatot megismertetjük: sorrendiség, technikák, egészségügyi 

szokások.  A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét tudatosítjuk a gyermekekben. A test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, szájüreg, 

haj, érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája, illetve a közvetlen környezetünk 

tisztántartására is hangsúlyt fektetünk. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget 

nyújtunk. Fokozatosan kialakítjuk az önállóságot.  
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Öltözködés 

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében 

a saját polcán. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tárunk fel a gyermekekkel 

az időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan kialakítjuk az önállóságot. A szülőkkel való 

kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására 

javaslatot teszünk.  

 

Pihenés 

Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit biztosítjuk, 

ellenőrizzük a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb 

távolságban). A gyermekek elalvását segítjük biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, 

énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát a csoport 

szükségleteihez igazítjuk. Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik, általában 

kéthetente és a gyermek minden megbetegedése alkalmával. 

 

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok kialakítása. 

Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak 

egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a 

mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés a higiéniás szabályok betartatása 

a gyermekkel. 

A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott 

odafigyeléssel kezeljük, szükség esetén javíttatjuk, cseréljük. Különösen az udvari, vagy 

játszótéri játékoknál, sétán felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, 

biztonságos közlekedés szabályaira, kirándulásra szülői segítséget kérhetünk. 

Otthoni játékot csak az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után vihetnek be a csoportba. 

 

d) Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 

A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut 

az óvodapedagógusoknak, és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói 

modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvoda feladata minden olyan helyzet 

elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. 
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A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei: 

•  Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás, szabad 

mozgás, jókedv, értéke: füstmentesség, pormentesség, szabad légzés, sok mozgás. 

•  Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, utazás 

tömegközlekedési járművön, kocsmák, vendéglők külső képe. 

•  Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről. 

 •  Ismeretek összefoglalása a dohányzás ártalmairól: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, a 

gyomor és a szív munkáját. 

 

e) A bántalmazás, erőszak megelőzése 

Alapelvek: 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, 

veszélyt jelent a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális fejlődésére.  

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő 

erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a 

felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek 

van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása. 

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha 

a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt nem akadályozza meg. 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság, amely a gyerek fizikai 

sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)  

 

• Az óvoda ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a 

gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére. Szükség 

esetén intézkedést kezdeményez a gyermekjóléti szolgálatnál. 

• A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. 
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f) Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset 

és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy 

balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is 

tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése), a beteggel való 

kapcsolatteremtés. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, 

mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes 

odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, 

könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés. 

Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek 

megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ-ben kerültek 

rögzítésre. Elsősegély doboz a folyosó beépített szekrényében található. 

Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat 

után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök 

esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Kulturáltan étkezik. 

 Helyesen használja az evőeszközöket. 

 Önállóan használja a vécét. 

 Önállóan és helyesen mos kezet, fogat. 

 Szükség szerint használja a zsebkendőt. 

 Helyesen, megfelelő sorrendben öltözködik, vetkőzik, ruháját helyrerakja. 

 Szívesen kezdeményez mozgásos játékokat, szívesen vesz részt benne. 

 Az egészségfejlesztés szempontjait, alapjait ismeri. 
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2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

2.1 A befogadás 

Cél: 

Olyan módszerek eljárások alkalmazása, amelyek megkönnyítik a gyerekek alkalmazkodását a 

megváltozott körülményekhez, biztonságot, és nyugalmat ad. Megkönnyíteni a szülőktől való 

elválást, biztosítani a folyamatosságot a bölcsödéből érkezőknél. Megismertetni a gyerekeket 

új környezetükkel, eközben érzelmi bázist találjanak bennünk, óvodapedagógusokban. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása. Az óvodapedagógusok és szülők 

kapcsolatának kiépítése, az óvodapedagógusok és gyermek érzelmi kapcsolatának 

megalapozása. 

Az első szülői értekezlet keretében az óvoda napi életéről tájékoztatást adunk a szülőknek. 

Megbeszéljük az óvodakezdés ütemezését, az átadás búcsúzás körülményeit. Ezzel a szülők 

előkészítő munkáját támogatjuk. 

 A csoportvezető párok közösen készülnek az új gyermekek fogadására: a csoportszobák 

berendezése, dekorálása, játékok előkészítése, óvodai jelek elkészítése, a környezeti feltételek 

biztosítása. 

A családi környezetből érkező gyerekek szüleinek az óvoda megismertetése különösen fontos, 

mert első alkalommal találkoznak a gyermek közösségben történő nevelésével. Az elválást 

megkönnyítjük azzal, hogy addig maradhat a biztonságot nyújtó hozzátartozó, amíg a 

körülmények ezt igénylik. Engedjük, hogy a gyerekek kedvenc játékaikat vagy a szívükhöz nőtt 

kedves holmit magukkal hozhassák. 

Közös játékokat, élményeket és tevékenységeket biztosítunk, amelyekben szívesen vesznek 

részt az új gyermekek is. Az egyes gyermekek szokásainak alakításával, érzelmi kötődéseknek 

segítésével a meghitt kapcsolatok kiépítésére törekszünk. 

A befogadás időszakában megfigyeljük, hogy: 

– a gyermek miként fogadta el az új környezetet, 

– hogyan reagált a szülőtől való elválásra, 

– magára talált-e a játékban, 

– hogyan alakult a kapcsolata az óvodapedagógusokkal, 

– hogyan illeszkedett be az óvodai élet ritmusába, 

– mi okozott számára örömet vagy nehézséget,– hogyan reagált a társakra. 

A megfigyeléseket írásban rögzíti. 
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2.2  A gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése 

Cél: 

Derűs, vidám, élményekben gazdag, szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott 

óvodai légkör és kapcsolatrendszer alakulása, amelyben a gyermekek jól érzik magukat, és 

lehetővé válik pozitív tulajdonságaik minél teljesebb kibontakozása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Az óvodapedagógusok és a gyerekek között létrejövő érzelmi kötődésre építve saját maga 

modell értékével hat, és teremti meg a feltételeket a gyermekek között kialakuló őszinte, 

biztonságos, toleráns egymás mellett éléshez. Az óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek és 

gyermek-gyermek kapcsolatot a pozitív attitűd jellemezze. Az intézmény összes 

alkalmazottjával mintát ad a kommunikációra, bánásmódra. Arra törekszünk, hogy a 

gyermekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni sajátosságaihoz igazodva bánjunk.  

Együtt örülünk a közös óvodai eseményeknek, ünnepléseknek. A társas együttélés szokásait, 

szabályait fokozatosan megismertetjük. Az én tudat alakulását segítjük. A társak elfogadását, a 

kulturált érintkezési formák megismertetését, gyakoroltatjuk. A gyermekek erkölcsi 

tulajdonságát fejlesztjük a nevelési helyzetek tudatos kihasználásával, az óvodai élet helyes 

szervezésével. Udvariasság, önzetlenség tulajdonságát alakítjuk a felnőttek mintaadásával. 

A gyermekek akaratát fejlesztjük a szabálytudat erősítésével, a játéktevékenység és 

versenyjátékok során, a különböző feladathelyzetekben, a munka jellegű tevékenységekben. A 

változatos, érdekes és játékos feladatok végzése közben önállóságot, önfegyelmet, önbizalmat, 

önbecsülést fejlesztjük.  

 

2.3. Az értékelés és jutalmazás: 

Cél: 

A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Az értékelést fontos személyiség, és közösségalakító tényezőként alkalmazzuk. Az óvodában a 

pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel 

erősítjük leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítjuk ki a pozitív 

motivációkat.  
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A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente két 

alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, méréseik alapján. Elsődleges 

mérőeszköz a tudatos megfigyelés, és az 5 évesek esetében a DIFER alapmérés. 

 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális 

és nonverbális kifejezések, kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő 

feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára 

érthető, a társak számára is motiváló hatású.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Jól érzi magát az óvodában csoporttársaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel. 

 Elfogadja és tiszteli a gyermekek különbözőségeit. 

 A csoport kialakult szokásrendszerét betartja. 

 Önbizalma megfelelő. 

 Feladat és szabálytudata kialakult. 

 Konfliktushelyzetben társaival egyezkedik. 

 Az udvariassági formák betartásával kommunikál. 

 Tiszteli, becsüli szülőföldjét 

 

3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 

Cél: 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 

fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, a nevelőtevékenység egészében 

jelen van.  

A nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken 

keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről. 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) fejlesztése. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosítunk a 

gyermekeknek. Sokoldalúan fejlesztjük az auditív, vizuális, érzékelésre épülő képességeket. 

Lehetőséget teremtünk a dolgok, jelenségek természetes környezetben, különböző 

tevékenységekben, és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra. Mivel 3-7 éves 

korban a vezető szerep a látásé, ezért a vizuális funkciók fejlődését fokozottan figyelemmel 

kísérjük. Fejlesztjük a képzeletet és fantáziát sok valós élmény nyújtásával, valamint 

mesehallgatással, és játék biztosításával. Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle 

megoldás keresésére ösztönözzük a gyermekeket. Élmény gazdag környezetet teremtünk, 

anyanyelvi játékokat szervezünk, amelyekben: 

- Beszédszerve ügyesedik 

- Beszédkedve erősödik 

- Hallás, beszédhallása fejlődik 

- Auditív ritmusa és emlékezete bővül 

- Állandó lehetőséget biztosítunk a kérdéseknek-válaszoknak 

A személyes példa, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű. Nyugodt, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes csoportlégkör kialakításával érjük el, hogy a gyerekek szívesen és bátran 

beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt. 

A kommunikációs képességeiben lassan fejlődő gyermekeket szükség esetén logopédiai, 

pszichológiai szakemberhez irányítjuk. Az óvoda logopédusa hetente tart foglalkozásokat 

óvodánkban. A nevelési év elején a felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a 

fejlesztő foglalkozásokat megtervezi.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Vannak elemi ismeretei az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket.  

 Probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik. 

 Képes időrendiséget felállítani. 

 Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni. 

 Képről mondatokban beszél. 

 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. 

 Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk 

követelményeinek. 

 Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani. 
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 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető 

kifejezését. 

 Minden magán és mássalhangzót tisztán ejt. 

 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

Az alapvető célkitűzést és feladatrendszert a következő tevékenységrendszerben valósítjuk 

meg: játék, vers, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás kézimunka, mozgás, a külső 

világ tevékeny megismerése, a külső világ mennyiségi, és formai összefüggései, a munka 

jellegű tevékenységek, a hagyományőrzés, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

Ebben a tevékenységrendszerben kiemelt szerepet szánunk a semmi mással nem helyettesíthető 

játéknak. A gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, aktivitását felhasználjuk a szervezett 

tevékenységek során. 

 

1. A játék 

Cél: 

Az örömteli játék adta lehetőségek kiaknázásával a gyermekek teljes személyiségfejlődésének, 

pszichikumának, kreativitásának, és a differenciált képességfejlesztésének megvalósulása. 

Testi, szociális, értelmi és kommunikációs képességei, akarati tulajdonságai, érzelmi 

viszonyulásaik, szokásaik, viselkedésük, alkalmazkodó képességük fejlődése, mely során 

érvényesül a gyermekek szabadsága, önállósága.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Biztosítjuk a nyugodt, szabad játék feltételeit. A légkör kialakítása során vidám, nyugodt, 

barátságos családias, elfogadó, felszabadult hangulatot teremtünk. A játéktémákat és azok 

tartalmát, a csoport összetételét és életkori arányait figyelembe véve alakítjuk ki a teremben az 

állandó és ideiglenes játszóhelyeket. Lehetőséget teremtünk a játék folyamatában a 

változtatásokra. A mozgásos és a nyugalmasabb játékok számára egyaránt biztosítjuk a játék 

tartalmának megfelelő teret, és „kuckókat”, hogy a játszócsoportok igényeik szerint 

elkülönülhessenek. A napirend keretein belül biztosítjuk a hosszantartó és zavartalan játékidőt. 

Ezáltal lehetőséget nyújtunk az elmélyült játék kialakulására, a játéktémák kijátszására, a 

tartalmas alkotások létrehozására. Indokolatlanul nem szakítjuk félbe a játékidőt. 
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A tartalmas és fejlesztő játékeszközöket a csoportok összetételéhez és igényeihez mérten 

pótoljuk, bővítjük, cseréljük, karbantartjuk. A gyermekek igényeinek megfigyelése, valamint a 

fejlesztő feladatok tervezése alapján a csoportonkénti átgondolásával, választjuk ki a 

játékeszközöket. Az esztétikai és minőségi igény mellett a fejlesztő, motiváló hatást is 

figyelembe vesszük.  

A játékszereket és eszközöket úgy helyezzük el, hogy könnyen áttekinthetőek és elérhetőek 

legyenek a gyermekek számára, és keltsék fel érdeklődésüket.  

Jó szokásrendszer kialakításával, tapintatos, elfogadó nevelési stílusával megteremtjük a 

nyugodt, derűs, szeretetteljes, bizalmas hangulatot.  

A játékkedv fokozása, a játéktémák bővítése, a tartalom mélyítése érdekében sokoldalú élmény- 

és tapasztalatszerzési lehetőségeket szervezünk, kihasználjuk az óvoda, a környezet és a szülők 

kínálta lehetőségeket, sétákat, kirándulásokat. 

A gyermekek óvodán kívüli, otthonról hozott tapasztalatait és élményeit is felhasználjuk a játék 

tartalmi gazdagítása érdekében. 

A játék továbbfejlesztését technikai tanácsokkal, új eszközökkel színesítjük. Szükség esetén 

(agresszió, szorongás) védelmet, biztonságot nyújtunk, segítünk feldolgozni az élményeket. 

Csak akkor avatkozunk be, ha pozitív fordulatot kell adni egy nem kívánatos viselkedési 

formának, vagy zavarják egymást, testi épségüket veszélyeztetik, ha a konfliktusokat a 

játszócsoport nem képes önállóan megoldani. 

Indirekt irányítással, tudatos jelenléttel, támogató, serkentő magatartással biztosítjuk, hogy a 

gyermekek szabadon valósíthassák meg elgondolásaikat élményeik, érzelmeik, fantáziájuk 

szerint. 

A játék érdekében problémát vetünk fel, választásra késztető megjegyzéseket teszünk, 

eszközhasználatra ösztönözünk, ötletet adunk. Szükség esetén segítséget, példát, mintát 

nyújtunk. Szabályjátékokat irányítunk. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

 Gyakorló játék:  

A gyakorló játékkal megismerik az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait. A véletlen 

cselekvéshez örömszerzés társul. Ez ad alapot a többszörös megismétléshez, amely szinte 

ritmusosan jelentkezik. Ez a tevékenység jól fejleszti a szem-kéz koordinációját.  
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 Szimbolikus és szerepjáték:  

Megjelenése a gyermeki pszichikum törvényszerű következménye. A vállalt szerepeken 

keresztül megjelenítik a valóság számunkra lényeges elemeit. Alakulnak a gyermekek közötti 

társas kapcsolatok. Fontos szerepe van az élményeknek, érzelmeknek, s ezáltal lemérhető, hogy 

az őt körülvevő környezetet milyen mértékben ismeri.  

 

 Dramatizálás, bábozás:  

Rendszeres meseélményt biztosítunk, amely elsegíti ezeknek a játékfiguráknak a kialakulását. 

A megfelelő kellékekről, eszközökről, jelmezekről folyamatosan gondoskodunk. A báb 

félénkebb, visszahúzódóbb gyermeke megszólaltatásának egyik fontos eszköze.  

 

 Építő, konstruáló játék, barkácsolás:  

Az építő, konstruáló játék kreativitásra nevel, velejárója a megfigyelés, emlékezet, képzelet, 

probléma-megoldás, esztétikai érzék, és a manualitás fejlődése. E játékokhoz kapcsolódva 

jelenik meg a barkácsolás, a gyermekek aktív részvételével, átélik az én készítettem, alkottam 

örömét.  

 

 Szabályjáték:  

A szabályjátékok egyes fajtái a gyermekek mozgását, mások értelmi képességeit fejlesztik. A 

szabályjátékok együttműködést kívánnak, hogy a szabályoknak meg tudjon felelni a gyermek; 

szükséges, hogy tudja késleltetni cselekvési és mozgásvágyát, és a cél érdekében alárendelje a 

szabályoknak viselkedését, képes legyen a szabályok megértésére. Olyan fontos 

személyiségjegyek kialakulását is segíti, amelyek az iskolaérettség eléréséhez feltétlenül 

szükségesek (önfegyelem, kommunikációs képesség, szabálytudat, társakhoz való viszony).  

 

A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére: 

 Képes szerepvállalásra. 

 Képes elfogadni játszótársai elgondolásait. 

 Játéka elmélyült kitartó. 

 Alkalmazkodik a játék szabályaihoz. 

 Játékeszközökre vigyáz. 
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2. Verselés, mesélés 

Cél: 

Irodalmi élmény nyújtásával a gyermekek érzelmi, esztétikai, erkölcsi, értelmi fejlődésének 

elősegítése. 

A mesélés pihentet, szórakoztat, az anyanyelv közegén át hat, emberi kapcsolatokra tanít, segít 

a világban eligazodni, az élmények feldolgozásával oldja a szorongást. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Művészi értékű, népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokat válogatunk az alábbi 

szempontok szerint: 

3-4 éveseknek rövid állatmesék, láncmesék. A versanyag zömét a népi mondókák alkotják, 

ezek közül is ölbeli játékok, állathívogatók és az ismert költőink ritmikus, játékos versei. 

4-5 éves korú gyermekeknek egyszerűbb tündérmesék, hosszabb lélegzetű állatmesék, magyar 

írók modern meséi, valamint verses mesék. A népi mondókák, halandzsa szövegek, kiolvasók 

alkotják a nagyobb részt. Ezen kívül vidám humoros versek, klasszikus és mai magyar költők 

versei, művei. 

5-6-7 éves korra már kialakul a mesére való beállítódás, a kettős tudat. Így a klasszikus 

tündérmesék, cselekmény dús állatmesék, népmesék, novellisztikus, realisztikus, tréfás mesék, 

meseregények kerülnek előtérbe. A versanyagot gazdagítják a népi mondókák, kiolvasók 

mellett a lírai versek. 

Fokozatosan szoktatjuk rá a gyermekeket a mese figyelmes végighallgatására. A többszöri 

meghallgatás után a gyermekekkel a mesét dramatizálva is feldolgozzuk szókincsük és 

kifejezésmódjuk bővítésére. A bábokkal való ismerkedéskor rövid, párbeszédes jeleneteket 

mutatunk be. Később a bábok számát, jelenetek időtartamát növeljük. Eleinte a kicsiknek 

paraván nélkül bábozunk. A nagyobbakkal minden adandó alkalmat felhasználunk a kiolvasók, 

versek ismételgetésére. Az új verseket a gyermekek élményeihez kapcsoljuk. Ügyelünk a 

szavak pontos, tiszta ejtésére, értelemszerű hangsúlyozására. A mesék, versek cselekményét 

mozgással, mimikus játékkal is kifejezzük. Mese, vers tevékenységeket naponta szervezünk. 

Az élményszerű befogadáshoz megteremtjük a szükséges nyugalmat. A mondókázást mindig 

mozgáshoz játékhoz kapcsoljuk. A verset, mint egészet mindig az elejétől a végéig mondjuk el, 

a hozzá kapcsolódó gesztusokkal, mozdulatokkal, közös ritmikus beszéddel. A nagyobbaknak 

könyvtár, múzeum, - és színházlátogatást szervezünk. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Szívesen mondogat verseket, mondókákat, hallgat mesét. 

 Szívesen mesél, bábozik, dramatizál. 

 Képről mondatokban beszél. 

 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. 

 Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk 

követelményeinek. 

 Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani. 

 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatai érthető 

kifejezését. 

 

3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Cél: 

„Az éneklés az öröm forrása, kedvelt, önfeledt tevékenység, és hogy részt vállaljon a teljes 

személyiség formálásból” (Kodály). 

Örömteli élményekben, gazdag tevékenységekben a zenei – érdeklődés, anyanyelv, ízlés 

kialakulása. 

Forrai Katalin által kidolgozott Ének-zenei nevelés mellett teret engedünk a magyar népi 

gyermekjátékok bővebb alkalmazásának, a Zalai – népi gyermekdal gyűjteménynek is. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Népi játékok és igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználásával fejlesztjük a 

ritmust, éneklést, hallást, mozgást. Az éneklési készség, ritmusérzék, hallásfejlesztés, 

harmonikus mozgás, zenei alkotó fantázia fejlesztése. 

A népdalok, népi játékok által a hagyományokat megismertetjük, továbbélését segítjük. 

Jó példát mutatunk a gyermekeknek a tiszta, szép énekléssel és szövegkiejtéssel. 

Ügyelünk, hogy a dalanyag a gyermekek értelmi és fizikai adottságainak megfelelő, kis 

hangterjedelmű C-C’ magasságú legyen. Buzdítjuk, bátorítjuk a gyermekeket az egyéni, önálló 

éneklésre is. Az egyenletes lüktetés megéreztetését kiscsoportos korban elkezdjük egyszerű, 

utánzó mozdulatok folyamatos ismételgetésével.  

A dalok ritmusát kiemeljük, erre épül a motívum hangsúly megéreztetése. Összekapcsoljuk az 

egyenletes lüktetést, és a ritmust.  
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Ritmus visszhang játékot játszunk. Gyors-lassú tempót érzékeltetjük. Megismertetjük a 

gyermekekkel néhány egyszerű ritmushangszer használatát. 

A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 

Hallásfejlesztés: 

Magas és mély hang közti különbség felismerése és kifejezése. 

Halk és hangos közti különbség felismerése és kifejezése. 

Hangszín felismerés: a környezete tárgyainak, zörejeinek felismerése.  

Belső hallás fejlesztése. 

Dallam felismerés (dúdolásról, hangszerről). 

Dallambújtatás. 

 

Harmonikus mozgás fejlesztése: 

Térformák alakítása. Egyszerű tánc mozdulatok elsajátítása (p1: forgás, guggolás, taps, 

sarokkoppantás, egy lépéses csárdás). 

Átbújás, szűkülő-táguló kör, sorgyarapodó, páros játékok, utánzások. 

 

Zenei alkotó fantázia fejlesztése: 

Énekelve beszélgetés, énekelve, ritmizálva köszönés. 

Ismert mondókára, versre dallam kitalálása. Kérdés-felelet játék. 

Az egyszemélyes játékhelyzettel felkeltjük a gyermek éneklési kedvét. 

 A nagy teret igénylő énekes játékokat az 5-6-7 éves korú gyermekek számára heti 1 

alkalommal kötött jelleggel szervezünk a csoportszobában, vagy udvaron. A zenei nevelést 

szorosan összekapcsoljuk az óvodai élet minden területéhez.  

A jeles napokat, ünnepeket a kapcsolódó mondókákkal, dalok éneklésével (Mikulás, Advent, 

Karácsony, Újév, Farsang, Húsvét, Március 15, Anyák napja, Évzáró) felelevenítjük. 

Nagycsoportosaink a zenei világnapon dalcsokorral vesznek részt az iskolai ünnepen. 

Természeti és társadalmi eseményekhez kapcsolódó népszokások dalainak, játékainak 

felelevenítése. 

Zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek hovatartozását is. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni. 

 Tud dallamot, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni. 

 Tud társaival térformákat alakítani, felelgetős dalokat énekelni. 

 A zenei fogalmakat ismeri és alkalmazza.  

 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt a dalból 

kiemelni. 

 Megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni.  

 

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, vizuális tevékenység 

 

Cél: 

A gyermeki személyiség fejlesztése népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel. 

Jókedvvel végzett tevékenység közben óvodásainkban a külső világot megismerő képesség, az 

ebben való tájékozódás, intellektuális látás, kreativitás, befogadó képesség kialakulása.  

Képi-plasztikai kifejezőképességük, komponáló, és rendező képességük, színképzetük, 

esztétikai érzékenységük, igényességük, és finom-motorikájuk fejlesztése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Megismertetjük a különféle anyagokat, eszközöket, technikai eljárásokat, hogy ha ezekben 

gyakorlottá válnak, tudjanak a tartalomra figyelni. 

Lehetőséget adunk a gyermekeknek önálló új technikát is kitalálni, alkalmazni. Az örömmel, 

játékosan végzett vizuális tevékenységet úgy biztosítjuk, hogy a gyermekektől a cselekvést, és 

nem az eredményt várjuk, értékeljük, ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy a rajzzal közöl 

valamit.  

Biztosítjuk a megfelelő körülményeket: állandó hely, a gyermek által elérhető eszközök, 

anyagok, jó légkör. Tiszteletben tartjuk az egyéni fejlődésük útját, tempóját, sikerélményhez 

juttatjuk őket.  

Eszközt, anyagot, témaválasztási lehetőséget kínálunk, mely a gyermek érzelmi beállítódására, 

kötődésére, környezetismereti témára épül a cselekvés öröme érdekében. 

Szervezeti forma megválasztásával a rugalmasság, folyamatosság elvét alkalmazzuk.  

Maga a tevékenység - s ennek öröme - a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények befogadására. 
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Biztosítjuk az alkotás lehetőségét az egész nap folyamán. Nagyobb gyermekkel kiállítás - 

tárlatlátogatást szervezünk. 

 

Javasolt technikák: 

 Zsírkréta, kréta, ceruzarajz, aszfaltkréta 

 Festés: vastag, vékony ecsettel, ujjal, egyéb eszközökkel 

 Zsírkréta rajz után festés (vegyes technika) 

 Nyomatok agyagba, gyurmába (termések, tárgyak) 

 Nyomatok dúccal (krumpli, dugó, termés, stb.) 

 Előhívó, satírozó játék (falevél, fonal, ragasztás papírból, textilből előzetesen) 

 Tépés, majd vágás (vegyesen is) 

 Papírbatikolás (gyertya használata) 

 Festés hullámpapírra 

 Hullámpapírok ragasztása 

 Varrás vastag fonallal — Hajtogatás, képi elrendezés ragasztással 

 Vágás, hajtogatás díszítése nyomattal, rajzzal, festéssel (karkötő, ház stb.) 

 Téri elrendezés utólagos ragasztással (elé, fölé, mögé) 

 „Csomagolás” (papírral, fonallal bevonás) 

 Festés üvegre, textilre, gipszre, fára, kőre 

 Fonalragasztás síkon képi jelleggel 

 Papírcsík hajlítással térbeli formák alakítása 

 Kész képeken vágással (ajtó ablaknyitás) 

 Mintázás agyagból, gyurmából, más képlékeny anyagból (szalma, újság, krepp-papír) 

 Mozaik, montázs, kollázs 

 Viaszkarc 

 „Fénymásolás” (zsírkréta satírozás, ceruza) 

 Barkácsolás a természet kincseiből (mákgubó, gesztenye, makk, toboz stb.) 

 Monotípia 

 Kasírozás 

 Papírmetszet 

 Fóliadomborítás, karcolás 

 Fűzések, szövések különböző eszközök felhasználásával (termések, termények növények) 

 Kézműves technikák gyakorlása (dekupázs) 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol. 

 Helyes ceruzafogás és eszközhasználat jellemzi. 

 Ábrázolása változatos szín és forma használatot, tagoltságot mutat. 

 Emberábrázolásban megjelennek a részformák, egyszerűbb mozgások. 

 Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani. 

 Részt vesz játék,- kellék, - ajándékkészítésben.  

 Téralakításra építésre képes. 

 Tud különféle technikákkal alkotni, anyagot, témát választani. 

 Igény az alkotásra, önkifejezésre, környezetalakításra és befogadásra. 

 

5. Mozgás 

 

Cél: 

Az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszere, a testi-lelki harmónia 

kialakulása, a társra figyelés, az alapvető testi képességek, a mozgás megkedvelése, különös 

tekintettel a természetes mozgásokra, és koordinációra. 

Az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni 

szükségleteket, és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell 

biztosítani.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

Fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitást előkészítjük. A mozgással kapcsolatos 

szókészletet fejlesztjük. 

A sikeres feladatmegoldások eredményeként növeljük az önértékelést és önbizalmat. 

A tornával és mozgásos játékokkal fejlesztjük a gyermekek természetes mozgását, valamint 

testi képességeiket (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, koordináció). Pozitív irányba 

befolyásoljuk a gyermek teherbíró-képességét, és az egyes szervek teljesítő képességét.  

A mozgásos tevékenységek során segítjük a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az 

alkalmazkodó képesség, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 
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A mozgásos lehetőségeknek teret biztosítunk teremben, és szabad levegőn egyaránt. Heti 1 

kötelező testnevelés foglalkozást szervezünk a tornaszobában, vagy az udvaron. 

Az udvaron a természetes mozgások gyakorlásához tágas, füves udvar áll a gyermekek 

rendelkezésére. A nagyobb, szilárd burkolattal ellátott felületen a gyermekek gyakorolhatják a 

kerékpározást, rollerezést, labdapattogtatást.  

Zenés tornát, sétákat, kirándulásokat (5-7 évesekkel) szervezünk. Évente 3x az egészség 

témahét keretében a sportnak kiemelkedő szerepet szánunk: ügyességi játékok, karate 

bemutatás, zumba, ovi-foci.  

A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, 

a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiség,- és közösség fejlesztés, 

hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a tanuláshoz szükséges képességek és 

részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan valósuljon 

meg. A foglalkozások körültekintő szervezésével és előkészítésével, a várakozási időt kerüljük. 

Az életkorhoz az alábbi szempontok szerint a mozgásanyagot összeállítjuk: 

 Járás, mászás, futás, ugrás, dobás, elkapás, húzás, tolás, függeszkedés, forgás, gurulás, 

hordás, egyensúlyozás. 

 Gimnasztika és talajtorna elemek. 

 Sokszínű, változatos testnevelési játékokat tervezünk. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Szeret mozogni, kitartó. 

 Tud ütemtartással járni. 

 Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon. 

 Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni. 

 Versenyjátékokban betartja a szabályokat. 

 Tud helyben labdát pattogtatni. 

 Ismeri a vezényszavakat. 

 Kezdeményez mozgásos játékokat. 

 Sportmozgások alapelemeit ismeri. 

 Ügyel saját,- és társaik testi épségére. 
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6.  Külső világ tevékeny megismerése 

Cél: 

Minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalat szerzése az őket körülvevő természeti, és 

társadalmi környezetről. Életkoruknak megfelelő szinten olyan szokásrendszer elsajátítása, 

amelyek meghatározóak a környező világgal való harmonikus kapcsolatteremtéshez. A 

természeti, emberi, tárgyi környezettel, családdal való ismerkedés során tapasztalatok szerzése. 

A gyermekek figyelmének felhívása a természet szépségére, értékeire, szeretetére személyes 

példát mutatva. Ismerjék meg szülőföldjüket, az itt élő embereket, a hazai táj, a helyi,- és 

néphagyományokat, a kultúra értékeit. 

A környezet megismerése az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Az óvodában a 

gyermek elsősorban önmagával, valamint szűkebb természeti és társadalmi környezetével 

ismerkedik meg. A környezeti nevelés a környezettudatos, környezetre figyelő, óvó-

védőmagatartás megalapozását foglalja magában. A nevelés során kialakíthatók azok a 

szokások, magatartásformák, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják 

későbbi életvitelükben.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Elősegítjük az emberi és tárgyi környezethez fűződő pozitív viszony kialakulását, a természet 

védelmét, a környezettudatos magatartás megalapozását. 

A környezettel való ismerkedés közben fejlesztjük a gyermekek beszédmegértő, és nyelvi 

kifejezőkészségét, értelmi képességeit. 

Nagy tapasztalati lehetőséget biztosítunk az óvoda környezete, a csoportszobában az élősarok, 

séták, kirándulások az óvoda környékén, látogatások lakóhelyünk nevezetességeihez, egy-egy 

háziállatokat nevelő családhoz. 

Különböző munkahelyek megtekintése (Posta, ÁBC, Malom, Orvosi rendelő, gyógyszertár 

stb.) A tervezés során figyelembe vesszük a helyi adottságokat, lehetőségeket, évszak 

változásait, ünnepeket. 

Alkalmi, és folyamatos tapasztalatszerzéseket, megfigyeléseket, komplex érzékszervi 

ismeretgyűjtéseket, munka jellegű tevékenységeket, szimulációs játékokat szervezünk az alábbi 

témakörökről: 

 Évszakok, természet változásai, időjárás, öltözködés, színek.  

 Hét napjai, napszakok. 

  Növények, állatok, ezekhez kapcsolódó emberi tevékenységek.  



32 
 

 Testünk. 

  Közlekedés.  

 Településünk.  

 Család.  

 Foglalkozások 

 

Választható gyermeki tevékenységek:  

Ősz: 

♠ Megfigyelik a természet változásait, kezdve az óvoda udvarán lévő fákon, bokrokon.  

♠ A környezetünk fáinak felismerése, levelének-termésének gyűjtése.  

♠ Levélgyűjtés, színskálakirakás, ábrázolásban-matematikában való sokoldalú 

felhasználás.  

♠ „Mi fánk”- egy kiválasztott fa változásainak folyamatos megfigyelése.  

♠ Termények, termések begyűjtése: vadgesztenyeszedés. 

♠ Séta a kiskertekhez, zöldségfélék, gyümölcsök megfigyelése. 

♠ Október 4-én megemlékezünk az Állatok Világnapjáról. Látogatás a Festetics Imre 

állatparkba, és a Természet házába, (interaktív foglalkozás) vagy a Vadászatai 

Múzeumba. 

♠ Fűszer és gyógynövények begyűjtése, szárítása, felhasználása: gyógyteafőzés télen, 

csipkebogyógyűjtés. 

♠ Salátakészítés (gyümölcs, zöldség) 

♠ Séta az őszi erdőbe. 

♠ Szőlőszüret, kukoricatörés, dióverés egy környékbeli hegyen. 

♠ Látogatás a Georgikon Majormúzeumba szürettel kapcsolatos eszközök, gépek 

megtekintése. 

 

Tél:  

 Téli örömök: hóember, hó vár, hó szoborépítés, hógolyózás, szánkózás.  

 Kísérletezés: olvasztás, fagyasztás, párologtatás, jég-készítés.  

 Madárvédelem: madáretetés a gyűjtött anyagok felhasználásával. A Dióskáli 

tagóvodánk madárbarát címmel rendelkezik. Az etetőbe szálló madarak megfigyelése, 

néhánynak a felismerése (pl. vörösbegy, széncinke, kékcinke, feketerigó, veréb).  
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 Hajtatások, rügyeztetések, csíráztatások az óvodai élősarokban: játékos vizsgálódás, 

kísérletezés a különböző körülmények között tartott növényekkel (fény, hő, víz megléte 

és hiánya a fejlődéshez).  

 A ház körül élő állatok életmódjának, alkalmankénti megfigyelése egy család udvarán.  

 Téli örömök lehetőségének megteremtése: nyomkeresés és azonosítás a hóban (macska, 

madár, emberi lábnyom).  

 Kirándulás a téli Balatonhoz (csúszkálás a jégen, fakutya, hattyúk megfigyelése, a 

Balaton és a Hévízi-tó összehasonlítása).  

 A Balaton Múzeum állandó kiállításának megtekintése (növény és állatvilág, viselet és 

öltözködés).  

 

Tavasz  

 A tavaszi rügyfakadás és virágzás folyamatos megfigyelése környezetünk fáin, bokrain.  

 Udvarrendezés (letört ágak összegyűjtése, gereblyézés).  

 Környezetünk növényeinek folyamatos megfigyelése: a kertekben, és az erdőben.  

 A bogarak, lepkék, méhek, madarak megfigyelése, nagyítók, bogárnéző használata 

(bodobács, katicabogár, hangya, a madarak fészeképítő munkája).  

 Környezetük színeinek, a világosabb, sötétebb árnyalatainak felismerése, a tavaszra 

jellemző színek keresése (pl. az erdőben tett kirándulás alkalmával).  

 Március 22-e hetében Víz témahetet, április 22-e hetében Föld témahetet tartunk 

interaktív foglalkozásokkal, május 10-én a Madarak és Fák Napján kirándulásokat 

szervezünk pl: Fenékpusztai Madárgyűrűző táborba, vagy a közeli erdőbe. 

 Ismerkedés a Kis-Balaton növény és állatvilágával, távcsövek, nagyítók használata 

(Kányavári sziget) 

 A vadon élőállatokkal való ismerkedés a Balatonedericsi Afrika Múzeumban.  

 Szemétgyűjtés az óvoda udvarán és környékén, környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatok, fa ültetése, gondozása.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Megkülönbözteti az évszakokat, napszakokat, a hét napjait. 

 Ismeri a színeket, azok árnyalatait. 

 Környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik. Tudja lakcímét, testvérei és szülei 

nevét, születési helyét, idejét. Ismerik a család fogalmát. 
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 Betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait, ismeri a közlekedési 

eszközöket, a közelben lévő közintézményeket. 

 Megnevezik testrészeiket, érzékszerveiket, és azok funkcióit. 

 Képesek főbb csoportokat alkotni élőlényekből – állatok, növény, ember. 

 Rész vesznek természetvédelmi tevékenységben – madáretetés, élőlények óvása, 

környezetük tisztántartása. 

 

 

7. Környezetvédelem 

 

Már óvodás korban elkezdjük a környezetvédő, természetszerető ember személyiségének 

kialakítását. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természet iránt, és 

olyan szokásokat alakítunk ki, amelyek további életükre adnak szilárd alapokat.  

Környezetvédelmi feladatok fontossága, a helyi adottságok alapján.  

Hungarikumok megismertetése: kézműves foglalkozások, néptánc, népdal, magyar növény,- és 

állatfajok, magyar konyha jellemzői, népviselet, építészet. 

 

Cél:  

Olyan nemzedék felnevelése, akik tiszteletben tartják a természetet, környezetüket óvják, 

védik, tisztán tartják.  

A környezetünk szeretetére neveléshez szükséges természeti adottságokban környékünk 

bővelkedik. A Zala folyó partján, a Kis-Balaton közelében terül el Zalaapáti.  

 

Környezetvédelmi feladatok:  

Programok megszervezésével, különböző eszközök felhasználásának a segítségével, megadni 

azokat a lehetőségeket, amely a természethez, környezetünkhöz való viszonyulást megfelelő 

módon megalapozza, illetve alakítja. Fák,- bokrok védelme, ápolása, ültetése. Madárvédelem. 

Lakóhely- megismerési tevékenységek: az épített, és a természeti környezet védelme. 

Az udvaron virágoskert, gyógy,- és fűszernövények ültetése, ápolása, gondozása. Madárbarát, 

és zöld óvoda vagyunk. 
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Az óvodapedagógus feladatai:  

 Hisszük, hogy a természetvédelemhez a természet megismerésén és megszerettetésén 

keresztül visz az út.  

 Fontos számunkra a környezetünk egésze, és helyi része. Átéljük állapotát, változásait, 

részesei, alkotói, felelősei vagyunk.  

 Feladatunk, hogy a 3-7 éves gyermek fejlettségi szintjének megfelelően, minél több 

lehetőséget biztosítunk a tapasztalat és ismeretszerzésre.  

 Lehetőséget adunk a minél több érzékszervvel való megtapasztalásra.  

 Törekszünk, hogy az ismereteket sok élménnyel, lehetőleg a természetben nyújtsuk a 

gyermekek számára.  

 Igyekszünk felkelteni a gyermek kíváncsiságát, érdeklődését, kielégíteni megismerési 

vágyukat.  

 A környezetvédelem alapjainak megismertetése: föld, víz, levegő, növény és állatvilág 

védelme.  

 Környezetbarát szokások megalapozása: takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral. A 

tetőre napelemeket szereltek, amik biztosítják az épület villamos energiáját.  

Energiatakarékos fénycsöveink, keverőfejes csaptelepeink vannak. Környezetbarát 

tisztítószereket használunk.  

 A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük. 

 Érzékennyé tesszük a gyerekeket a környezetvédő, környezetbarát magatartás iránt, 

ennek érdekében bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést is. Kifogyott elemeket, – 

veszélyes hulladék – külön edényben gyűjtjük. Évente 2x papírt, 3x elektromos 

hulladékot gyűjtünk, melynek bevételéből fejlesztő játékokat vásárolunk a gyermeknek. 

 Légszennyeződés kivédése folyamatos bokrosítással, csoportokban sok zöld növény 

(páratartalom, színharmónia). Légtisztító használata téli influenzás időszakban.  

 Felhívjuk gyermekeink figyelmét környezetünk szépségére, hogy érzelmileg 

kötődjenek ahhoz a helyhez, ahol élnek. Gyökerek nélkül hontalan az ember. 

(Hazaszeretetre nevelés) 

 2013-ban először, 2016-ban másodszor nyertük el a Zöld óvoda címet. A tagóvodánk 

idén pályázik a cím eléréséért, ők a Madárbarát címet nyerték el az idén. 

 

Tartalmi munka: 

♠ Folyamatos szemétszedés az udvaron  
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♠ Télen madáretetés  

♠ Akvárium folyamatos tisztántartása, a halak etetése 

♠ Növényeink gondozása  

♠ Fásítás  

♠ Séták, kirándulások alkalmával a természet szépségének felfedeztetésével a pozitív 

érzelmi viszony kialakítása  

♠ Megfigyelések, kísérletek  

♠ Környezettudatosságra nevelés  

♠ Képek, hanganyagok gyűjtésével ismerkedés a védett növényeinkkel, állatainkkal, 

tablókészítés. 

 

Jeles napok:  

♠ Takarítási világnap  

♠ Állatok világnapja  

♠ Víz világnapja  

♠ Föld napja  

♠ Madarak és Fák napja  

♠ Környezetvédelmi világnap 

♠ Kirándulások, túrák  

♠ Madármegfigyelés, madárgyűrűzés 

♠ Szelektív szemétgyűjtés 

♠ Zöld faliújság  

♠ A hóvirág szedésének visszaszorítása  

♠ Védett növények és állatok aktuálisan évszakonként  

♠ A szabadban lévő szabadidős programok ajánlása  

 

A környezetvédelem kiterjed az emberre, mint társadalmi környezet egyedi és 

megismételhetetlen egységére. Az idősek tisztelete, a kisebbek, gyengébbek óvása, védelme, a 

felnőttek munkájának megbecsülése a környezetvédő magatartás kialakulásának feltétele.  
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8. Külső világ mennyiségi, és formai összefüggései 

Cél: 

Olyan tapasztalatok szerzése, amelyek matematikai tartalmúak: mennyiségi, alaki, nagyság- és 

térbeli viszonyok. Ismereteit tevékenységekben alkalmazza.  

A matematika a gyermekek észlelésére, érzékelésére és megismerési vágyára épülve valósul 

meg. 

A matematikai tanulásnak több formáját alkalmazzuk:  

- utánzásos minta, - modellkövető, 

- spontán játékos, vagy az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre épülő 

tapasztalatszerzés, 

- gyakorlati problémafelvetés, és feladatmegoldás, 

- a gyermeki kérdésekre adott magyarázatok, 

- az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozások. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A környezet megismerése közben tapasztalatokat nyújtunk a tér- és síkbeli formákkal, 

mennyiségi összefüggésekkel, relációkkal kapcsolatban. 

A tárgyak, személyek összehasonlítása tulajdonság szerint.  

Halmazalkotás, ítéletek, nyitott mondatok, relációk, mérhető tulajdonságok, rendezés, 

sorozatok. 

Számfogalom előkészítése: összemérés (mennyiségek, halmazok), természetes szám 

képzeteinek kialakítása (tőszám, sorszám).  

Műveletek: bontás, hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá tétel. 

Tapasztalatok a geometria köréből, építés. Alkotások szabadon és másolással, tevékenység 

tükörrel, tájékozódás térben és síkban. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 A tárgyakat legalább 10-ig meg tudja számlálni, össze tudja hasonlítani mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Tud 10-es számkörben bontani, részhalmazokat egyesíteni.  

 Meg tudja állapítani a több, kevesebb, ugyanannyit. 

 Képes két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá tenni, 

vagy valaminél kisebbet, nagyobbat, többet, kevesebbet létrehozni. 



38 
 

 Helyesen használja a tő és sorszámneveket. 

 Helyesen használja a térbeli viszonyokat jelentő névutókat. 

 Tudják tevékenységüket szóban is megfogalmazni. 

 Felismerik környezetükben a tér,- és síkmértani formák közül a kockát, 

háromszöget, négyzetet, téglalapot. 

 Ismerik a pár fogalmát. 

 

9. Munka jellegű tevékenységek 

 

Cél: 

A munkavégzéshez szükséges beállítódások, célszerű munkafogások, készségek, képességek, 

tulajdonságok kialakulása, cselekvő tapasztalással a gyermeki személyiség, attitűdök 

fejlesztése, saját és mások munkájának megbecsülésére és elismerésére nevelés. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Állandó megerősítéssel a munkához való pozitív viszonyt alakítunk ki, mely során a gyerekek 

megtanulják tisztelni, a munkát végző embert. 

Megéreztetjük a gyermekekkel, hogy a munka felelősségteljes feladat, melynek eredménye van. 

Megismertetjük a tevékenységek során alkalmazott eszközök balesetmentes használatát.  

A kísérletek során alkalmazott elektromos eszközök bemutatását, használatát dajkai segítséggel 

kellő körültekintéssel szervezzük meg. 

Igényt alakítunk ki a gyermekekben a rend és a rendezett körülmények megtartására. 

Fejlesztjük az akarati tulajdonságaikat: önállóságukat, kitartásukat, önzetlenségüket, 

felelősségtudatukat. 

Méretben és minőségben olyan eszközöket biztosítunk, amelyek megfelelnek az óvodás 

gyermekek igényeinek. 

A gyermeket a saját személyükkel kapcsolatos teendőkkel ismertetjük meg: testápolás, 

öltözködés, önkiszolgálás, majd a társakért végzett tevékenységek önként vállalását vezetjük 

be. A naposi munkát figyelemmel kísérjük.  

A gyermeket alkalomszerű munkákkal bízzuk meg fejlettségétől függően: eszközök 

előkészítése, elrakása, teremrendezés, eszközkészítés, javítás, növénygondozás, seprés, 

gereblyézés, lombgyűjtés, locsolás, hólapátolás.  
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A személyiségfejlesztés fontos eszközeként a játékkal, és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutat, az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más 

felnőtteknek, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az 

elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás stb. 

A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

  

 Önkiszolgálás:  

A gyermekeknek saját személyükkel kapcsolatos munkája az étkezés, testápolás és öltözködés. 

Kiscsoportban főleg év elején fontosnak tartjuk a személyes bemutatást, a differenciált 

segítségnyújtást. Részben osztott, és vegyes csoportjaink lehetőséget adnak arra, hogy 

kihasználjuk az idősebb társak pozitív hatását.  

 

 Naposság:  

A naposság közösségi megbízatás, nélkülözhetetlen a csoport életében. A gyermektől 

feladattudatot feltételez, a figyelem összpontosítását igényli. A feladatok nagy részét az étkezés 

körüli teendők ellátása jelenti. A naposoknál jelkép is lehet – kötény - amely nemcsak a 

megbízatást és a feladatvállalást jelzi, hanem vonzóvá teszi a tevékenységet.  

 

 Növénygondozás:  

E tevékenység során a gyermekek a növények életfeltételeinek megteremtéséhez járulnak 

hozzá. Évszakoknak megfelelően részt vesznek a növények gondozásában, az udvar rendjének 

megőrzésében. A munka folyamán a gyermekek megismerkednek egyes munkafolyamatokkal.  

 

 Alkalomszerű munkák  

Ünnepek előtt a csoportok ízléses díszítésében részt vesznek a gyermekek. Alkalomszerűen 

főzünk, salátát készítünk, sütünk: mézeskalács, sütemény, fánk. Ajándékokat készítenek 

szüleiknek, nagyszüleiknek és társaiknak különböző ünnepekre. 

 

 A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák:  

A szemetet szelektíven gyűjtik a gyermekek a csoportszobában elhelyezett gyűjtőben.  

Segítenek ősszel a falevelek összegyűjtésében.  
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A virágokat, növényeket nem tépik le, hanem hagyják az eredeti helyükön, az eredeti 

szépségükben. Szívesen ápolják a növényeket a csoportszobában és az udvaron.  

Télen gondoskodnak a madarakról. 

Figyelemmel kísérik az akvárium tisztaságát, etetik a halakat.  

 

A tevékenységek jellemzői óvodáskor végére: 

 Ügyel saját személye, és környezete rendjére. 

 Munkatevékenységében kitartó. 

 Szívesen vállal munka jellegű megbízatásokat. 

 A munkavégzésnél használt eszközöket elrakja. 

 Ügyelnek személyük, és környezetük tisztaságára, rendjére. 

 Az étkezőasztalt esztétikusan teríti meg. 

 Étkezés után a saját edényeit elrakja. 

 Részt vesz teremrendezésben, ágyazásban. 

 

10.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Cél: 

A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára, utánzási 

hajlamára, élményeire, érzelmi beállítódására épített tartalmak megismerése, a tanulási 

képességeket meghatározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése, mely a teljes 

személyiség fejlődését támogatja. Elsődleges cél a gyermeki kompetenciák fejlesztése, 

támogató környezet megteremtésével, és a gyermeki előzetes tapasztalatok 

figyelembevételével. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Érzelem gazdag, biztonságot nyújtó, kölcsönös bizalmon alapuló csoportlégkör kialakítása, az 

érési folyamatok optimális támogatása.  

Megfelelő mennyiségű és minőségű ingerhatás, tapasztalás és cselekedtetés, felfedezés 

biztosításával a gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése, problémamegoldás. 

A közvetlen tapasztalatra, mozgásra, élményre épülő képességek, részképességek fejlesztése, 

mely magába foglalja a szenzoros, motoros, szociális és verbális tanulást egyaránt.  
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A tervezett tanulás tartalma az évszakok változásait követi, a megfigyelhető természeti és 

társadalmi jelenségeket, eseményeket, az ünnepek sajátosságait, az óvodai élet hagyományait, 

aktualitásokat.  

Elsősorban differenciáló, egyéni vagy mikro csoportos, illetve kooperatív technikákat 

alkalmazunk. 

A tanulás alapvető feltételének megteremtése, a szokásrendszer kialakítása, a tevékenységek 

állandó helyének meghatározása, a jól megválasztott időkeret, és az elegendő számú, méretű, 

minőségű, sok érzékszervet foglalkoztató eszköz biztosítása. 

A szervezeti formát a tevékenység tartalmától, a résztvevő gyermekek számától, összetételétől, 

fejlettségétől függően az óvodapedagógus megválasztja, differenciáltan alkalmazza. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplóban, valamint a 

gyermeki produktumokban. 

 

A nevelési-oktatási célok határozzák meg a tanulás lehetséges formáit és módszereit az 

óvodában:  

– az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

– a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

– a játékos, cselekvéses tanulás; 

– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

– az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

– a gyakorlati problémamegoldás. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Az egyszerű feladatokat megérti. 

 Ha a helyzet megkívánja, kivárja, amíg rákerül a sor. 

 Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. 

 Feladatai végrehajtásában kitartó. 

 Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő. 

 Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére. 
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11. Hagyományőrzés 

 

Ügyelünk arra, hogy lehetőleg a helyi és a tájegységre jellemző szokásokból válogassunk.  

A természetes hagyomány átörökítés megszűnésével, eltűnésével sürgős feladatunkká vált népi 

kultúránk értékeinek éltetése az oktatás minden területén és szintjén, így az óvodában is. 

Szerencsére ezt az óvodai nevelést szabályozó szemléletmód is lehetővé teszi.  

 

Az óvodapedagógusok feladata: 

 Megismertetjük és gyakoroltatjuk a lakóhely, a haza jobb megismeréséhez, 

megbecsüléséhez vezető egyéni és közösségi tevékenységeket, ezáltal megalapozzuk 

magyarságtudatukat, hazaszeretetüket.  

 A vidám ünneplésekkel, érzelmi benyomásokkal hatunk érzelemvilágukra, és 

segítségükkel kielégítjük érzelmi szükségleteiket.  

 Optimális feltételeket biztosítsanak a gyermekek fejlesztéséhez – neveléséhez.  

 Támaszkodunk gyermekeink természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, önálló 

problémamegoldás iránti igényére. 

 

Módszertani alapelvek:  

A természetes anyagok, kiegészítők, ruhák, fejdíszek, kismesterségek eszközeinek állandó 

jelenlétével a gyermekek belső motivációjának felébresztése.  

A valóságnak megfelelő, hiteles hagyományok, szokások felelevenítése, megismertetése.  

A megfelelő idő, nyugodt, örömteli légkör megteremtésével a folyamatosság, és a többoldalú 

megismerés biztosítása.  

 

Gyermeki tevékenységek:  

Óvodánkban a népi hagyományok ápolása, meghonosítása, a természetes anyagokkal való 

ismerkedés, áthatja a teljes nevelési folyamatot. Beépül tevékenységrendszerébe, erősíti az 

óvodai élet hagyományait, és népszokásőrző, természetóvó ünnepekkel gazdagítja azt. A 

gyermekekkel közösen készülünk ezekre, a régi mondókák, népköltések, népmesék, rigmusok, 

találós kérdések, népdalok, népi gyermekdalok, énekes- szöveges népi gyermekjátékok, 

díszítőművészet, kismesterségek, felhasználásával.  

Egy- egy jelesebb eseményt (karácsony, farsang,) hosszas készülődés, érzelmi-lelki ráhatás, 

izgalmas, vidám, közös tevékenységek előzik meg.  
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Fontosnak tartjuk azt is, hogy külsőségekben is különbözzenek a hétköznapoktól (ünneplő ruha, 

ünnepi terítés, alkalomhoz illő díszítés stb.).  

 

Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

 A gyermekek önkéntesen, aktívan, örömmel vesznek részt a hagyományőrző 

tevékenységekben.  

 Kialakul bennük a hagyományok szeretete, a múlt szellemi és tárgyi emlékeinek 

megőrzésére, ápolására való igény.  

 Természetessé válik számukra a tevékenységekben való közös részvétel, az együtt 

ünneplés és az ünnepeken való helyes magatartásmód. 

 A hagyományőrzés által érzelmileg kiegyensúlyozottá válnak, erkölcsi értékrendszerük 

megalapozódik.  

 

12. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére  

 

Testi érettség:  

 Első alakváltás, fog váltás.  

 Teste arányosan fejlett, teherbíró.  

 Mozgása összerendezett, harmonikus.  

 Finommotoros koordinációja fejlett.  

 Mozgását, viselkedését, biológiai szükségleteinek kielégítését képes szándékosan 

irányítani. 

  

Lelki érettség:  

Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá érik. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. A gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. 

 

Kialakul:  

 a térészlelés fejlettsége  

 a vizuális és akusztikus megkülönböztetése  

 a téri tájékozottság szintje  

 a térbeli mozgásfejlettsége  

 a testséma 
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 Megnő a megőrzés időtartama.  

 A felidézés egyre nagyobb szerepet kap.  

 Megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, 

terjedelme. 

 Elvont, fogalmi gondolkodása kialakulóban van. 

 Beszéde érthető, kiejtése többnyire tiszta, képes gondolatait és érzelmeit mások számára 

kifejezni, beszédfegyelme kialakult.  

 Megfelelő tájékozottsággal, ismeretekkel rendelkezik önmagáról, és természeti 

társadalmi környezetéről.  

 Rendelkezik elemi, mennyiségi ismeretekkel. 

 

Szociális érettség:  

 A gyermek képes az iskolai életmód elfogadására, együttműködésre, 

kapcsolatteremtésre a felnőttekkel és gyermektársaival.  

 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, szükségleteinek kielégítését késleltetni tudja.  

 Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, elvégzésében nyilvánul 

meg, s ez által kitartása, önállósága, munkatempója, önfegyelme fejlődik.  

 A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

a speciális szakemberek által végzett pedagógiai munka segítségével érhető el a 

fentiekben leírt fejlettségi szint.  

 

 

VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

1. Személyi feltételek 

    Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük dolgozóink felkészültségét, 

emberi értékeiket. A nevelőtestület közös értéknek fogadja el, a toleranciát, empátiát, egymás 

segítését, együttműködést, egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság tiszteletben 

tartását, az esztétikus óvodai környezet jelentőségét, a felelősségtudatot, az önművelési – 

önfejlesztési igényt.  
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Meghatározó személyiségjegye kell, hogy legyen a demokratikus nevelési stílus, amely 

ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit, messzemenően figyelembe veszi szükségleteiket. 

Alapelvei az elismerés, a dicséret, az elfogadás.  

Célunk a program megvalósítását segítő szakvizsgák, további szakképesítések, megszerzése.  

A Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett szakmai programokon, előadásokon, 

továbbképzéseken, konferenciákon, országos szervezésű rendezvényeken való részvétel. 

Fontos a nevelőtestület önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése, és értékes szakmai 

ötletek közkinccsé tétele, valamint az új kolléganők óvodánk közösségébe való 

beilleszkedésének támogatása. 

     Az intézmény alkalmazotti közössége 19 főből áll. Személyi összetételünk az utóbbi 

években nagyot változott, fiatalabb, lendületesebb kollégák kerültek az intézménybe, akik 

nyitottak az innovációra.  

         A nevelőtestület létszáma 10 fő, képzettségük, szakmai gyakorlatuk magas szintű. 

Igényük a folyamatos önképzés és a megszerzett tudás állandó szinten tartása. A csoportokban 

biztosított a törvény által előírt 2 fő óvodapedagógus, akik váltott műszakban látják el 

feladataikat. A nevelőtestület számos szakmai előadáson vesz részt, mely tovább gazdagítja 

ismereteiket, és a gyermekek sokoldalú fejlesztését szolgálja. 

         A pedagógusok munkáját közvetlen segíti egy pedagógiai asszisztens, és 5 szakképzett 

dajka. Megismerik az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit, elvárásait, azokat 

összehangolva alkalmazzák a gyermekek fejlesztése érdekében. Szükséges, hogy a 

nevelőmunkát segítő kollégák az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott célokat, 

feladatokat alaposabban megismerjék, mindennapi munkájukba beépítsék. A színvonalas 

nevelőmunka nem nélkülözheti a dajkák közvetlen segítségét. Az óvodapedagógusok és a 

dajkák jó munkakapcsolatban dolgoznak.  A dajkák munkájukat a gyerekek napirendjéhez 

igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett végezik. A mini bölcsődével, és az ott 

dolgozókkal szoros kapcsolatban állunk, hiszen egy épületben dolgozunk.  

         Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, 

személyes példájukkal, magas szintű belső igényességükkel, hatékonyan segítsék 

megvalósítani nevelési feladatainkat: 

- Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az 

óvodapedagógusokkal. 

- Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a 

gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak. 

- Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete. 
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Az óvodapedagógusok munkáját segítő külsős szakemberek a fejlesztőpedagógus, a 

gyógypedagógus, és a logopédus, akiket a keszthelyi Szakszolgálat biztosít számunkra. A 

Szakszolgálat munkatársai nagyon jó kapcsolatot ápolnak az intézmény dolgozóival és a 

szülőkkel. Sajnos egyre több kisgyermeknek van szüksége egyéni felzárkóztatásra. Jelenleg 7 

Sajátos Nevelési Igényű, és 7 Beilleszkedési Tanulási és Magatartászavaros gyermekünk van, 

akiknek az egyéni fejlesztését is velük tudjuk megoldatni. Az SNI - s gyermekek fejlesztése 

speciálisan képzett szakember közreműködését igényli, de a szakemberekkel való rendszeres 

konzultáció, együttműködés és a szakvélemények alapján mi is rendszeresen fejlesztjük őket. 

 

2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda tárgyi fejlesztéséhez pályázatok megírásával, eszközök készítésével járulunk hozzá. 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon 

helyeztük el.  

Egy pályázatnak köszönhetően 2015 szeptemberére intézményünk teljes átalakításon 

esett át. Az addigi 3 csoportos óvoda bővült egy 20 fő befogadására alkalmas, egységes óvoda 

– bölcsődei csoportszobával, a hozzákapcsolódó öltözővel, vizes blokkal, tornaszobával, egyéni 

fejlesztővel, nevelői szobával, szertárakkal. Változatlanul csak az északi szárny két 

csoportszobája maradt, de azokat is felújították. Az előcsarnok nagyobb lett, így közös 

rendezvények megtartására is alkalmassá vált. 

A csoportszobák központi fűtésesek lettek, új PVC padlóburkolatot kaptak, a beépített 

szekrények új frontot, a falak pasztellszínű festést.  Kicserélték az összes beltéri ajtót. Tágas 

tereink, kiszolgáló helységeink lettek. A csoportszobák esztétikusak, praktikusak, bútorzatuk 

és játékellátottságuk megfelelő. Nagy változás, hogy végre van saját tornaszobánk, így a 

testnevelés foglalkozásokat nem kell az általános iskola tornatermében tartanunk. A pályázat 

eszközfejlesztésének köszönhetően új tornapadokat, labdákat, bójákat, és bordásfalakat is 

kaptunk. Folyamatosan bővítjük mozgásfejlesztő eszközeinket, WESCO termékekkel, 

gimnasztikai szalagokkal, ejtőernyővel.  

Az épület energetikai korszerűsítése és teljes körű akadálymenetesítése valósul meg. 

Napelem rendszert szereltek fel az óvoda épületére, ami az épület energiatakarékos villanyáram 

ellátását szolgálja. A szülői fogadó helyiségben kulturált körülmények állnak rendelkezésre a 
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család-óvoda kapcsolatok elmélyítésére. A játékállomány és a bútorzat folyamatos 

fejlesztésnek köszönhetően modern, a gyermekek igényeinek megfelel. 

A projekt során megvalósuló infrastruktúrafejlesztés és férőhelybővítés során egy 

modern, energiatakarékos intézmény jött létre. A térségben élő hátrányos, és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítja az nevelés-oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférést.  

A szabadtéri foglalkozásokhoz udvarral, és lassan bővülő mozgásfejlesztő fajáték 

készlettel rendelkezünk. Az udvar rendezése folyamatban van. Kertépítő mérnök segítségével, 

és irányításával állítjuk helyre a kinti környezetünket. Az építkezés utáni területet el kell 

rendezni, be kell keríteni, majd az udvari játékok, homokozók visszaállítása, sövény telepítése 

következik.  

A csoportszobák előtt lévő pergolára zöld növényt szeretnénk úsztatni. Az óvoda épületét, 

udvarát, kertjét, berendezését igyekszünk oly módon kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek 

biztonságát, megfeleljen testméretüknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését, tegye 

lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését. A szabad levegőn való tartózkodást sétával, és 

az iskola játszóterének használatával tudjuk biztosítani, amíg az udvarrendezés be nem 

fejeződik. Zöld óvoda vagyunk, ezért létrehoztunk egy „simogató-illatos kertet”, gyógy- és 

fűszernövényekkel. A jövőben szükségesnek látom további udvari eszközök beszerzését, 

mellyel színesíthetjük a gyermekek kinti játékát. 

A tárgyi feltételek biztosítása során a minőségre törekszünk, és a gyermekekhez is 

közelálló természetes anyagok használatát részesítjük előnyben.  

Az óvoda szakkönyv ellátottsága kielégítő, törekszünk a módszertani, pedagógiai, 

pszichológiai területen megjelelő igényes szakkönyvek beszerzésére, és azok megismertetésére 

a kollégák körében.  A különböző képességfejlesztő területek eszközigénye hiányos, bővítésük, 

megújításuk folyamatos feladat. 

         2017. augusztus 31-ig egységes óvoda - bölcsődeként működtünk, 6/2016. (III. 24.) 

EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása alapján szeptembertől átalakultunk mini bölcsődei 

szolgáltatássá, így a Zalaapáti óvodában szeptembertől 4 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal 

kezdtük a nevelési évet. A bölcsődei csoport létrehozásához újabb előírásoknak kellett eleget 

tennünk, a nevelői szobából alakítottuk ki a mini bölcsődét. Tárgyi feltételek bővebben a mini 

bölcsőde programjában olvasható. 
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3. Szervezeti és időkeretek 

A csoportok megszervezése 

A csoportszervezés alapja a biológiai életkor. 

A nehezen nevelhető, vagy speciális fejlesztési igényű gyermek csoportbeli elhelyezésénél 

alapvető szempont a pedagógusok arányos terhelése, hogy elegendő ideje legyen az egyéni 

fejlesztésre (max. 1-2 fő/csoport). 

Zalaapátiban 4 homogén összetételű óvodai, és egy mini bölcsődei csoport, a Dióskáli Vadvirág 

tagóvodában 1 vegyes összetételű óvodai csoport működik. 

 

A napirend kialakításának alapelvei:  

- A napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, 

párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek 

együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) 

csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.  

- A napirend tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az 

ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 

- A gyermekek életkor szerinti összetétele alapján eltérnek a szükségleteik, differenciáltan 

biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges időtartamot. 

- A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a 

tétlenséget, a kapkodást. 

- Minél hosszabb, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk. A játékba épülnek be a 

spontán, és tervezett foglalkozások, a mindennapos mozgás. 

- Az étkezésre az egyéni igények, szükségletek szerinti időtartamról gondoskodunk. 

A napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését. 

 

NAPIREND 

 

Érkezéstől az udvari játékig 

A gyermekek érkezése, fogadása. 

Szabad játék. 
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Játékos tanulás csoportos, mikro-csoportos és egyéni foglalkozási formák alkalmazásával. 

Mozgás, testnevelés foglalkozás. 

Folyamatos tízórai, gondozási teendők. 

Hagyományok ápolása, születésnapok megünneplése. 

Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések. 

Szabad, mozgásos játék az udvaron. 

 

Udvari játéktól az ébredésig 

Naposi munka feladatainak elvégzése. 

Ebéd, gondozási teendők ellátása. 

Pihenés-alvás előtti mese, altatódal. 

Alvás-pihenés, ébredés. 

 

Ébredéstől hazaindulásig. 

A csoportszoba rendjének helyreállítása. 

Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása. 

Szabad játék, vagy mozgásos játék az udvaron. 

A bejárók iskolabuszhoz kísérése. 

Találkozás a szülőkkel, szükség esetén rövid információcsere a gyermek fejlődésével, 

magatartásával kapcsolatosan. 

 

A GYERMEKKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE 

 

Ünnepek és hagyományok 

Az ünnepek, megemlékezések szervezését a gyermekek személyiségfejlődésében fontosnak 

tekintjük, mert az érzelmi nevelés és szocializáció terén kiemelkedő hatást fejtenek ki. E jeles 

események szervesen illeszkednek a tervezett nevelési folyamatokba. Ünnepeinket az aktuális 

előkészületek jellemzik, érzelmi, hangulati ráhangolódással, ajándékkészítéssel, az óvoda 

dekorációjának elkészítésével. 

Az ünnepek a közös élmény erejével erősíti a gyermekcsoportot. Programunkban kialakítottuk 

óvodáink hagyományait, ünnepeit, és természetóvó jeles napokkal gazdagítottuk. Fontosnak 

tartjuk a hosszas érzelmi ráhangolódást az ünnepre, a gyermekek részvételét a szervezésben. A 

mindennapi élettől eltérő hangulatát a felnőttek és a gyermekek öltözködésével is kifejezzük.  
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Az ünnepeink 4 részre oszlanak:  

 A gyermeki élet ünnepei (születésnap, Gyermeknap, Anyák-napja, évzáró - nagycsoportosok 

búcsúztatása).  

 Népszokás őrző jeles napok (Mikulás, Luca-napja, Karácsony, Farsang, Húsvét) 

 Természettel összefüggő ünnepek (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak 

és Fák Napja).  

 Társadalmi ünnepek (okt. 23, márc. 15). 

 

Mikulás 

Az alkalomhoz illően feldíszített aulában közösen dalokat éneklünk, és így várjuk a kandalló 

mellett a Mikulást. Közben az általános iskolások zenés műsorát tekinthetik a gyermekek. A 

Mikulást hintaszékbe ültetjük, aki csoportonként levelet olvas fel a gyermekekről, majd 

mindenkinek személyesen adja át az ajándékot egy-egy dicsérő, személyre szóló gondolat 

mellett. A gyermekek versekkel, énekekkel köszönik meg azt. Az ajándékcsomagokat az SZM. 

biztosítja. 

 

Karácsony 

A Karácsonyt az adventi időszak előzi meg, amikor hétről hétre több gyertyát gyújtunk meg az 

adventi koszorún, közben dalokkal fokozzuk a várakozás örömét. Az aulában csodálatosan 

feldíszített fa várja reggel a gyermekeket. Az óvoda játékeszköz bővítését ez időre tervezzük, 

így minden csoport játékokat talál a feldíszített közös fa alatt. Mindenki ünneplőbe öltözik. A 

nagycsoportosok Betlehemes műsorral készülnek, a műsorban az óvónők kórusa is énekel. Erre 

az ünnepre sok vendéget hívunk meg. (nyugdíjas kolléganő, külsős dolgozók, fenntartó, SZM. 

szereplő gyermekek szülei stb.) 

 

Farsang 

Jelmezben zajló zenés, táncos esemény, aktuális versekkel, énekekkel, tréfás játékokkal 

kiegészítve, melyen az óvoda dolgozói is maskarába bújnak. Minden csoportban szól a zene, a 

tánc, a nagyobbak versekkel mutatkoznak be a többieknek. Rendszeresen meghívunk egy zenés 

előadót, vagy bohócot, akik még színesebbé teszik ezt a napot.  

 

Március 15. 

Csákóba, pártába „beöltözve” közösen dobszóra menetelünk az általános iskola bejáratához, 

ahol a névadó Gábor Áron emléktáblájánál csoportonként versekkel, dalokkal emlékezünk a 
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márciusi ifjakra. Saját készítésű nemzeti színű jelképek (zászló, virág, huszár) helyeznek el a 

gyermekek a tábla elé. Az óvónők kórusa Kossuth nótákat énekel. Fekete-fehér ruhát, és 

kokárdát viselünk. 

 

Húsvét 

Különböző technikákkal készített tojásokat, egyéb szimbólumok készítünk. Előző nap minden 

csoport nyuszi fészkeket épít. A Szülői Munkaközösség által vásárolt udvari játékokat keresik 

meg a gyermekek. Húsvéti versekkel, mondókákkal, körjátékokkal tesszük hangulatosabbá. 

Mindig kapunk néhány élő nyuszit, amiket meg lehet simogatni.  Az ajándékok keresése után 

locsolkodás következik. 

 

Anyák napja —évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása 

A kisebb gyermekek nem készülnek műsorral, helyette közös anyák napi délelőttre hívjuk meg 

az édesanyákat. Ők segítenek a nagymama ajándék elkészítésében. Közös játék, mondókák, 

körjátékok, versek majd ajándékozás következik, így mindenki boldogan együtt, jó hangulatban 

játékosan köszönti fel édesanyját. 

A nagyobbak már műsorral készülnek. A köszöntőt anyák napi versekből, énekekből, dalos 

játékokból állítjuk össze. Ez alkalomra minden gyermek ajándékot készít édesanyjának, 

nagymamájának. Ünneplőbe öltözve adják át a virágokat. 

 

Gyermeknap 

A Szülői Munkaközösség szervezi. Lehetőség szerint közös udvari program légvárral, 

arcfestéssel, ügyességi,- és versenyjátékokkal, kézműves programokkal, póni lovaglással, 

májusfa kitáncolással, tűzoltó,- rendőrkutya bemutatóval stb. Néhány alkalommal a Zalaszabari 

Holnapocska táborban töltöttünk el egy napot. 

 

Születésnap 

Általában gyertyagyújtás, éneklés, verselés, mesemondás után az óvodapedagógusok által 

készített apró bábbal, figurával ajándékozza meg a csoport az ünnepeltet. Az ünnepelt 

cukrászdában vásárolt tortával, vagy csomagolt aprósüteménnyel kínálja meg társait. CD-ről 

szól a Boldog születésnapot –zene.  
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Természettel összefüggő ünnepeken 

Témaheteket szervezünk, ahol interaktív játékokat játszhatnak a gyermekek. Utazás a Festetics 

Imre Állatparkba, a Természet Házába, a Vadászati Múzeumba, a Madárgyűrűzőbe, vagy a 

Georgikon Majormúzeumba. Látogatás háziállatokat tartó családokhoz, séták túrák a közeli 

erdőbe, gyűjtögetések, megfigyelések, kísérletek, fa,- cserje ültetés. 

 

 

VII. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI FELADATAI, SZOCIÁLIS 

HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE, ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

Cél: 

Segítségnyújtás a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének, jólétének, a 

családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez. Esélyegyenlőség biztosítása, szociális hátrányok enyhítése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

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. 

A problémákat a hátrányos helyzet okozta tüneteket felismerjük, és ha szükséges ehhez 

szakember segítségét kérjük. 

A felzárkóztatást és tehetséggondozást megvalósítjuk. 

Egyéni differenciált bánásmóddal a testi, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődést elősegítjük. 

A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérjük, szükség esetén az óvodavezetőnek jelzik a 

hiányzást. 

A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 

hozzájutást javaslatával elősegítjük. 

A szülőkkel együttműködő, partneri kapcsolatot alakítunk ki, a szülői szerep eredményesebb 

betöltését elősegítjük. 

Jó kapcsolatot tartunk a helyi gyermekvédelmi szervekkel, személyekkel. 
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A gyermekvédelmi felelős feladata: 

Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a gyermek és ifjúságvédelem 

érvényesülését.  

A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre 

ható ártalmakat. 

A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot. 

Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten.  

Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal, 

nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 

Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvodapedagógusok 

között. 

Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 

eredményeket. 

Szükséges esetekben családlátogatást végez a csoport óvodapedagógusaival. 

 

VIII. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

 

A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái: 

Cél: 

Olyan bizalmi kapcsolat kiépülése, amely a gyermek fejlődése érdekében kívánatos. Az óvodai 

nevelés, és céljaink elfogadása a családok részéről. A szülői elégedettségének állandó 

figyelemmel kísérésével az igények beépülése a nevelési folyamatainkba. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

A hatékony együttnevelést, család és óvoda jó kapcsolatát, a nevelő partneri viszonyt kiépíti. A 

gyermekek egészséges fejlesztéséért való közös felelősséget tudatosítja.  

Az óvoda Pedagógiai Programját, céljait, feladatait ismerteti, és elfogadtatja a szülőkkel. 

Óvodánk szokásait, hagyományait ismerteti a házirendben, a napirendben, a munkatervben 

megfogalmazottak alapján. 

Az óvodába lépést megelőzően, az új gyermekek szülei számára tájékoztatást ad arról, hogyan 

lehet minél zökkenő mentesebbé tenni az első óvodai napokat. 

Az új gyermekek érkezését úgy osztja be, hogy egy héten csak néhány új kisgyermek érkezzen, 

így jut elég idő az ismerkedésre, a személyes kapcsolat kialakítására. 
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Biztosítja a szülők részvételét, hogy lehetőség szerint legyenek itt az első napokban 

gyermekükkel az óvodában, és „fedezzék fel” a játéklehetőségeket, az eszközöket, együtt 

ismerjék meg az óvodapedagógust és a társakat. A közös ittlét addig tarthat, amíg a szülő 

lehetőségei megengedik, illetve a gyermek számára már nem idegen az óvoda. 

Pedagógiai tájékoztatókat szervez a szülők számára a szülői értekezleteken, nyílt napokon. 

A szülők igényeit, javaslatait, kéréseit, felajánlásait figyelembe veszi nevelőmunkájába. 

Szülői értekezleten a csoportokban folyó nevelőmunka tervét ismerteti: elképzelések, a 

különböző nevelési területek, a kiemelt feladatok. 

Nyílt rendezvényeket szervez, melyen a szülők lehetőséget kapnak az óvodai élet szokás- és 

szabályrendszerének közvetlen megismerésére, gyermekük megfigyelésére. 

A szülők képviselőit meghívja az óvoda különböző fórumaira. Alkotó ötleteiket, kéréseiket, 

igényeiket meghallgatja, és lehetőség szerinti teljesíti. 

Szülői kíséretet kér az óvodán kívüli tevékenységekhez, amelyek az óvodai tanulás 

folyamatához az ismeret-, élmény, és tapasztalatszerzésben segítenek. 

A szülők jogainak érvényesítését segíti az óvoda pedagógiai, és szervezeti 

alapdokumentumainak elkészítésekor a Szülői Munkaközösség képviselői révén PP, SZMSZ, 

Házirend. 

 

Tagóvodával való kapcsolat 

Feladata: a két óvoda szokásrendszerének egymáshoz igazítása, közös programok szervezése. 

A kapcsolatok lehetnek szakmai, kulturális, és sport jellegűek. 

 Részvétel egymás rendezvényein. (nyílt nap, ünnepek,) 

 Meghívott előadók műsorának közös meghallgatása (zenei színházi előadások) 

 Közös nevelőtestületi értekezletek, szakmai napok, konzultációk, kirándulások, 

továbbképzések. 

 Hetente, ill. szükség szerint telefonos kapcsolattartás. 

 Intézményvezető ellenőrzései 

 Sport nap, egészség nap 

 

Óvoda – Iskola kapcsolata 

Feladata: az óvoda és iskola szokásrendszerének egymáshoz igazítása, játékosság megőrzése 

az iskolai tanulás rendszerében, közös programok szervezése, az iskola koncepciójának, 

feladatainak, és az első osztályos követelményszinteknek megismerése. 
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 Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel, 

 az elsősök átkísérése az iskolai évnyitóra, 

 az óvodapedagógusok elsős óralátogatása, 

 közös túra a nagycsoportosokkal, 

 DIFER felmérés, 

 egymás rendezvényein való részvétel (zene világnapja, Márton napi lámpás 

felvonulás, Mikulás, Karácsony, Húsvéti tojásfa) 

 elsős pedagógusok meghívása az óvoda nyílt napjára, évzáróra, 

 iskolalátogatás a nagycsoportosokkal májusban. 

Óvoda-iskola átmenet támogatása 

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka  

 Iskolaválasztás támogatása 

 Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása 

(DIFER 4 éves korban, hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhely, közös 

programok.) 

 Után követés, legalább az általános iskola első évében. 

 

Az óvoda nevelőmunkáját segítő intézmények: 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye 

- Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása) 

 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 

- Fenntartó Önkormányzat - Támogató, segítő jellegű legyen. Problémáink megoldását a 

segítő szándék, együttműködés jellemezze. A kölcsönös tájékoztatás, bizalom és egymás 

munkájának megbecsülése a legfontosabb alapelvek. A fenntartóval való kapcsolatot 

jellemzi a helyi igényeknek való megfelelés. 

- Polgármesteri Hivatal (pénzügyi, oktatási és szociális osztály) 

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

Az óvoda egészségre nevelő munkáját segítő intézmények, és személyek: 

- Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa 
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- Az óvoda védőnői (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai 

képességgondozással kapcsolatos tanácsadás) 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

 

A gyermekek műveltségét gazdagító intézmények: 

A kulturális intézményrendszernek kiemelt szerepe van a gyermekek 

személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi 

és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. 

Zalaapáti Művelődési Ház 

- A falu rendezvényein való részvétel (óvodás lettem Zalaapátiban kötvény átadás, Idősek 

napja, Aranyvasárnapi hangverseny, Falu Karácsony, Fánk karnevál, Kikelet fesztivál, 

Falunap, Sport,- és családi nap stb.)  

- Néptánc oktatás megszervezése.  

- Helytörténeti múzeum látogatása, régi használati tárgyak, tájház 

- Könyvtárlátogatások, kölcsönzés, foglalkozások, könyvtár-mozi 

- A település civil szervezetei: Rozmaring Népdalkör, Boróka Néptáncegyüttes, Capella 

Kamarakórus Harmonika Zenekar előadásai, hangversenyei 

Balaton Színház Keszthely – bérletes színházi előadások látogatása, kiállítások megtekintése 

Georgikon Majormúzeum – kiállítások, kézműves foglalkozások, élménygazdaság, néprajzi 

hagyományok 

Balaton Múzeum, kiállítások megtekintése, múzeumpedagógiai napok, külső foglalkozások. 

Városi Gyermekkönyvtár – interaktív foglalkozások, könyvkölcsönzés 

 

 

IX. A SAJÁTOS NEVELÉS IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, 

HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

 

Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált 

nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű – az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda. 

Óvodai nevelési programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe 

vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat. 
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Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 

♣ A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 

♣ Kiemelt célunk elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 

önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

♣ Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. 

Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást 

igénylünk az arra kijelölt intézménytől. 

♣ Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás érdekében rugalmas szervezeti kereteket 

alakítunk ki. 

♣ A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy 

kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen a befogadás, 

empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanítása- fejlesztésére, 

amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt. 

♣ Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon viselkedésminták 

adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét hangsúlyozza. 

♣ Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. 

♣ Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik 

esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok 

betartására. 

A habilitáció részben a többi gyermekkel végzett munka során, differenciált bánásmóddal 

és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárás: 

Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges problémáinak feltárására, 

a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és rehabilitációs bizottság bevonásával közreműködünk 

a sajátos igények mielőbbi feltárásában. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben, abban az esetben vehet részt gyermekük, 

ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, ezt a szakvélemény megállapítja. 

A gyermekek csoportba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű gyermekek 

elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett gyermekek irányszáma 1-2 fő.                                                                                                                                                             

Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek biztosítása után sem 
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fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi gyermekkel való 

együttnevelést, 1-3 hónapos megfigyelési idő után ismételt szakértői vizsgálatát kérjük. 

 

X. BEILLESZKEDÉSI TANULÁSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL 

KÜZDŐ GYERMEKEK 

 

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

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási problémákkal küzd, közösségbe való beilleszkedése 

személyiségfejlődése nehezített, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

A BTM azt jelenti, hogy a gyermek a saját életkorának megfelelő szinttől a tanulás, magatartás, 

beilleszkedés területén elmarad, illetve nem tud annak megfelelni és ez az elmaradás jelentős, 

mert a gyermek szellemi és lelki fejlődését, tanulását, lelki életét hátráltatja, a gyermek 

környezete a szokásos pedagógiai, szülői eszközökkel a problémát orvosolni nem tudja.  

BTM hátterében állhat:  

 Részképesség probléma (pl. írás, olvasás, beszéd)  

 Figyelem- aktivitás probléma  

 Klinikai pszichológiai probléma (pl. szorongás, depresszió) 

 Szociális jellegű probléma  

A BTM a gyermek Szakértői Bizottság vizsgálata alapján állapítható meg. Az alulteljesítő, 

tanulási nehézségekkel küzdő, és SNI - s gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

 

Szempontrendszer a BTM megállapításhoz:  

 Anamnézis, szülői kapcsolat. Az anamnézisnek a tünethez, problémához kapcsolódó 

tényszerű adatai mellett döntően fontos része a korai anya-gyermek kapcsolat, az anyai 

attitűdök, tudatos és tudattalan érzelmek, a gyermek születése előtti és körüli időszak 

pszichés történései.  

 Vizsgálati eljárások: teljesítménytesztek (intelligenciateszt, fejlettségi 

szűrővizsgálatok pl. MSST), köztük non verbális tesztek is, projektív tesztek, 

megfigyelés (játéktevékenység, szociális kapcsolódás, szeparáció stb.).  

 Az óvodapedagógus által kiállított pedagógiai vélemény. 
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XI. TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Óvodánkban fontos szerepet tulajdonítunk a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek 

megfigyelésének,  felfedezésének, fejlesztésének, azaz a tehetséggondozásnak.  

Egyes megfigyelési területek, készségek: 

 értelmi képességek,  

 művészi képességek,  

 szociális képességek,  

 testi ügyesség.  

Alapelveink:  

 A tehetséges gyermekek erősségének támogatása.  

 A gyermek tehetségével összefüggő, gyenge területek fejlesztése.  

 A személyiségfejlődést segítő megfelelő légkör kialakítása.  

 Együttműködés a szülőkkel. 

A tehetséggondozás módjai:  

 differenciálás: a gyermekek kiemelkedő képességeinek kibontakoztatása egyéni, 

illetve mikro-csoportos formában.  

 ismeretek bővítése, gazdagítása: A gyermekek fejlesztése az óvodai csoportokban a 

napi tevékenység során történik,  csoport életének keretei között.  

A tehetséggondozás módjai az általunk összeállított, kidolgozott, tervezett témahetekben 

valósulnak meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a tervezésben a problémamegoldó és 

a kreativitás fejlesztésére, valamint az empátiás készség, társas, vezetői készségek, a 

személyiség komplex fejlesztésére. 

 

A tehetséggondozás egyéb lehetőségei intézményünkben:  

Heti rendszerességgel lehetőségük van a gyermekeknek modern táncfoglalkozáson, 

néptánc foglalkozáson, karate, valamint fociedzéseken részt venni. Ezek a foglalkozások is 

nagy teret biztosítanak a tehetségek felfedezésére, kibontakoztatására, 

képességek fejlesztésére.  

 

A tehetséges gyermekek megmérettetésének, bemutatkozásának lehetőségei: 

 rajzpályázatokon való részvétel  

 népdalversenyen való részvétel (Pacsirta)  
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 mesemondóverseny (televíziós felvétel)  

 focimeccsek, focitornák (Bozsik program)  

 Falukarácsony, Fánkkarnevál, Baba-mama klub, Szociális Otthon rendezvényei stb.)  

 

XII. MELLÉKLETEK 

 

A programkészítés módszertani segédanyagai: 

Dr. Pereszlényi Éva: Az óvodák szakmai fejlesztése Budapesti Tanítóképző Főiskola 

1994. 

Honi György: A pedagógiai program RAABE Könyvkiadó Kft 1994. Korszerű iskolavezetés 

közoktatási kézikönyv 

Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? Munkáltató könyv a helyi nevelési program 

készítéséhez NAT-TAN sorozat OKI, OKKER Bp. 1996. 

Nagy Jenőné: Segédlet az óvodák nevelési programjának elkészítéséhez. JNSZ Megyei 

Pedagógiai Intézet 1996. 

Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés! Az óvodai nevelési program előkészítő 

szakasza.  OKKER Bp. 1997. 

Dr. Füle Sándor: A helyi pedagógiai programok kidolgozása /OKKER Oktatási Iroda 1995. 

Nagyné Jánosi Éva: Pedagógiai programkészítés az óvodában. Módszertani segédanyagok 

Debrecen 1996. 

Dr. Pereszlényi Éva: A Helyi Óvodai Nevelési Program szakmai feltételrendszere /Alcius Bt. 

Bp. 1997. 

 

Felhasznált szakirodalom: 

Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: Integrált személyiségfejlesztés osztatlan óvodai csoportban. 

/Óvónőképző Főiskola gyakorló óvoda Hajdúböszörmény 1993. 

Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvoda 

pedagógusoknak. Tárogató Kiadó Bp. 1993. 

Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana. /Nemzeti Tankönyvkiadó 1997. 

Balázsné Szűcs Judit: Az EMBER, aki óvodás /Bp. 1997. Litograph Kft 

Jávorszky Edit: Fejlődéspszichológia /Edutech Kiadó 1995. 

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában /Alex-Typo Kiadó Bp. 

1992. 
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Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel /JNSZ Megyei Pedagógiai 

Intézet, Szolnok, 1997. 

Epochális rendszerű tanulási folyamat az óvodában /Lehel úti Óvoda Debrecen, 1999. 

Atkinson: Pszichológia /OSIRIS, Bp. 1995. 

Porkolábné Dr. Balogh Katalin — Dr. Páli Judit: Komplex prevenciós óvodai program 

/Adatbank OKI 1996. 

Bakonyi Anna: Irányzatok, alternatívák az óvodai nevelés területén /Tárogató Kiadó 

Bp. 1995. 

Dr. Bakonyi Anna: Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 

Kun Istvánné: Az egészséges életmódra nevelés a folyamatosság kereti között. 

Nevelőmunka az óvodában. /Pedagógiai füzetek Miskolc 1989. 

Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. /Nemzeti Tankönyv kiadó, 

Bp. 1995. 

Dr. Gósy Mária: Beszéd és óvoda /Nikol Gmk 1997. 

Mérei Ferenc — V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan /Gondolat Kiadó Bp. 1985. 

Keresztúri Ferencné — Csipes Zoltánné: Mályva integráló — differenciáló óvodai 

program /Adatbank OKI 1997. 

Villányi Györgyné: A saját nevelési program készítésének útjai /Óvodai Élet 1996/5. 

W. Mikó Magdolna: Alternatív Óvodapedagógiai törekvések Magyarországon /Óvodai 

nevelés 1996/8. 

Dr. G. Glauss — Dr. H. Hielsch: Gyermekpszichológia /Akadémiai Kiadó Bp. 1989. 

Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével 

/Tari könyvkiadó 1989. 

Forrai Katalin: Ének az óvodában Bp. Zeneműkiadó, 1974. 

Zilahi Józsefné: Mese, vers az óvodában I. /Nemzeti Tankönyvkiadó 1994.  

Dr.Tótszöllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában 

Kompetencia alapú óvodai programcsomag – Téma-terv javaslat 

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz 

bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesülete Budapest 2006. 
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HAGYOMÁNYŐRZÉS  

Ajánlott gyermeki tevékenységek: 

 

Szeptember – Szent Mihály hava  

Szeptember 1. Egyed napja: csőszválasztó mondókák, dalos játékok gyakorlása, pásztorokról 

szóló mesék, történetek megismerése.  

A hónap mestersége: termény- termésbábok,- rongybaba készítése, fazekasság.  

Ajánlott tevékenységek: Őszi képek, virágmagok, gesztenye, vadgesztenye, mogyoró, stb. 

gyűjtése, paprikafűzés, befőzések, kukoricatörésen való részvétel, agyagozások, madarak 

gyülekezésének megfigyelése.  

Gyógynövények: csipkebogyó, bodzabogyó. 

 

Október - Mindszent hava  

Október 4.- Assisi Szt. Ferenc napja: szüreten való részvétel.  

Október 15.- Teréz napja: szüreti mulatság, párválasztó dalok megismerése, gyakorlása, 

táncház. 

A hónap mestersége: csuhézás, gyékényezés  

Zöldség,- gyümölcs kiállítás az óvodában. 

Ajánlott tevékenységek:  

Színes levelek, csuhé, termések, magok gyűjtése; szüreten való részvétel, csuhébaba készítés, 

töklámpás készítés, barkácsolások természetes anyagok felhasználásával, lakodalmas játékok 

játszása, nemzeti ünnepen koszorúzás, udvartakarítás, gereblyézés, népi hangszerek készítése 

természetes anyagokból.  

Látogatás a Festetics Imre állatparkba. 

 

November - Szent András hava  

November 1-2. Mindenszentek, Halottak napja: gyertyaöntés, koszorúkészítés, gyertyagyújtás: 

Hősi Emlékműnél, Templomkertben.  

November 11. Márton nap. Libás történetek. Lámpás készítése. 

November 25. Katalin napja: időjárás-jóslás – megfigyelés, gyümölcsfaág vízbetétele.  

November 30. András napja: adventi koszorú készítése, naptárkészítés, terem díszítés.  

A hónap mestersége: gyöngyfűzés, szövés. 

Ajánlott tevékenységek:  
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Udvarrendezés, csoporttakarítás, díszítés, ajándékkészítés, gyöngyfűzés, fűzfavesszőgyűjtés, 

lakodalmas játékok.  

 

December – Karácsony hava  

December 6. Miklós napja: ajándékozás, Mikulásvárás, teremdíszítés.  

December 13. Luca napja: Lucázás a csoportokban, búzaültetés poharakba, Luca-napi 

történetek.  

December 24-25. Karácsony: ajándékozás, Betlehemezés    

A hónap mestersége: mézeskalács készítés (sütő, díszítő)  

Ajánlott tevékenységek:  

Lehetőség szerint téli játékok a szabadban (hóember, vár, stb. építés, csúszkálás.) madáretető 

kihelyezése, teremdíszítés, takarítás, mézeskalács-sütés, karácsonyfa-díszek, ajándékok 

készítése.  

 

Január- Boldogasszony hava  

Január 6. Vízkereszt, három király-járás, utolsó gyertyagyújtás, karácsonyfa lebontása.  

A hónap mestersége: szövés-fonás  

Ajánlott tevékenységek:  

Kirándulás a befagyott Balatonra, rongybabakészítés, lakodalmasok, madáretetés, Betlehem 

megtekintése a templomban. Csíráztassunk többféle magot. 

 

Február – Böjt elő hava  

Február 2. Gyertyaszentelő napja: időjárás-jóslás, medvés történetek, dalok, mondókák 

ismétlése, gyakorlása.  

Február 19. Zsuzsanna napja: időjárás-jóslás, séta hóvirág megfigyelés, madárhangok 

hallgatása.  

Február 24. Mátyás napja: jégtörő, időjárás-jóslás, téltemetés,  

 

Farsang: köszöntők, maszkos – jelmezes alakoskodások, táncmulatságok, farsangi hiedelmek, 

vidám versengős játékok.  

A hónap mestersége: hímzés 

Ajánlott tevékenységek:  

Varrás, batikolás, veteményezések a csoportban, rügyeztetés, hajtatások, jelmezek, álarcok 

készítése, csoportdíszítés, lehetőség szerint csúszkálás, hógolyózás, stb.  
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Március – Böjtmás hava  

Március 12. Gergely napja: iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, iskolás játékok. 

Március 18,19,21, Sándor, József, Benedek napja időjárás – jóslás, naphívogató mondókák, 

dalok gyakorlása, költöző madarak megfigyelése.  

Március 25. Gyümölcsoltó boldogasszony, szőlőoltás, zöldségvetés kezdete. 

A hónap mestersége: rongybabakészítés, fazekasság. 

Ajánlott tevékenységek:  

Kert előkészítése, borsóvetés. Nemzeti ünnepről megemlékezés, koszorúzás, csákók, párták 

készítése, huszárnóták, mesék. Látogatás a Kis-Balatonhoz. Látogatás egy fazekasműhelybe. 

Gyógynövények: ibolya, mocsári gólyahír, kankalin. 

 

Április – Szent György hava  

Virágvasárnap: zöldág járás, kiszebáb készítés, öltöztetés, komázás. 

Húsvét: ajándékozás, locsolás.  

A hónap mestersége: tojásfestés, karcolás  

Ajánlott tevékenységek: 

Virágültetés, csoport, - udvartakarítás, tojásfestés különböző technikákkal, kirándulások az 

erdőben, rügyezés, virágzás megfigyelése a kiskertekben. Látogatás a Kányavári szigetre. 

Gyógynövények: százszorszép, kökényvirág, nyírfalevél. 

 

Május – Pünkösd hava  

Május 1: májusfaállítás, majális  

Pünkösd: Szentlélek eljövetele, pünkösdi király, - és királynéválasztás 

Anyák napja, Gyermeknap, évzáró, ballagások  

A hónap mestersége: nemezelés  

Ajánlott tevékenységek:  

Látogatás a tóhoz, papírsárkány készítés. Ajándékkészítés Anyák napjára, műsor az 

édesanyáknak, gyermeknapi vigaszságok, vetélkedők, kirándulások, sportolások, növények 

átültetése, madárgyűrűző látogatása.  

Gyógynövények: kamilla, vérehulló fecskefű, akácvirág, csalánlevél. 
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Június – Szent István hava 

Június 8. Medárd napja: időjárás - jóslás 

Június 24. Szent Iván napja: tűzgyújtás, tűzugrás, az év leghosszabb napja 

Június 29. Péter-Pál napja: az aratás kezdete 

Ajánlott tevékenységek: Sok séta, szabad levegőn való tartózkodás, megfigyelések, 

gyűjtögetések.  

Gyógynövények: bodzavirág, pipacs, hársfavirág. 

 

Július- Szent Jakab hava (óvodai szünet)  

Július 2. Sarlós Boldogasszony 

Ajánlott tevékenységek: Aratókoszorú készítése 

Gyógynövények: menta, katángkóró, ezerjófű. 

 

Augusztus - Kisasszony hava  

Augusztus 20. István napja: búzakoszorú készítés, arató díszek készítése, Istvánról szóló mesék, 

dalok, köszöntők, új kenyér ünnepe.  

A nyár mestersége: a már megismertek gyakorlása a szabadban is, növényi játékok készítése.  

Ajánlott tevékenységek:  

Kitűnő lehetőséget nyújtanak a különböző séták, kirándulások lakóhelyünk és környékén lévő 

műemlékekhez, múzeumokhoz. 
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XIII.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE: 

 

A Pedagógiai Programunk megvalósításához az alábbi eszközök felszerelések szükségesek (az 

összeállításnál figyelembe vettük a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletet) 

 

Csoportszoba berendezési tárgyai: 

100 db óvodai feketető, 120 db gyermekszék, 20 db gyermekasztal, fényvédő és sötétítő 

függöny ablakonként, 8 db szőnyeg, 8 db játéktartó polc, 4 db élősarok állvány, 4 db hőmérő, 

4 db eszköz előkészítő asztal, 4 db szelektív hulladékgyűjtő tároló, 4 db szeméttároló, 4 db 

bábtartó, 6 db könyvszekrény, energiatakarékos fénycsövek 

Gyermeköltöző berendezési tárgyai: 

Öltözőszekrény 2 gyermekenként 1 db, 108 db takaró,  

Gyermekmosdó berendezési tárgyai: 

16 db falitükör, fogmosó tartó polc gyermeklétszámnak megfelelően, fésű, fogmosó pohár, 16 

db körömkefe, 12 db szappantartó, 5 db fésűtartó, 16 db folyékony szappanadagoló, keverőfejes 

csaptelepek 

 

Orvosi szoba, elkülönítő – 1 db gyermekágy, 1 db asztal, 2 db szék 

Felnőtt öltöző – 1 db asztal, 4 db szék, 18 fakkos szekrény 

Felnőtt étkező – 1 db tálaló szekrény, 1 db mosogató szekrény, 1 étkező asztal, 4 db szék, 1 db 

hűtőszekrény, 1 db mikró  

 

Tornaszoba – 6 db tornapad, 2 db zsámoly, 3 db tornaszőnyeg, 6 db bordásfal, 2db mászó 

készlet, 30 db léglabda, 25 db torna bot, 30 db tornakarika, 6 db füles labda, 2 db 

egyensúlydeszka, 2 db bújócső, 30 db maroklabda, 10 db ugráló kötél, WESCO tornakészlet, 

40 db babzsák, egyéb speciális fejlesztő eszközök típusonként 2 – 2db, 1 db kompresszor. 

 

Játékok: 

Szerepjátékok, építő, konstruáló és szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás 

eszközei a csoport összetételének megfelelően minden fajtából, érzékelő észlelő játékok, 

emlékezet, figyelem fejlesztő játékok, gondolkodtató játékok  
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Ének, zenei énekes játékok: 

Xilofon, dob, triangulum, cintányér, ritmuspálca, ütőhangszerek vegyesen, kézi csörgő készlet,  

Gyermekkézre: teljes hangszerkészlet (ritmus és hallásfejlesztők) 1db csoportonként, 1 db 

hangfal.  

Néptánc szoknyák, kötények, mellények. 

 

Anyanyelvi fejlesztés eszközei: 

1 db „képek az anyanyelvi neveléshez”, 1 db anyanyelvi játékok gyűjteménye, 18 db 

kártyakészlet (szókincsbővítéshez), bábkészlet csoportonként, könyvek csoportonként 20 db, 

anyanyelvi fejlesztő eszközök 20 db csoportonként 

 

Vizuális tevékenység: 

Zsírkréta, filctoll, ceruzák, kréta, tempera, gombfesték, ecset, üvegfesték, tollak, olló, ragasztó 

különböző méretű és anyagú papírok, fólia, henger, táblák, fűző, agyag, festő és rajzkészlet  

 

Külső világ tevékeny megismerés eszközei: 

Szemléltető képsorozatok, 1 – 1 állatok, növények, közlekedés, emberek világa képsorozat. 1db 

minimat készlet, 30 db tükör, 30 db logikai készlet, 4 db teljes alakot mutató tükör, 

nagyítókészlet, 1 db mini mikroszkóp, 25 db távcsövek, 4 db bogárnéző, videó és hangkazetták, 

1 televízió, 4 db magnetofon, 1db diavetítő, 1db vetítő vászon, évszaktábla 1 db csoportonként, 

1 db akvárium csoportonként, 1 db kétkarú tanmérleg. 

Környezetismereti fejlesztő eszközök 20 db csoportonként, Matematikai fejlesztő eszközök 20 

db csoportonként, Mágneses mátrix 1db, geometriai készlet 1-1 db csoportonként, Mágneses 

játék 2 db csoportonként, Madár és állathangok, környezet hangjai CD 1-1 db csoportonként,  

 

Munka tevékenység eszközei: 

Gyermekméretű szerszámok: locsoló kanna, gereblye, seprű, lapát, lombseprű, hólapát, 

talicska. 

 

Udvar: 

4 db kerti asztal, 8 db kerti pad, 4 db babaház, udvari homokozó, takaróháló, csúszdaállvány és 

lap, 1 pár mini kapu, 2 db rugós játék, 5 db mászóka, lengőhinta állvánnyal, mobil eszközök pl. 

kismotorok, triciklik, trambulin, mozgásigényt kielégítő eszközök 
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Pedagógiai munkát segítő eszközök: 

Felnőtt asztalok székek, tároló szekrények, könyvszekrény, iratszekrény, folyóiratok és 

szakkönyvek, mentőláda. 

 

Az intézmény IKT eszközei: 

Telefon, számítógép, laptop, internet hozzáférhetőség, e-mail cím, nyomtató, színes nyomtató, 

szkenner, fénymásoló, lamináló gép, spirálozó gép, magnó, TV, videomagnó, fényképezőgép, 

CD,-DVD lejátszó, diavetítő, vetítővászon. 

 

Felnőtt munkavégzéshez szükséges eszközök: 

Mosógép, centrifuga, vasaló, vasalóállvány, fregoli, porszívó, takarító eszközök, 

elsősegélyláda. 

Lombseprű, metszőolló, locsolótömlő, gereblye, ásó, kapa, kézi szerszámok, tűzoltó készülék. 

 

Melegítőkonyha berendezés tárgyai: 

2 db tároló szekrény, 1 db tároló sziget, 1 db háromfázisú mosogató, 1 db asztal, 1db gáztűzhely, 

1 db hűtőszekrény, 1 db mikró, létszámnak megfelelő evőeszköz és tányér készlet, tálak, 

lábasok, adagoló, - és merítő kanalak.  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

1. Véleményezte 

 

__________________________ ____________________________ 

 Dátum Szülői Közösség 

 

2. Elfogadta 

 

__________________________ ___________________________ 

 Dátum Nevelőtestület 

 

3. Jóváhagyta 

 

_________________________ ____________________________ 

 Dátum Óvodavezető 

 

4. Érvényességi nyilatkozat 

      2017. szeptember 1-től visszavonásig. 

 

5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente 

 

6. Módosítás előírásai 

 Törvényi változás esetén 

 Feladatváltozás esetén 

 A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a 

módosítás elfogadásáról. 

 Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek. 

  

7. Nyilvánosságra hozatala: 

      A fenntartó és a partnereink számára megtekinthető a vezetői irodában. 

 


