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I. Bevezetés 
 

Az óvoda jellemző adatai 

 

Neve:                               Pitypang Sport Óvoda 

Címe:                               2092 Budakeszi, Zichy Péter utca 31. 

OM azonosító száma:   032936 

Telefonszáma:              06 -23/ 451-505 

Fenntartója:           Budakeszi Város Önkormányzata 

 

Az óvoda bemutatása 

 

A Budakeszin élő gyermekek ellátását szolgáló Pitypang Óvoda 1977-ben kezdte meg működését. 

Az intézmény 2010-ben fenntartói hozzájárulással kibővítette nevelési feladatait, Pitypang Sport 

Óvoda néven a nevelőtestület megfogalmazta a Mozgás – Sport – Egészség Pedagógiai Programját, 

mely azóta magas színvonalon áll a gyermekek szolgálatában. Az intézmény elnevezése 

megváltozott, az új elnevezés: Pitypang Sport Óvoda. 

Az intézmény épülete többszöri bővítés után érte el jelenlegi formáját. Az eredeti hat csoportos 

óvodaépület 2011-ben három csoportszobával és egy tornaszobával bővült. A folyamatos 

túljelentkezés, és a Budakeszin jellemző általános óvodai férőhelyhiány kialakulása miatt, 2016-ban, 

még két csoportszoba került hozzáépítésre, mellyel egyidejűleg az intézmény konyhatechnológiai 

felújítása is megtörtént. Így jelenleg óvodánk 275 férőhellyel biztosítja a Budakeszin élő 3-7 éves 

gyermekek nevelését.  

Óvodánk egy kisebb lakótelep, a Barackos lakópark és egy családi házakkal folyamatosan beépülő 

zöldövezet között helyezkedik el.   

 

Az épület kétszintes, 11 csoportszobával, tornateremmel, logopédiai szobával, fejlesztő szobával 

sóterápiás szobával, gyermeköltözőkkel, mosdókkal, orvosi szobával és egyéb kiszolgáló 

helyiségekkel rendelkezik. A csoportszobákban biztosítani tudjuk az egy főre jutó 

gyermeklétszámhoz igazított alapterületet.  Az óvodai csoportok kiemelkedő infrastruktúráját 
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biztosítják a saját mosdó és öltöző helyiségek. A különböző fejlesztő helyiségek lehetőséget 

nyújtanak az egyéni fejlesztések, terápiák biztosítására.  

Az épülethez hatalmas kert tartozik, így a korcsoportok részére biztosítani tudjuk a külön 

udvarrészekre tagolt játszóterületet. Az udvarrészeken változatos mozgásfejlesztő eszközök segítik a 

gyermekek fejlődését.  

A kert változatos terep viszonyokat kínál. Megtalálható a füves, kavicsos, betonozott, lejtős, 

gumiburkolatú udvarrész is. A kerítés mellett széles sövény szegélyezi az udvart, sok fa nyújt 

árnyékot, a bejárati kapu biztonsági zárral van felszerelve. Az udvar folyamatos fejlesztése során 

figyelembe vesszük az EU szabványokat, különböző ütéscsillapítási technológiát használunk. 

Mind az udvar, mind az épület elrendezése lehetőséget biztosít az óvodai rendezvények, ünnepek 

megszervezésére, hagyományok ápolására a munka jellegű tevékenységek folytatására. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja meghatározza az óvodában folyó pedagógiai munka 

alapelveit, melynek segítségével és szellemében elkészítettük saját Mozgás – Sport – Egészség 

Pedagógiai Programunkat. Szakmai önállóságunkat kihasználva, ezzel a programmal dolgozunk. 

Óvodánk nyitott, folyamatosan fejlődő, befogadó intézmény, melyet továbbra is szeretnénk 

megtartani.   

 

Az óvoda személyi feltételei 

 

A gyermekeket 43 fős személyzet látja el.  

Óvodapedagógusaink magasan képzettek, nyitottak és fogékonyak minden új iránt, napi 

tevékenységüket az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazatott nevelési elvek, 

pedagógiai célok tükrében valósítják meg. Elkötelezettek a minőségi munka, a partneri 

együttműködés és saját maguk önképzése iránt. Megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat beépítik 

mindennapi pedagógiai munkájukba, információs és kommunikációs eszközöket (IKT) használnak a 

gyermekek fejlesztése érdekében. A csoportokban két óvodapedagógus dolgozik, délelőttös és 

délutános műszakot váltva. A csoportnaplóban rögzített fejlesztési tervet összehangolt munkával 

valósítják meg, az egész nap folyamán. Az óvónői párokat úgy alakítjuk ki, hogy hasonló kvalitású, 

nevelési stílusú és egymással szívesen dolgozó óvónők kerüljenek egy csoportba. 

A gyermekek ellátásában fontos szerepet vállalnak a csoportokban lévő dajkák és pedagógiai 

asszisztensek, akik aktív nevelőtársai a pedagógusoknak.  
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Az óvodatitkár és a konyhalány nem vállal részt a gyermekek nevelésében, de munkájukkal elősegítik 

a problémamentes, biztonságos, törvényes működést. 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulásával a 2016/2017-es nevelési 

évtől megnövekedett óvodánk dolgozói létszáma, így magasabb szakmai színvonalon láthatjuk el az 

egyéni bánásmódot igénylő gyermekeket. A kötelező létszámon felül intézményünk 

nevelőtestületéhez tartozik: 

 két félállású logopédus, 

 egy félállású óvodapszichológus, 

 egy félállású pszichopedagógus. 

A szakmai segítő munkát a gyermekek igényeinek megfelelően alakítják ki, folyamatos konzultációt 

tartva az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel. Az óvoda szakmai színvonalát erősítve, team 

munkában tevékenykednek. 
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A gyermekek nevelését és fejlesztését az alábbiakban felsorolt szakemberek segítik: 
  

  

Pedagógusok (27fő) 

  

  

23 fő óvodapedagógus 

3 fő gyógypedagógus 

1fő pszichológus 

  

 

Pedagógiai asszisztens (3fő) 

 

 

3 fő Pedagógiai asszisztens  

  

Pedagógiai munkát segítő dolgozók (13 fő) 

11 fő dajka 

1 fő óvodatitkár 

1 konyhalány 

  

A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása: 

Képzési szint: Végzettség: Fő: 

 Alapképzés Óvodapedagógiai Főiskola 23 

Gyógypedagógiai Főiskola (logopédia szak) 

(gyógypedagógus, pszichopedagógus) 

2 

2 

  

 Szakvizsga 

  

Közoktatás vezetői 4 

Nyelv és beszédfejlesztő 1 

Fejlesztőpedagógus 3 

Szakirányú 

továbbképzés 

Drámapedagógia 1 

Szakképzés Sportoktató 1 

  

A pedagógiai szakmai munkát segítő dolgozók végzettség szerinti megoszlása: 

Végzettség Fő 

Érettségi képesítő vizsga 6 

Dajka szakmunkásképző 4 

Egyéb szakmunkásképző 3 
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II. Óvodai nevelés céljai, alapelvei 
 

Hitvallás 

 

Az óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása nagymértékű elhivatottságot jelentő 

pedagógiai munka. Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, csakúgy, mint a gyermekkor. A 

gyermekekkel való egyéni igényeiknek megfelelő bánásmód alapvető szemléletünk, mely 

megalapozza és elősegíti a személyiségfejlődést. Az óvodai nevelőmunka kiemelkedő jelentőségű a 

szocializációs kötelékek kialakulásában.  

 

 

Nevelési céljaink 

 

A családi nevelést kiegészítve, érzelmi biztonságot adva, harmonikus közösségben utat keresünk 

minden kisgyermekhez. Célunk, hogy az óvodában eltöltött évek alatt kialakuljon a gyermekekben a 

belső harmónia, képesség mások elfogadására, igény egymás megsegítésére. Pedagógiai, nevelő 

munkánk eredményeképp képessé váljanak az önálló gondolkodásra, cselekvésre, döntések 

meghozatalára. Olyan boldog emberekké váljanak, akik rendelkeznek belső motiváltsággal, nyitottan 

a tanulásra, a munkára, műveltségre. 

A nevelésünkre bízott gyermekeknek védettséget és boldog kisgyermekkort biztosítunk. 

Különös hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód igényének kialakítására, melyhez óvodánk a 

feltételeket biztosítja, a szokásait kialakítja, a testi-lelki harmóniát elősegíti, a mozgást megszeretteti. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét egyéni ütemüknek megfelelően, kíváncsiságukra 

építve, érdeklődésüket fenntartva fejlesszük. Tudatosan törekszünk arra, hogy képességeiket 

sokoldalúan, játékba ágyazott tevékenységekkel, folyamatos tapasztalatszerzéssel bontakoztassuk ki.  

 

A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával, az egészséges életmód 

igényének kialakítása, mozgásra ösztönző környezet biztosításával, a gyermekek mozgásigényének 

fenntartásával. Egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése a játékkal, a kompetenciák 

(készségek-képességek) komplex módon játékban történő fejlesztése, óvodai tevékenységekbe 
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ágyazva. Célunk, hogy az óvodáskor végére kialakuljon a gyermekekben a sikeres iskolai 

beilleszkedéshez szükséges értelmi- testi-szociális érettség, a természeti és társadalmi környezethez 

való pozitív érzelmi viszony. Mindennapjainkban megjelenik a kultúra közvetítése a hagyományok 

megismertetésével, ápolásával, illetve a környezetvédelem, fenntarthatóságra nevelés. 

 

Nevelésünk kiemelt feladatai 

 

- Tehetséggondozás és felzárkóztatás, 

- az egészséges életmód alakítása,  

- mozgáskultúra megalapozása, 

- az emocionális nevelés és a szocializáció biztosítása, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, 

- környezettudatosság. 
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III. Gyermekkép, óvodakép, nevelés rendszere 
 

A 3-7 éves gyermek elsődleges tevékenysége a játék, melyen keresztül szeretetteljes, családias 

légkörben, egyéni adottságainak megfelelően fejlődik, így képessé válik az őt körülvevő világ 

tevékeny megismerésére és abban való eligazodásra. 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 életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki 

szükségletei vannak. 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. 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 gyermekek fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, 

a spontán jelentkező és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják. A 

Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk nevelni, 

akik: érzelem gazdag gyermekkort tudhat magáénak. Jellemzői: testileg, lelkileg egészséges és edzett 

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, együttműködés a társakkal, felnőttekkel. 

 

Óvodakép 
 

 Az óvodapedagógus szeretetteljes, befogadó bánásmóddal, sokféle tapasztalási lehetőséggel, 

gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és 

életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és 

fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről. Különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra, 

e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmakra, emberi értékek közvetítésre; a gyermek egészséges fejlődéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre. A gyermeki tulajdonságok, készségek és 
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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, a 

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

betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, befogadás, közös 

programok, nyílt ünnepek alkalmával. Az óvodapedagógusok és alkalmazotti közösség tagjai is 

megtalálják az óvodások fejlesztésének szépségét, egyediségét, valóra tudják váltani emberi és 

pedagógiai törekvéseiket, és átlátják a nevelés távlati céljait is. Nevelőtestületünk szakmai tudására, 

saját emberi erőforrására, 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. Az óvoda közvetlenül 

segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Segíti a 

gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése 

esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen 

alapuló integrációját. Biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelését. A gyermekre 

jellemző sajátosság figyelembevételével az optimális fejlesztő hatások megkeresése, kiválasztása, 

ezek alkalmazásának segítségével, - a személyiség túlterhelése nélküli – a lehetséges legjobb 

eredmény elérése a fejlődésben (kognitív képességek fejlődése, a normák, szabályok optimális 

együttműködéshez szükséges- szintű elsajátíttatása). 
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Az óvodai nevelés feladata: 
 

Tehetséggondozás 

 

Nevelőtestületünk – a differenciálás, és a felzárkóztatás mellett – nagyon fontosnak tartja a 

tehetséggondozást. Valljuk, hogy mindenki lehet tehetséges. Éppen ezért a tehetség hosszú távú 

nevelése szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk a kora gyermekkori fejlesztést annak érdekében, 

hogy idejekorán ne szűküljön be a gyermekek érdeklődése. 

Cél: 

Programunk egyik legfontosabb célkitűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek 

felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, 

felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/.  

A tehetség megnyilvánulásának korai felismerése, fejlesztése, gondozása, komplex 

személyiségfejlesztése a művészeteken keresztül. 

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját csoportjukban 

élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek. A 

gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, 

illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő "tehetséggondozó" foglalkozások keretében 5 éves kortól.  

 Az alkotó szabadság légkörének megteremtése 

 Önálló véleményalkotás fejlesztése 

 Kreativitás fejlesztése 

 Kudarctűrés fejlesztése 

 Sikerélmény biztosítása 

 Kitartás fejlesztése 

 Családdal való szoros kapcsolattartás 

Speciális feladatok a tehetséggondozásban: 

1. A tehetséges gyerekek erős oldalának fejlesztése, támogatása. 

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek fejlesztése. ( Azokat a területeket 

fejlesszük, amik a tehetség fejlődését megnehezítik, akadályozzák.) 

3. Minden terület fejlesztése. 

4. Személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása. 

5. Relaxáció, pihenés biztosítása. 
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A tehetségdiagnosztikánk: 

A tehetségműhelyekben folyó fejlesztőmunkába való beválogatás módszerei a Gardneri területek 

(nyelvi, zenei, térbeli-vizuális, testi, logikai, természeti, interperszonális, intraperszonális 

területek) figyelembevételével történik. 

 A tehetséges gyermekek szűrése, kiválasztása meghatározott metodika alapján történik. 

Elsősorban a gyermek saját óvodapedagógusának megfigyelésére építünk, melynek 

alapja az egyéni fejlettségmérő lap, tulajdonságlista 

 Gyermekek folyamatos megfigyelése, 3-5 éves korig a saját csoportjában  

 Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor alkalmazása  

 Szülők véleményének megkérdezése 
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Egészséges életmódra nevelés 

 

Cél: 

Az egészséges, biztonságos, szeretetteljes légkör, környezet biztosításával és alakításával a 

gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően.        

 

Feladatok: 

A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, mely elősegíti 

növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, egyben az egész személyiség 

kialakulásához. Folyamatos megfigyeléssel a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése, a gyermek testi képességeinek, fejlődésének segítése, egészségének védelme, edzése, 

óvása, megőrzése érdekében. 

Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

egészséges és biztonságos környezet kialakítása jelentősen befolyásolják a gondozás hatékonyságát. 

Fontos 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, 

hisz az egészség szomatikus, pszichikus és szociális harmóniát jelent. 

  

 Egészséges, biztonságos környezet megteremtése 

 

Cél: Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, az egészséges életmód igényének kialakítása. 

 

Feltétel: 

Az óvoda udvarán zárható kapuk találhatók, a szülők figyelmét felhívjuk ennek jelentőségére.  

Az udvari játszóterületeken fák, díszbokrok, zöldsövény, ivókút, szemétgyűjtők kerültek kialakításra, 

melyeket folyamatosan karbantartunk. A gyermekek változatos terepviszonyok, talajburkolatok 

mellet, biztonságos, EU szabványos játékokkal, ütéscsillapító talajon játszhatnak. 

Az óvodai csoportok számára életkornak megfelelő, szeparált udvarrészeket biztosítunk, mely 

lehetőséget biztosít az udvari idő bensőséges eltöltésére.  
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A csoportszobák világosak, nagyméretűek, jól szellőztethetőek, balesetmentes, a gyermekek 

méreteihez igazított bútorokkal felszereltek. Változatos játékeszközök, mozgást biztosító eszközök 

adnak lehetőséget a gyermek fejlesztő szabad játékára. 

Minden csoporthoz saját gyermeköltöző és gyermekmosdó tartozik. Ezáltal lehetőség van a saját 

felszerelés elkülönítésére, higiénés feltételek betartására. 

 Az óvoda tornaterme és az emeleti előtér biztonságos, megfelelő teret biztosít a mozgásos 

tevékenységek, játékok lebonyolításához. Az óvodás korosztály igényeihez, méreteihez igazodó 

változatos eszközkészlet és speciális mozgásfejlesztő eszközök biztosítja a biztonságos fejlesztést. 

        

Sóterápia óvodánkban 

Óvodásaink heti 1 alkalommal veszik igénybe az ún. száraz sóterápia gyógyító hatását. A sószoba 

kialakításához parajdi sótömböket használtunk, amelyek felszíne porózus, így nagy aktív felülettel 

rendelkezik. A gyermekek játszva gyógyulhatnak, erősödhet immunrendszerük. Mondókázás-

verselés, mesehallgatás, diavetítő nézés  vagy drámajátékozás közben észrevétlenül lélegzik be a 

ventilációs rendszerrel a levegőbe jutatott sórészecskéket. A sószoba klímája hozzájárul a szervezet 

öngyógyító funkcióinak serkentéséhez, tisztulnak a légutak, csökken a nyálkahártya gyulladása. A 

szakemberek légúti allergia, asztma tüneteinek enyhítésére is ajánlják és nyugtató hatása is ismert. 

 

 

 Az egészséges életvitel kialakítása 

  

Az óvodában az életritmus, gondozási feladatok, mozgás, edzés, pihenés és alvás megszervezésével, 

az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, szokások kialakításával biztosítja a nevelő a 

megfelelő életmódot. 

Cél: 

Az életkornak megfelelő egészséges életmód szokásainak kialakítása. Elengedhetetlen a felnőtt 

minta, bemutatás (elsajátíttatás, gyakoroltatás) mely fokozatosan szokássá, szükségletté válik. A 

hátrányos szociokulturális körülmények közül érkező gyermekek szokásainak alakítása, segítése 

(segítőkészség, tapintat, türelem), környezettudatos magatartás kialakítása. 
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Feladat:  

Környezetünkben a rend iránti igény felkeltése, tisztaság, esztétikai érzék fejlesztése, esztétikus 

dekoráció készítése évszaknak, ünnepnek megfelelően. Munkára nevelés során napos rendszer, 

felelős rendszer, egyéni megbízások kialakítása, melyek óvodáskorban elsősorban közösségért 

végzett tevékenységek. 

Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 

alapfeltétele. A helyes napi-és heti rend, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek 

szervezése, a szükségletek figyelembevételével történik. Napirendünkben rugalmasan 

alkalmazkodunk a váratlan eseményekhez, ünnepekhez. Nagy hangsúlyt kap az élettani-egyéni 

szükségletek kielégítése, szokás-szabályrendszer kialakítása életkori eltérések figyelembe vételével, 

a családokkal együttműködve. 

Az egészséges életmód, testápolás, a levegőzés, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegség 

megelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása a feladatunk. 

 

Pihenés, alvás 

A napirendben állandó helye van, ehhez megteremtjük a nyugalmas, csendes légkört. Minden 

gyermek saját ágyneműjét használja. Szellőztetés, kényelmes fekhely biztosítása, a szoros 

ruhadarabok levétele előzi meg.. Fontos a ráhangolódás, a megnyugvás, ezt mesével, halk zenével, 

altatódal énekléssel teremti meg az óvónő. Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait / kendő, 

plüss állat, alvótárs/. Életkoronként rövidül a pihenési idő. 

 

Az egészséges környezeti feltételek biztosítása: 

 

Levegőzés 

Az évszaknak, időjárásnak és a fényviszonyoknak megfelelően igyekszünk minél több időt a szabad 

levegőn tölteni. Udvarunkon biztosítjuk a napos és az árnyékos helyeket, különböző talajfelületeket 

és a nagymozgásos játékokhoz eszközöket, locsolással portalanítjuk az udvart, játszhatóvá tesszük a 

homokozót. Az udvari játék szabályait naponta tudatosítjuk. Szabad játék, kirándulás, séta, szabad 

levegőn való rendszeres testmozgás, kezdeményezések, egyéb mozgásos tevékenységek kerülnek 

szervezésre a szabadban, ezáltal is biztosítjuk a gyerekek légzőszervi fejlődését. 
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Táplálkozás 

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvoda 

biztosítja a napi háromszori étkezést, ezt egészíti ki a nyers zöldség és gyümölcs fogyasztás. 

Az óvoda rendszeres kapcsolatot tart fenn a konyhával (Pensio kft.), a várható étrendet kihelyezzük 

a faliújságra a családok tájékoztatása érdekében. A táplálék allergiás gyermekek számára speciális 

étrend lehetőségét biztosítjuk a szülővel megállapodva. A gyermekeknél célunk az esztétikus és 

kulturált étkezési szokások kialakítása. Életkortól függően az étkezéshez szükséges eszközök önálló, 

helyes használatának, helyes testtartás, étkezési technikák megismertetése (töltés, merés), esztétikus 

terítés biztosítása (önkiszolgálással, naposi munkával), igény kialakítása a környezet rendjének 

megóvására. 

 

Folyadék egyensúly 

Fontos feladatunk a gyermekek napközbeni folyadékpótlását biztosítani. Étkezések alkalmával 

pohárból, a nap folyamán saját kulacsukból vizet isznak a gyerekek. 

 

Testápolás 

Az óvodapedagógus feladata, hogy a napirend keretei között elegendő időt biztosítson a gondozási 

teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes 

sorrendiséggel és technikával, egészségügyi szokásokkal. A test tisztántartásán belül értjük a bőr, a 

fogak, a szájüreg, a haj, az érzékszervek, a körmök ápolását, és a ruházat higiéniáját. Hangsúlyt fektet 

a közvetlen környezetük tisztántartásának igényére is.  A megvalósításban fejlettség szerinti 

segítséget nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. Állandó feladatok mellett alkalmi jellegű 

feladatok adódnak járványos megbetegedés esetén (fertőtlenítés). 

 

Öltözködés 

Az óvodai öltözet kényelmes ruha, időjárásnak megfelelő udvari viselet, biztonságos cipő, 

tornafelszerelés, az óvodai rendezvényeken, ünnepeken Pitypang póló, a váltóruha biztosítása a 

szülők feladata. Az öltözködés során alakítjuk a gyermekek ízlését, önállóságát. Elsajátíttatjuk az 

öltözködés helyes sorrendjét, a gyermekeket szoktatjuk ruházatuk és az öltöző rendben tartására. 
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Egészségvédelem 
 

Célunk az egészséges testi - lelki harmónia létrejöttének elősegítése és megőrzése. 

Elsődleges feladatunk a gyermekek környezetének tisztántartása, portalanítás, folyamatos 

levegőcsere, fertőtlenítés, a higiénés szabályok betartása, fertőző betegség esetén azonnali intézkedés. 

Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni betegségeit ( allergia, krupp, asztma, egyéb érzékenység). 

Időjárásnak megfelelően, rétegesen legyenek felöltözve.  Mindennap megfelelő mennyiségű, 

változatos mozgás lehetőségét biztosítjuk. Megszervezzük a preventív fogászati ellátást, védőnői 

szűrővizsgálatot kérünk. A játékeszközök, tornaszerek, használati tárgyak ellenőrzése, karbantartása, 

a hibák megszüntetése folyamatos.  

Ügyelünk a gyermekekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

Baleset megelőzés és elsősegély nyújtás 

 

Az óvoda dolgozói évente baleset és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. 

Fontos, hogy az óvodás korú gyermekek is megtanulják, hogy egy- egy hétköznapi tárgy (bicikli, 

mászóka, gyógyszer, olló,stb.) milyen veszélyforrásokat rejt magában, illetve mire érdemes 

odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Tudatosítani kell amennyiben balesetet 

szenvednek, vagy ilyen esetet látnak, azonnal szóljanak a felnőtteknek. A nevelési év során többször, 

séták, kirándulások előtt, az udvari élet kezdetekor, tornaterem és tornaszerek használata előtt, 

közben, balesetvédelmi beszélgetésekkel ismertetjük a gyerekeket a veszélyhelyzetekkel, védő- óvó 

szabályokkal.  Módszere lehet szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, 

beszélgetés. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. A gyermekbalesetek 

megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ-ben kerültek 

rögzítésre. Az elsősegély doboz az orvosi szobában található, frissítése folyamatos, a kirándulásokra 

magunkkal visszük. 

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

kerültnek használatba, állapotuk folyamatos ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök esetében 

szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 
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Bántalmazás, erőszak megelőzés 

 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy 

érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a 

kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, 

túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy 

olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” (WHO) A rossz 

bánásmód lehet fizikai, érzelmi, szexuális és egyéb jellegű, és megvalósulhat aktív (cselekvő) és 

passzív (elhanyagoló) magatartással, a gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve 

családon kívül. 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben 

kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez, ennek során együttműködik a 

gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel (jelzőrendszer működtetése). 

 

Mozgás – edzettség – sportolás 

 

Célunk a mozgásra ösztönző környezet kialakításával a gyermekek mozgásigényének fenntartása. A 

különböző mozgásformák tanításán keresztül a mozgás megszerettetése. 

Az edzettség fejlesztése során feladatunk a gyerekek teherbíró képességeinek, fizikai fejlődésének, 

ügyességének, ellenálló képességének figyelemmel kísérése, az egyéni sajátosságok figyelembe 

vétele. A napi tevékenységek minél több szabad levegőn való megszervezése, a természeti 

lehetőségek (víz, napfény, levegő) tudatos kihasználása. Többoldalú mozgáskészség fejlesztő 

tevékenység rendszeres végzése. Derűs, nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése az 

edzés során. A mozgás és a sport az egész óvodai élet során előtérben legyen, ehhez megfelelő 

(balesetmentes) hely, idő, és eszköz álljon rendelkezésre az óvoda épületében és a szabadban 

egyaránt. Az óvónőnek modell értékű szerepe van, vegye figyelembe az életkori sajátosságokat és 

szorosan működjön együtt a családokkal (közös sportprogramok). Biztosítson rendszerességet az 

egészséges életvitel kialakításához. Biztosítson mozgáskészség fejlesztő eszközöket, 

sportfelszereléseket a gyerekeknek. Szervezzen jó hangulatú mozgás és spottevékenységeket. 



 

 

20 

 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  
 

Az óvodai légkör kialakítása során kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekeket érzelmi biztonság, 

otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretettel teli légkör vegye körül, melynek minden 

tevékenységét gazdagon élhetik át, ezáltal megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz, mely 

elengedhetetlen lépés a magas szintű szocializáció kialakításához.   

 

A befogadás 

 

Cél: A szülők bizalmának elnyerése az együttnevelés érdekében, ami megalapozza a gyermek érzelmi 

biztonságát. Nyílt napok, rendezvények, megfelelő kommunikációs csatornák működtetése, mely 

során a családok képet kaphatnak az óvoda arculatáról, szellemiségéről, mely során már az intézmény 

választásakor meggyőződhetnek gyermekük megfelelő elhelyezéséről. A szülők bizalma megfelelő 

alapot nyújt a gyermekek számára a tőlük való elváláshoz, alapja az óvodai beilleszkedésnek. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai 

 

A gyermek érzelmi biztonságérzetének, alapvető érzelmi szükségleteinek való biztosítása érdekében 

már óvodába lépést megelőzően a megfelelő kommunikáció, szeretetteljes, elfogadó légkör 

megteremtése. 

Az óvónők és a szülők közötti kapcsolat kiépítése, a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése 

érdekében. 

Óvodánkban a beiratkozást megelőzően nyílt napot, Csipegető napot, szervezünk, mely során 

lehetőségük van a gyermekeknek és szülőknek megismerkedni az óvodapedagógusokkal. Ekkor 

tartjuk az első szülői értekezletünket, mely során a szülők tájékoztatást kapnak az óvodai életről, 

nevelési elveinkről, hagyományainkról, ünnepeinkről. A szülők tájékoztatást kapnak a beiratkozás 

menetéről, időpontjáról. 

A Beiratkozás napjára jól előkészített, bababarát teret alakítunk ki a várakozó gyermekek részére, 

amíg a szülők az iratokat töltik, a folyamatos és nyugodt ügyintézés érdekében. 
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Az első szülői értekezlet alkalmával tájékoztatjuk az óvodába felvett gyermekek szüleit 

intézményünk házirendjéről, részletesen mutatjuk be az óvodai nevelés elveit, hagyományait. 

Lehetőség van a gyermek jelének kiválasztásra.  

Felhívjuk a szülők figyelmét a családlátogatás fontosságára, melynek időpontját csoportonként 

egyeztetik az óvodapedagógusokkal.  A családlátogatás során lehetősége nyílik a gyermeknek az 

óvodapedagógusokkal való első találkozásra otthoni környezetben, mely megalapozza az ismeretlen 

környezetbe való beilleszkedést, megalapozza az elengedéshez szükséges biztonságérzetet.  

Sor kerül az óvodai befogadás beütemezésére, mely az alábbi rend szerint zajlik: a bölcsődéből 

érkező gyermekek kezdik az óvodába lépést, majd őket, a szülőkkel történő egyeztetés alapján, igény 

és szükség szerint az otthonról érkező gyermekek követik.  

A befogadás időtartama, intenzitása egyéni igényeknek megfelelően gyermekenként eltérő. 

Mindenképpen a szülős, nagyszülős beszoktatást javasoljuk. A gyermekek biztonságérzetének 

kialakulása érdekében szükséges a szülők, nagyszülők jelenléte, mely az otthoni biztonságot nyújtó 

környezetet hordozza magában, és átmenetet, fokozatosságot képez az elszakadásban. 

A gyermekek befogadására az óvodapedagógus párok közösen készülnek. Előkészítik az óvodai 

csoportszobát az új gyermekek fogadására. 

Az óvónőknek kiemelt feladata, hogy mind a szülőkkel, mind a gyermekekkel való első találkozás 

alkalmával szeretetteljes bizalmas légkört alakítson ki, melyre építi majd a későbbi nevelő 

tevékenységét. Figyelmet fordít arra, hogy a gyermekeket pozitív érzelmi hatások érjék, lehetőséget 

ad a gyermek számára kedvenc játéka behozatalára. Barátságos, kedves viselkedése lehetőséget 

biztosít a gyermek számára, hogy elfogadja az óvodai élet sajátosságait, magatartásával, 

játékszervezésével megteremti a közösségi élet alapjait, erősíti a gyermek alkalmazkodó-, 

befogadóképességét. 

Az óvodapedagógus nevelési tervet készít, melynek része a beszoktatási terv is, majd értékeli és a 

félévi értekezlet során beszámol a szülők felé. Minden gyermekről személyiség lapot vezet, melynek 

első fejezete az anamnézis, a továbbiakban tartalmazza a gyermek fejlődéséről készített 

feljegyzéseket. A szülők felé fogadó óra keretein belül ad tájékoztatást. 
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A gyermekek érzelmi nevelése 

 

Cél: 

Érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó, befogadó környezet biztosítása, barátságos, szeretetteljes, 

megértő, problémamegoldó nevelői attitűddel, mely megalapozza a gyermek testi-lelki harmóniáját, 

képessé teszi a közösségben való kibontakozásra. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermekek közötti társas kapcsolatok kiépítése, bővítése. 

 A szociális érzékenység fejlesztése. 

 Erkölcsi és akarati tulajdonságok bővítése. 

 

Otthonos életkörülmények, barátságos, elfogadó légkör biztosítása 

Az óvodapedagógus személyiségével, magatartásával példaként van jelen a gyermek társas 

kapcsolatainak alakulásában. Megteremti azt az inkluzív légkört, mely megfelelő alapot jelent a 

gyermekek számára. Gondoskodik a csoportszoba, öltöző, mosdó helységek barátságos díszítéséről 

az évszaknak megfelelő dekorációval, a gyermekek által készített alkotások megbecsülésével. 

Befogadja az otthonról hozott, a gyermek számára biztonságot jelentő tárgyakat. A csoportszobában 

kuckókat, bensőséges zugokat alakít ki, az életkornak megfelelő játékeszközök helyez el a polcokon. 

Minden gyermek számára saját fiókot biztosítás a napközben elkészített rajzok, otthonról hozott 

apróbb tárgyak számára. 

 

  Az érzelmi nevelés megvalósulásának formái 

 

Nevelői munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi kötődés elmélyítésének, a gyermek 

biztonságérzetének kialakulásának. Az óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-

gyermek kapcsolatot a pozitív attitűd jellemzi. A gyermekek személyiségének alakulása érdekében 

az óvodában dolgozó felnőttek egyformán ismerik és alkalmazzák intézményünk szokás-, szabály- 

és normarendszerét. 

Az óvodapedagógus folyamatos pozitív, megértő, szabálykövető magatartásával, saját vezető 

szerepének felvállalásával közösségi életre alkalmas normarendszert alakít ki. Napi tevékenységében 
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határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, őszinte kapcsolattal, tudatos és azonos normákat 

közvetít a gyermekek számára. A gyermekben erősíti, magyarázatot ad, melyek az elfogadható, 

illetve nem elfogadható magatartásformák.  

Kialakítja az együttjátszás szabályait, az egymáshoz való alkalmazkodás normáit, mely biztosítja a 

zavartalan játéktevékenységet és erősíti a közösségi élet alakulását. Az óvodai élet alatt tiszteletre 

nevel, figyeli és segíti az együttjátszó csoportok alakulását, egymáshoz igazodását. A társas együttlét 

formáit folyamatosan alakítja ki. Az én tudat kialakulását, az én és a közösség összehangolását, az én 

törekvéseket összehangoltan működteti. A gyermekekben kialakítja az általa felállított és alkalmazott 

szabályokhoz való pozitív hozzáállást, mely a normakövető magatartás alappillére. Pozitív 

megerősítéssel gyakoroltatja az egymással való társas érintkezést, a kulturális magatartásformákat. 

Az adódó konfliktushelyzetekben törekszik az igazságosság, egyenlőség alapelvek alkalmazására.  

Az óvodapedagógus a gyermek életkorának megfelelő napi-, heti rendet alakít ki, gondoskodik az 

állandósságról. A napi rend megszervezése során biztosítja a gyermek számára a folyamatosságot, a 

várakozási idő lecsökkentésével. A napi tevékenykedtetés során változatos, érdekes és játékos 

feladatok közben kialakítja a belső motiváltságot az ismeretszerzés, feladat-, problémamegoldás 

iránt, önállóságot, önbizalmat, önbecsülést fejleszt. A pontosság, kitartás, feladattudat, szabálytudat, 

önértékelés képességét alakítja ki. A társas együttlét szabályait gyakoroltatja a csoport fejlettségi 

szintjének megfelelően. 

A gyermeket ösztönzi az önzetlen segítségnyújtásra egymás felé, a közösség érdekeit szolgáló, egyéni 

képességeknek megfelelő munka jellegű feladatokat biztosít számára. Ezáltal hozzájuttatja a 

cselekvő tapasztalás, a közösségért végzett tevékenység örömének, szükségességének élményéhez. 

Kiemelten értékeli az önként, spontán módon történő munkavégzést. A gyermek munka jellegű 

tevékenységét pozitív értékeléssel, példamutatással terelgeti az esztétikum, teljesség irányába. A 

rendszeres tevékenykedtetés, megértő magatartás közvetítése eredményeképp kialakul a gyermekben 

a saját és mások által végzett munka megbecsülése, elismerése. 

Kiemelt pedagógiai feladatunk a gyermekek különböző személyiségére való építkezés, a másság 

elfogadása, differenciáló pedagógiai bánásmóddal, szükség esetén szakemberek bevonásával. 

Az óvónő a gyermek közösségi nevelése részeként közös élményeket (születésnap, karácsonyváró, 

anyák napja, ballagás, színházlátogatás, séták, kirándulások) biztosít, melyeken odaadóan vesz részt, 

mintát mutat a gyermek számára. Az intézményi közösség kialakulásának érdekében minden 

csoportot érintő programokat szervezünk, hagyományokat ápolunk (szüreti mulatság, Mikulás, 

karácsony, farsang, huszárjáték, húsvét, Föld hete, évzáró), melyek az óvodai közösséghez való 

tartozás élményét erősítik. A közösségi programok előkészületeibe bevonja a gyermeket. 
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Nevelői munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek megismerjék közvetlen 

környezetüket, Budakeszi várost, műemlékeit, nemzetünk hagyományait. Erősítjük a hazaszeretet és 

a Szülőföldhöz való kötődést. A szűkebb és tágabb környezet megismerése során lehetősége van a 

gyermeknek a természetben, emberi környezetben található szépre való rácsodálkozásra. A 

művészetek megismerésével megalapozzuk az esztétikum, a kultúra iránti igényét. 

Az életkornak megfelelő erkölcsi normák és illemszabályok megismerésével, elsajátításával, az elemi 

udvariassági szokások tudatosításával és elmélyítésével, a különböző alkalmaknak és helyszíneknek 

megfelelő viselkedéssel alkalmassá válnak a gyermekek a közösségi élet szabályainak elfogadására 

és alakítására.  

 

 

Óvodai ünnepek, hagyományápolás 

  

Óvodai életünk egészét átszövik a hagyományok és ünnepek. Az ünnepek kiemelkedő alkalmak a 

gyermekek és az óvoda életében. A közös élmények erejével megteremtjük a hagyományokat és közel 

hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk eseményeit.  

 

Cél: 

Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük 

a népi hagyományokat, népszokásokat. Mindezek által formálódik a közösség, a gyermek, az óvoda 

és a család kapcsolata. A közösségi tevékenységeket várakozás előzi meg, így a gyermekek is részt 

vesznek a többhetes előkészületekben. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe 

öltözött gyermekek és felnőttek, a meglepetések, az ajándékozás, a vendégvárás öröme. Az érzelmi 

ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, énekes játékokkal, 

kézműveskedéssel. A szülők, családtagok is részt vesznek a közös ünneplésben, bekapcsolódnak a 

szervezésbe, előkészítésbe, és alkalmanként a lebonyolításba is.     
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Ünnepek 

 

Születésnapok 

A születésnap megünneplése minden kisgyermek számára fontos esemény. Ha a szülő is szeretné a 

csoportban játékkal, dallal, kis versikével köszöntjük az ünnepeltet, és ezen a különleges napon saját 

készítésű ajándékkal is kedveskedünk neki. Cserébe megvendégelheti társait.  

 

Szüreti mulatság  

A régi népszokásokat felelevenítve szeptember végén szüreti mulatságot rendezünk óvodánkban. 

A délelőtt folyamán a gyermekek szőlőt szemezgetnek, préselnek, mustot készítenek, majd táncház 

keretében népzenészek muzsikaszója mellett ismerkednek a népi hangszerekkel, népszokásokkal. 

 

Márton nap 

A helyi hagyományokat tiszteletben tartva nagycsoportosainkkal mi is részt veszünk a város Szent 

Márton napi rendezvényén. Óvodásaink az óvodapedagógusok irányításával színes, ötletes 

lampionokat készítenek, a nagyok pedig rövid műsorral is készülnek az iskolai ünnepségre. 

 

Mikulás  

A Szülői Szervezetünk segítségével Mikulás napjára minden kisgyermeknek elkészül a várva-várt 

csomag. A várakozás örömét csak fokozza, hogy aznap mindannyian pirosba öltözünk. 

Mikulás bácsi csoportonként járja végig a termeket, hogy az izgatott gyermekeknek átadhassa az 

ajándékot, cserébe az ovisok versekkel, dalokkal kedveskednek neki. 

 

Karácsonyváró délután 

Az advent egyik fontos eseménye a heti gyertyagyújtások mellett, a karácsonyváró délután 

megszervezése. A szülők részvételével közös barkácsolós délutánt szervezünk 15.30-tól 17.30-ig. Ez 

is az örömteli várakozás része, amikor meghitt zenehallgatás, éneklés közben ünnepi dekorációkat, 

ajándékokat készítünk.  
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Karácsony  

Az óvodai karácsonyt csoportonként feldíszített fenyőfával, ünnepi terítéssel, közös énekléssel, 

verssel ünnepeljük. A gyermekeknek csengettyűszó jelzi az ajándékbontás idejét. 

 

Farsang 

Farsang napját élő zenés táncmulatsággal és a csoportokban az óvó nénik által irányított tréfás 

játékokkal, versenyekkel tesszük még felejthetetlenebbé a gyermekek számára. Ezen a napon a szülők 

süteményekkel, üdítőkkel kedveskednek az ovisoknak. 

 

Március 15.  

Nemzeti ünnepünk megünneplését külső megjelenésünk is jelzi. Mindenki pitypang pólóban, 

kokárdával érkezik az óvodába. Reggeli után az óvodapedagógusok irányításával az udvarra 

vonulnak a gyermekek, hogy a sokféle játékos feladattal (kardvívás, ágyúgolyó gurítás, kötélhúzás, 

várvédés, lovas akadályverseny, huszár puzzle,„Adj király katonát!”) megidézzék a régi kor csatáit.  

   

Húsvét  

Kedves hagyományt elevenítünk fel az óvodai húsvét napján megtartott locsolkodással. 

A szép ruhába öltözött kisfiúk locsolóvizet, a kislányok pedig apró édességeket hoznak, hogy így 

kedveskedjenek egymásnak. A közös bábszínházi előadás után csoki nyuszi, vagy csoki tojás 

kereséssel zárul a délelőtti program. 

 

Környezet-tudatossági témahét- Föld napja 

A Föld napjáról a szülőkkel közösen végzett virágültetéssel, kert rendezéssel, facsemeték, cserjék 

telepítésével emlékezünk meg. 

A Szülői Szervezet muskátli és virágföld vásárlásával támogatja kezdeményezésünket, amelyet a 

gyermekekkel együtt a földszinti balkonládákba ültetünk. 

Az egy héten át tartó program részeként szelektív hulladékgyűjtésben, környezetvédelemmel 

kapcsolatos játékokban, rajz kiállításra való készülődésben vesznek részt a gyermekek. 
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Anyák napja 

Anyák napja alkalmából az édesanyák részvételével 15.30-tól 17.30-ig közös játék délutánt 

szervezünk. Ezen a szép napon a gyermekek verssel, énekkel és virággal is köszöntik az édesanyákat. 

 

Pitypang nap  

Vidám, kerti mulatság, zene, játék jelenti nálunk a gyermeknapot, amikor felnőtt és gyermek egyaránt 

pitypang pólóban érkezik óvodába.  

Reggeli után a gyermekekkel közösen feldíszítjük az óvoda udvarát, majd aszfalt rajzolással és póni 

lovaglással zárjuk az izgalmas délelőttöt.  

A délutáni program 15.00 órától zenés műsorral kezdődik, majd saját szülő kíséretével 15.30-tól 

játékos feladatokban, ugráló várazásban, arcfestésen vehetnek részt a gyermekek. Az ügyességi 

próbákért ovis ajándék is jár, de süti, - és szendvics evésre is lehetőségük van a családoknak a Szülői 

Szervezet által szervezett büfében. 

 

Búcsúzás 

Nagycsoportosaink búcsúztatására május végén kerül sor egy kis műsor keretén belül. 

A gyermekek versekkel, dalokkal búcsúztatják az ovis éveket, majd a kertben vagy a saját termükben 

elkészített ünnepi asztaloknál egy kis beszélgetéssel zárul az ünneplés. 

 

Óvodai kirándulás  

Május végére egész napos buszos kirándulást szervezünk a nagycsoportos korú gyermekek részére. 

A kiválasztott helyszíneken óvodapedagógusok irányításával különböző érdekes programokon 

vehetnek részt óvodásaink. 

A kis-és középső csoportosok egyéni kirándulást szerveznek az óvó nénikkel. 
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Az anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása 
 

Az anyanyelvi nevelés 

 

Cél:  

Az anyanyelvi nevelés során a magyar nyelv szeretetének, megbecsülésének kialakítása, a nyelvi 

kommunikáció iránt való igény, a beszédkedv ösztönzése, fenntartása, kapcsolattartási kedv 

ösztönzése, megvalósulása az óvoda valamennyi tevékenysége során. 

Az óvodapedagógus feladata:  

Beszéd- és kommunikációfejlesztés. 

Élmény gazdag környezet teremtése, állandó lehetőség biztosítása a kérdéseknek-válaszoknak, 

anyanyelvi játékok szervezése, amelyekben a gyermek: 

 Kommunikációs képessége fejlődik, 

 Beszédkedve erősödik, 

 Hallása, beszédhallása fejlődik, 

 Auditív emlékezete bővül, 

 Beszédszerve Fonológiai kódoláshoz, beszédértéshez szükséges képességek 

megalapozódnak. 

 

A gyermek meghallgatásával kialakul a kommunikációs kedv, a beszédfegyelem. A pedagógus 

mintaadó jelenléte, a beszélő környezet megalapozza az anyanyelv helyes elsajátítását. Kiemelt 

feladat a beszédszint megállapítása, szókincsbővítés, az önkifejezés segítése. Szükség esetén a 

korrekció érdekében a megfelelő szakemberrel való együttműködés. Tervezett és spontán 

környezetben megvalósuló egyéni és csoportos anyanyelvi játékok, drámajátékok alkalmazása 

életkori sajátosságoknak megfelelően. 

Az életkornak megfelelő magyar és külföldi, mű és népmesék kiválasztása, szólások, 

közmondások, találós kérdések megfelelő alkalmazása beépítése a mindennapokba.  

Az óvodapedagógus változatos élményekkel (vers, mese, báb, dráma) és beszédpéldával közvetíti 

az érzelmekkel teli hanghordozást, az érzelmek hangi megjelenítését. Példát mutat a különböző 

társas helyzetekben alkalmazott hangszínek, hangsúlyok alkalmazására, a tiszteletteljes, udvarias 

kommunikációra. 
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Figyelembe veszi a különböző képességekkel rendelkező, különböző szociális közegből érkező 

gyermekek egyéni sajátosságait. Törekszik minden gyermek számára ösztönző kommunikációs 

helyzet teremtésére. A keveset beszélő gyermek számára megértő környezetet biztosít. 

Folyamatos beszédkezdeményezése áthatja az óvodai nevelőmunkát. Korrekció esetén kerüli a 

javítgatást, pozitív megerősítéssel, példaadással korrigál. 

Az anyanyelvi nevelés átszövi a mindennapokat. Az étkezés alatti csendes beszélgetés, az ételek 

megnevezése, étkezések alatt az udvariassági szokások alkalmazása, a gondozási tevékenység alatt 

folyamatos párbeszéd, a tárgyak pontos megnevezése. A közösségi nevelés területén a párban, 

csoportban játszó gyerekek közötti kommunikáció segítése, az udvariassági kifejezések, párbeszédek 

formáinak használata, beszélgető körök szervezése, közösen átélt élmények felidézése.  

Az óvodapedagógus nagy hangsúlyt fektet a társas kapcsolatok, természetes körülmények közötti 

párbeszédek használatára, a játékszituációhoz igazított beszéd kialakítására, a beszéd és a mozgás 

összekapcsolására. 

 

Az anyanyelvi nevelés megvalósulása érdekében az óvodapedagógus az életkori sajátosságoknak 

megfelelően túlnyomóan az alábbi játékokat, feladatokat alkalmazza: 

 

A 3-4 éves gyermekeknél jellemzően az ölbéli játékok (höcögtetők, cirógatók, lovagoltatók), a 

hangok tiszta ejtését segítő és rávezető játékok (légzéstechnikai játékok, ajak - nyelv torna), játékos 

hangutánzás, példamutató beszéddel a dajkanyelv és selypes beszéd kiküszöbölése 

A 4-5 éves gyermekeknél hallásfejlesztő játékok, szókincsbővítést segítő játékok, nyelv és 

ajakügyesítő, beszédhibák kiszűrése és szakember segítségének kérése, hangfelismerési gyakorlat. 

 

Az 5-6-7 éves gyermekeknél, artikulációt fejlesztő játékok, szókincsbővítő, összefüggő 

szövegmondás, mondatbővítés, játékos olvasás hívóképekkel, szótagolás, kommunikációs játékok, 

hallásdifferenciálási gyakorlatok, visszhang játékok, suttogó gyakorlatok, hanganalizáló gyakorlatok, 

beszéd csak magánhangzókkal, kommunikációs játékok, játékos nyelvtörők. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Érthetően folyamatosan 

beszélnek, kommunikálnak. Gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető formában, megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudják kifejezni. Feladatot megértik. 

Elbeszélésük folyamatos, de nem követik mindig a történések logikai és időbeli sorrendjét, sok a 

szóismétlés, kötőszó halmozás. Társas beszédhelyzetekben tudják tartani a kapcsolatot, végig tudják 

hallgatni és megértik mások beszédét. Nyugodtan és figyelmesen tudják végighallgatni az óvónőt, 

párbeszédben türelmesen kivárják a társ megnyilatkozását. Ismerik és helyesen használják a 

névutókat, igeidőket, térirányokat.  

Kialakult a beszédhelyzethez és anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető mondatokból 

összeálló beszéd, speciális kifejezéseket ismernek, alkalmaznak. Képről mondatokat alkotva 

beszélnek. Folyamatosan, összefüggő tartalommal fejezi ki magát. Beszédének tagoltsága, hangsúlya, 

hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. Tud rövid történeteket, szöveget 

visszamondani. Élmény jelent számára a mese, vers hallgatása. Olyan szókinccsel rendelkezik, amely 

lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető kifejezését. Minden magán és mássalhangzót tisztán 

ejt. 

 

 

Az értelmi fejlesztés 

 

Cél 

Életkori és egyéni sajátosságokra, meglévő tapasztalatokra, élményekre, spontán tapasztalatszerzésre, 

az ösztönös tudásvágyra, kíváncsiságra építve változatos, tervezett tevékenységformák 

alkalmazásával alakítjuk ki a gyermekekben a belső motivációt a természeti és társadalmi 

környezetük, őket körülvevő világ megismerésére, megértésére. Az értelmi fejlesztés hat a teljes 

személyiségfejlődésre. A gyermekek számára lehetőséget teremtünk az önálló gondolkodásra, játékos 

kísérletezésre, ismeretek szerzésére, melyekkel képessé válnak tájékozódni a világban. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

Az értelmi képességek fejlesztése a napi tevékenységekbe ágyazva: 

 érzékelés, észlelés, tapasztalatszerzés, 
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 figyelem, 

 emlékezés, 

 logikus gondolkodás, ok-okozati összefüggések, 

 képzelet, kreativitás területeken valósulnak meg. 

 

Az óvodapedagógus fő feladata az értelmi képességek fejlesztése során a természeti-emberi-tárgyi 

környezet iránti érdeklődés felkeltése olyan játékhelyzetek, tevékenységek megteremtésével, 

melyben a tapasztalatszerzés megvalósulhat. A világról szerzett ismeretek különböző 

élethelyzetekben való gyakorlása, „én-kép” fejlesztés, testséma kialakulásának segítése, forma és 

térészlelés fejlesztése, értelmi képességek fejlesztése. 

 A gyermek a megszerzett tapasztalatait képes rendszerré, ismeretté alakítani, ismereteit 

rendszerezéssel bővíteni. Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és 

szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban, 

szervezeti és időkeretekben valósul meg a játékos cselekedtetés. A tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire, lehetőséget ad a gyermeki 

kérdések megfogalmazására, melyekre választ ad.  

Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a gyermek 

számára. Játékos tevékenységekkel segíti elő az önkéntelen figyelem és spontán emlékezet fejlődését 

a szándékos megfigyelés és az emlékezetbe vésés felé, majd növeli az emlékezet és a szándékos 

figyelem terjedelmét. 

A képzelt világ megidézésével, mesékkel, ábrázoló tevékenységgel fejleszti a gyermek kreativitását, 

képzelőerejét. Problémahelyzeteket teremt, azok megoldásában az önálló gondolkodás, önálló 

feladatmegoldást erősíti, egyéni válaszkeresést segíti. 

A gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés 

lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése mellett jelenjen meg a személyre szabott, pozitív 

értékelés, mely elősegíteni a gyermek személyiségének kibontakoztatását. A napi tevékenységek 

közben különböző eszköz biztosítása, amellyel a gyermek spontán helyzetekben önállóan 

cselekedhet. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

 A gyerekek aktívan részt vesznek a különböző óvodai tevékenységekben és képesek azokban 

elmélyülni. Kialakult a belső motiváció az ismeretek megszerzésére. A tapasztalatszerzés 

következtében alapvető ismeretekkel rendelkeznek közvetlen környezetükről.  

Képesek figyelmüket szándékosan és tartósan irányítani, növelni, megosztani, felismernek ok – 

okozati összefüggéseket, a cselekvő-, szemléletes-, képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van.  

Kialakult életkor specifikus beszédértésük, beszédfegyelmük, testséma ismeretük, finommotorikus, 

lateriális térészlelő képességük, téri tájékozottságuk, térbeli mozgásfejlettségük, rendelkeznek 

probléma felismerő és megoldó képességgel, saját tévedéseiket segítséggel javítják, tudnak 

vizuálisan, akusztikusan differenciálni, lelkileg egészségesek, nyitottak, érdeklődőek. Készek az 

iskolába lépésre, a tanuláshoz szükséges képességeik folyamatosan fejlődnek, egyre több szabályhoz 

tudnak alkalmazkodni, megértik a feladatokat, kitartással, önkontrollal rendelkeznek. 
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IV. Az óvodai nevelés tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
 

Alapvető célkitűzéseinket változatos tevékenységformák tervezésével valósítjuk meg: játék, vers, 

mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ tevékeny 

megismerése, a munka jellegű tevékenységek és a tanulás. 

 

A játéktevékenységet a 3-7 éves korú gyermekek számára kiemelt jelentőségűnek és semmi 

mással nem helyettesíthetőnek tartjuk. 

 

Játék 
 

Cél: 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott módon, a gyermekek alapvető 

igényeinek megfelelően, programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, figyelembe véve 

annak feszültség oldó, önértékelés kialakulását elősegítő, képességfejlesztő és személyiségformáló 

hatását. Az egészségesen fejlődő, kiegyensúlyozott gyermek játéka ötletgazdag, elmélyült, nyugodt, 

örömteli, melyben kellemes élményeit újra átélheti. Félelmei, elfojtott indulatai oldódhatnak, vágyai 

beteljesülhetnek. Ezért a játék a gyermek számára a világ megismerésének alapvető formája.  

A szabadjáték hatásának kihasználásával hozzásegíteni a gyermeket a világ megismeréséhez, 

képességeinek tudatos alakításához, személyiségének harmonikus kibontakoztatásához. 

  

Az óvodapedagógus feladatai: 

Biztosítja a nyugodt, szabad játék feltételeit, túlsúlyát az óvodában töltött idő alatt. A 3-7 éves 

korban megjelenő játékfajták tartalmának, minőségének fokozása, a gyermekek egyéni 

sajátosságainak, igényeinek figyelembevételével. A gyermek beszédkészségének fejlesztése a játék 

szituációkban. A játék sokoldalú fejlesztőhatásának tudatos kihasználása, a játék kreativitást 

fejlesztő, élményt adó és kijátszó, pszichikumot erősítő funkciójának megteremtése. Lehetőséget 

biztosítani arra, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi környezetben 

szerzett tapasztalatokat a gyermek a játékban újra és újra átélhesse, pedagógus tudatos jelenlétével az 

indirekt irányítás biztosítása.  
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Az óvodapedagógus szeressen játszani, rendelkezzen empátiás készséggel, viselkedése nyújtson 

követendő példát, mert ez elengedhetetlen a megértő, együttműködő magatartáshoz a játék indirekt 

irányítása során. Törekedjen arra, hogy a játékélet alatt a játék fantáziaserkentő, kreatív és 

kíváncsiságot ébresztő legyen. Tudatosan tervezzen az udvari játék alkalmával is, minden évszakban 

biztosítsa a játék feltételeit. A játék alatt végezzen megfigyeléseket a gyermekekről, segítse elő a 

gyermekek képességeinek maximális kibontakozását.  

A gyermekek játékához az óvodapedagógusok megteremtik a szükséges feltételeket: 

 Nyugodt légkört, melyben kialakítják az együttélés szabályait, szokásait, 

folyamatosan fejlesztik a gyermekek konfliktus megoldási képességét, előtérbe 

helyezik az önálló megoldásokat.  Az szükséges szabályok betartatásával a gyermekek 

megtapasztalják az együttjátszás örömét. 

 

 Megfelelő helyet teremtenek a gyermekek számára. A csoportszoba kialakításával 

játékteret teremtenek a mozgékony, a nyugalmat kedvelő gyermekek számára, 

búvóhelyek kialakításával személyes teret teremtenek, a szőnyegen lehetőséget adnak 

a nagyobb helyigényű játékok lefolytatásához. Különböző tematikus sarkok 

létrehozásával biztosítják az állandóságot. 

 

 Megfelelő időt biztosítanak a szabad játék kialakulásához a minél tartalmasabb, 

zavartalan játékhoz. Biztosítják a megkezdett játékok folytatását. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a szabadban töltött játék minőségére. 

 

 

Megfelelő játékeszközök: 

 késztessenek kreativitásra, motiválják, ösztönözzék játékra a gyermeket 

 keltsék fel a gyermekek érdeklődését, feleljenek meg igényeiknek, életkori egyéni 

sajátosságainak 

 legyenek tartósak, tisztíthatók, esztétikusak, balesetmentesek 

 a korcsoport játékigényeinek megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre 

 a játékszerek a gyermekek számára könnyen elérhetőek legyenek 

 a kész gyári játékeszközökön kívül, barkácsolható, összeállítható játékeszközök 

biztosítása 
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 a szerepjátékhoz, dramatizáláshoz és az egyéb játékokhoz használható kiegészítő 

eszközök biztosítása a kellékes ládában 

 legyenek a gyermekek által barkácsolt játékeszközök is 

 környezetük tárgyait is bevonhassák játékukba, szabadon birtokolhassák a 

játékeszközöket, kreatív módon összekapcsolva más játékfajtákkal 

 elsősorban természetbarát eszközök használata. 

 

  

 

Játékfajták 
 

Gyakorló játék: 

 kiinduló pontja a véletlen mozgásból, cselekvéséből fakadó siker 

 újra és újra ismétlésre késztet 

 újszerű cselekvés ismételgetése, örömforrás 

 mozgásos, manipulációs, verbális ismételgetések 

 anyagok tulajdonságainak megismerése (felület, szín, forma, nagyság) 

 szem-kéz koordináció, finommotorika fejlődés 

 testséma-és percepciófejlődés 

Szimbolikus szerepjáték: 

 nagyon gazdag tárháza van 

 tapasztalat, ismeret, elképzelés, érzelem ötvöződése 

 kezdeményezőkészség 

 önkéntesség, önállóság, szabad választás lehetősége 

 konfliktus feloldó hatású 

 szocializációs szerep fejlődésének jelentősége 

 kommunikációs, anyanyelvi készség fejlesztése 

 alapvető erkölcsi értékek, az együttélés szabályainak rögzítése 

 szervező készség előtérbe kerülése 

 a vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra fontos mozzanatait 

 élmények biztosítása 
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Dramatizálás, bábozás: 

 saját, vagy irodalmi élmények eljátszása spontán illetve direkt módon 

 érzelmek és esztétika 

 emlékezet, kreativitás, beszédkészség fejlődése 

 drámajáték 

 mozgás, mimika, gesztus megjelenítése 

 

Építő, konstruáló játék: 

 különböző építmények létrehozása spontán, majd meghatározott céllal 

 saját és mások alkotásait megbecsülik 

 kombinatív képesség fejlődése 

 szín és formavilág gazdagsága 

 téri tájékozódás megjelenése 

 feladattudat, szabálytudat fejlődésének területe 

 értelmi képességek fejlődése 

 finommotorika fejlesztés 

 

Barkácsolás: 

 alapja a gyűjtő munka 

 környezettudatos magatartás kialakítása, eszközök újrahasznosítása 

 a létrehozott tárgyak beépíthetőek a játékba 

 széleskörű ismeretek szerzése az anyagokról, eszközökről 

 játékjavítás, készítés megtapasztalása 

 manuális készség fejleszthetősége 

 

Szabályjáték: 

 előre meghatározott, pontos szabályok lefektetése 

 szabálytudat, kudarctűrés kialakítása 

 tervszerűség 

 érzelmek megtanulása, annak kordában tartása (siker-kudarc) 
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 helyes magatartásformák elsajátítása (türelem, kitartás, akaraterő, mértéktartás) 

 mozgáskultúra kiteljesedése 

 értelem fejlesztő szabályjátékok jelentősége (gondolkodási alapműveletek) 

 verbális képességek fejlődése (állítások, ítéletek, kérdések) 

Mozgásos játék: 

 a biológiai fejlődés, teherbíró-, ellenálló-, és alkalmazkodó képesség fejlesztése 

 természetes mozgásformák gyakorlása, kreatív alkalmazása  

 egyénhez mért legmagasabb fejlettségi szint elérése a fokozatosság elvének 

érvényesítésével 

 a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése 

 gyakorlás kezdetben segítséggel, később önállóan 

 ügyesség, bátorság, állóképesség, gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése 

 szabálytudat és a közösségi érzés erősítése / egymás segítése / 

 a siker és a kudarc elviselésére nevelés 

Udvari játék: 

 a játékfajták mindegyikére lehetőséget biztosítani az udvari játék során is 

 motiváló eszközök biztosítása 

 a gyermekek által kitalált játékok segítése 

 inspiráló eszközbiztosítás minden évszakban: 

 

Ősszel és Tavasszal 

 homokozás (formák megismerése, matematikai fogalmak felismerése, gyakorlása 

viselkedési szabályok gyakorlása az együttjátszás során) 

 biciklizés, rollerezés, ugráló labda (egymásra figyelés, alapvető közlekedési szabályok 

elsajátítása, gyakorlása, egyensúlyérzék fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció 

fejlesztés) 

 kerti munkák (ásás, gereblyézés, söprés, a munka öröme, kerti eszközök helyes 

használata) 

 mászókázás, hintázás, csúszdázás (nagymozgások gyakorlása, térpercepció fejlesztés, 

szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés, egyensúlyérzék fejlesztés) 

 játék a mozgásfejlesztő kézi szerekkel (labda, karika, ugrókötél, szalag) 

 ábrázoló tevékenységek (rajzolás, színezés, levélképek, koszorúk) 
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Nyáron 

 kerti zuhany, párakapu (testséma fejlesztés, szabályok elsajátítása, betartása) 

 homokozás vizezéssel 

 pléd, mesekönyv nézegetés, mesélés 

 sátorépítés 

 barkácsolás, ábrázoló tevékenységek 

 

Télen 

 szánkózás popsi csúszkával (közös játék öröme, társas kapcsolatok fejlesztése) 

 hógolyózás (matematikai ismeretek bővítése, célba dobás gyakorlása, szabályok 

betartása) 

 építések hóból – jégből, hófestés, hóformák készítése a homokozó formákkal 

 kerti munka (hólapátolás, szánkópálya építés) 

 

 

 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek képesek kitartóan egyazon játékban együttesen részt venni, képesek szerepvállalásra és 

a szerepek elosztására. Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték, bonyolult építményeket 

képesek létrehozni, élvezettel játsszák a szabályjátékokat. Társas viselkedésükben megjelennek az 

óvoda által közvetített viselkedési normák, képesek elfogadni és megérteni játszótársaik elgondolását. 

Játékuk elmélyült. Játékeszközökre vigyáznak. 
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Mozgás 
 

A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással, testedzéssel 

biztosítható. A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, 

fejlődik csont és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei. 

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett- tudatosan irányított- 

szervezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban, a mozgásról szerzett pozitív élményeiket 

kell megerősíteni. 

Hetente kétszer szervezünk irányított mozgásos tevékenységet, testnevelés foglalkozást az óvoda 

tornatermében, az emeleti aulában, csoportszobában vagy az udvaron, melynek keretei között olyan 

tervszerű rendszeres ráhatásra törekszünk, hogy a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a 

személyiség sokoldalú képzésével a motoros képességek, és mozgáskészségek kibontakozását, a 

mozgásműveltség fejlesztését szolgálja.  

Hetente egyszer a Mozgáskotta módszer elemeit használjuk fel a mozgásfejlesztés megszervezésére. 

A gimnasztikai gyakorlatokhoz a Vitamintornát alkalmazzuk. 
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Cél: a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, szükségleteikhez igazodó 

mozgásformák és terhelés biztosítása, mozgáskultúrájuk, életkoruknak megfelelő mozgás 

képességük, készségük kialakítása, fejlesztése. Célunk a belső igényből fakadó mozgás pozitív 

érzelmi töltöttsége, megerősítése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A változatos mozgásfejlesztés során a testi fejlődés biztosítása, vázizomzat sokoldalú, arányos 

erősítése, fejlesztése. Fizikai állóképesség, erőnlét és koordináció, gyorsaság, állóképesség 

fejlesztése, rendszeres mozgásos tevékenységekkel a gyermek egész szervezetének edzése, a légző,- 

keringési,- csont,- és izomrendszer teljesítőképességének növelése figyelemmel a mozgásfejlődés 

lépcsőfokaira, mely előkészíti a szellemi aktivitást.  

A mozgástevékenységek során segíti a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az 

alkalmazkodó képességet, valamint a személyiség akarati tulajdonságainak fejlesztését, (kitartás, 

kudarctűrés, önfegyelem, bátorság), egészséges versenyszellemet alakít ki a szórakoztató 

élményekben gazdag testnevelési játékok szervezésével. 

Megvalósul a pszichikus funkciók fejlesztése közvetett módon (érzékelés, észlelés, figyelem, 

emlékezet, képzelet, gondolkodás), problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó illetve azt kiegészítő szerepű mozgásokat 

gyakoroltat. 

Nagymozgások és ezen keresztül a finommozgás fejlesztése, testséma ismerte, egyensúlyfejlesztés. 

A gyermekek természetes mozgásának- járás, futás támasz függésgyakorlatok, egyensúlyozás, ugrás, 

dobás fejlesztése, gimnasztikai és talajtorna elemek, labdagyakorlatok elsajátítása. 

Mozgásműveltség kialakítása jártasság, készség szintjén: mozgásos feladatok végrehajtási 

módjának elsajátítása, mozgásos cselekvések szép kivitelezése, mindezekkel összefüggő elméleti 

ismeretek elsajátítása. Laterális dominancia fejlesztése. Mozgás,- és tartás rendellenességek 

megelőzése, javítása. A mozgásos tevékenység feltételeinek megteremtése: megfelelő sportöltözet 

megléte a gyermek és az óvodapedagógus számára, tornaterem, sportpálya higiéniájának 

megteremtése, állandó levegőcsere, a mozgásigénynek és a mozgásgyakorlás anyagának megfelelő 

hely biztosítása, megfelelő mennyiségű, méretű, anyagú balesetmentes eszköz használata, rendszeres 

gyakorlási lehetőség biztosítása. A tevékenységek az óvodapedagógus folyamatos ellenőrzése, 

segítségadása, modellnyújtó szerepe megjelenik. 
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Motoros képességek fejlesztése a kondicionális, a koordinációs képességek fejlesztését jelenti: 

Kondicionális képességek: 

 

Koordinációs képességek: 

 

Erő, ügyesség: szökdelések, távol és 

magasugrás helyből és nekifutásból fel és 

leugrások szerekről szerekre 

 

Téri tájékozódási képesség: átbújások, minden 

természetes támaszgyakorlat irányváltoztatással 

járások, futások irányváltoztatással, 

célbadobások, labdagyakorlatok 

 

Testi erő: kúszások, csúszások, mászások, 

dobások, kéziszer gyakorlatok 

 

Mozgásérzékelés: ( kinesztetikus képesség): 

minden kéziszer gyakorlat 

 

Állóképesség: lassú és közepes iramú futások, 

tartós futások, hosszú ideig végzett kúszások, 

mászások csúszások, ugrások 

 

Reakcióképesség: futójátékok különféle 

feladattal 

 

Gyorsaság: gyors futások, futójátékok 

feladattal, futásból (akusztikus jelre) 

irányváltoztatások, megállások, különböző 

testhelyzetek felvétele 

 

Egyensúlyozási képesség: keskeny felületen 

végzett járások, futások, természetes 

támaszgyakorlatok, nyuszi ugrás, gurulás a test 

hossztengelye körül, gurulóátfordulás előre, 

hátra 

 

Ritmusképesség: egyszerű ciklikus mozgások- 

akusztikai jelre, ritmus tartásával 

 

Mozgékonyság, hajlékonyság: valamennyi 

ízületben közepes és élénk 

tempójú nyújtó hatású gyakorlatok 
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A mozgásos tevékenységek, feladatok korosztály szerinti csoportosítása 

3-4 éves korban a tevékenységek a nagymozgások gyakorlására - csúszás, mászás, kúszás - és az 

egyensúlyérzék fejlesztésére irányulnak: 

 természetes járásgyakorlatok, futások, támaszok, mászások, kúszások, ugrások páros lábon 

szökdelések, 

 gimnasztika egyszerű kézi szerekkel (babzsák, karika) - különböző testhelyzetek, kartartások, 

törzs-, és lábmozgások, 

 egyensúlygyakorlatok a fokozatosság elvének betartásával, 

 labdagyakorlatok (labdagurítás), 

 lábboltozat erősítő mezítlábas torna és vitamin torna, 

 korcsoportnak megfelelő testnevelési játékok és rendgyakorlatok (utánzó, futó, helykereső 

játékok), 

 mozgáskotta módszer ide vonatkozó feladatsorai. 

 

4-5 éveseknél kiemelt a testséma fejlesztés, a test részeinek mozgásos megtapasztalása, 

feltérképezése. Kibővülnek a nagymozgások a guruló átfordulással előre, az ugrásokkal, dobásokkal. 

Bővül a térismeret képessége. A csuklópánt készlet használata segíti őket testük oldalainak 

érzékelésében. 

 Az előző évben megismert mozgásformák önálló alkalmazása és összekapcsolása, 

 téri irányokat alakító gyakorlatok, 

 gimnasztika változatos kézi szerekkel (babzsák, karika, szalag, tüskelabda), egyszerű páros 

gyakorlatokkal, 

 változatos padgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, 

 gurulóátfordulás előre, és hossztengely körül, 

 távol és magasugrások, 

 feladatok kis és nagylabdával, egykezes célbadobás, 

 nagyobb ügyességet, kitartást, állóképességet igénylő feladatok, 

 lábboltozat erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna és vitamintorna, 

 szabály-és versenyjátékok megjelenése (futó, fogó, helyfoglaló játékok), 

 mozgáskotta módszer korosztályra vonatkozó elemei. 
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5-6-7 éves korban hangsúlyossá válik a téri irányok mozgás közbeni tartása, a koordinált 

nagymozgás, a szem-kéz koordinációt igénylő mozgásos feladatok sora. 

 speciális járás-futás feladatok megjelenése, járás, futás, ugrás feladatok különféle 

alakzatokban keresztirányú haladással, 

 a gimnasztika elemeinek bővülése a nehezebb páros gyakorlatok megjelenésével, 

gimnasztikai szakkifejezések ismerete, alkalmazása (pl. oldalsó középtartás, nyújtott ülés, 

mellső fekvőtámasz, galoppszökdelés) 

 kéziszerek használatának nehezítése (karika, szalag, bot, babzsák, Body-Roll henger, torna 

korongok), 

 ugrások (távol és mélyugrások), 

 gurulóátfordulások nehezített körülmények között, 

 egyensúlyozás nehezített körülmények kötött (rézsútos padon, átbillenő szeren, lépegető 

hengerrel, billenő rácshintán), differenciált egyensúlygyakorlatok automatikus végrehajtása, 

egyensúlyfejlesztő eszközök magabiztos használata /egyensúlyozó libikóka, 

egyensúlydeszka, rugósdeszka, guruló labirintus/ , 

 dobások különböző technikákkal, célba dobások, 

 nehezített labdagyakorlatok (pattogtatós labdavezetés, célbadobás kosárba), 

 lábboltozat erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna, vitamintorna, 

 szabályjátékok, sorversenyek, csapatversenyek, váltóversenyek, 

 függés gyakorlatok bordásfalon (felállított Greifswald pad korlátján), 

 kézállás előkészítése, 

 léglabda vezetés és –adogatás társhoz egykezes felső dobással, labdaleütéssel társhoz, 

 labdajátékok, csapatjátékok egyszerűsített szabályainak ismerete, alkalmazása léglabdával 

(kosárlabda, röplabda, foci), 

 mozgáskotta módszer nehezített gyakorlatsorai, mozgáskotta anyag ismétlése több 

keresztcsatornát fejlesztő gyakorlattal, több láthatatlan szimbólummal (emlékezetből végzett 

elemekkel). 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A testileg egészségesen fejlődő gyermekek 6 – 7 éves korukra eljutnak az első alakváltozáshoz, 

testarányaik megváltoznak, arányosan fejlettek. A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a 

mozgásos játékokban, elsajátítják a természetes mozgások elemeit. Mozgásuk összerendezettebb, 

egyensúlyészlelésük kialakult, erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Ismerik 
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az irányokat, mozgás közben tudnak irányt változtatni, tudnak térben tájékozódni, jobbra, balra, hátra 

fordulatot tenni az irányok megnevezésével, szókincsük bővül. 

Tudnak ütemtartással járni, tudnak egyenletes iramban futni képességeinek megfelelő időtartamban. 

A gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik, törekednek a pontos végrehajtásra, hibajavításra, 

ügyesen bánnak a kézi szerekkel. Tudnak helyben labdát pattogtatni, labdát elkapni, célba dobni, 

gurítani, kézzel-lábbal labdát vezetni. Képesek a sor - és köralakításra. Tudnak egy és páros lábon 

szökdelni, kisebb akadályokat átugrani, előre gurulóátfordulást végezni, egy lábon egyensúlyozni.  

Ismernek mozgásos szabályjátékokat, melyeket irányítás nélkül játszanak. Betartják a szabályokat a 

különböző versenyjátékokban.  

Képesek mozgásukat, viselkedésüket, testi-, lelki szükségleteik kielégítését szándékosan 

irányítani. 

 

Mozgáskotta módszer 

 

A Magyar Mozgáskotta Módszer, a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb 

eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál, amely a kisgyermekkor testi és 

pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékosan fejleszti a gyermekek testi és kognitív 

viselkedéses funkcióit. A módszer kidolgozója Magyar Gábor szegedi testnevelő tanár. A 

mozgáskotta egy jelrendszeren alapszik. A rendelkezésre álló eszközökön különböző állatformák 

szimbólumai jelennek meg (madár, béka, nyuszi, mókus, mackó, bohóc), de megtalálhatók a jobb és 

bal lábnyomok, pöttyök. A szimbólumok által kottaszerűen megjelenített feladatok algoritmusosan 

épülnek egymásra. Ezekből az elemekből a fejlesztési feladatok szerint összeállított, különböző 

nehézségű mozgásprogramok értékes, élvezetes alternatívát jelentenek az olyan gyermekek számára 

is, akik a teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé jeleskednek. A módszer kidolgozója 

tematikát is kínált az eszközök mellé, amelyet igyekeztünk a mi körülményeinkhez, napi és heti 

tervünkhöz igazítani. Óvodánkban a heti két irányított testnevelés foglalkozás egyikét Mozgáskotta 

módszer alapján végezzük. 

 

Cél: A gyermekek funkcióinak komplex fejlesztése a mozgások térbeli, időbeli-dinamikai 

szerkezetének alkalmazásával.  A mozgásprogramok az önfejlődés katalizátoraként úgy hatnak a 

gyermeki személyiségre, hogy motiválja őket az adott mozgássor összerendezettebb, eredményesebb 

végrehajtására. 
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A Mozgáskotta módszer kiemelt fejlesztési feladatai: 

 a gyermekek természetes mozgásának fejlesztése 

 figyelemkoncentráció fejlesztése 

 gondolkodás, emlékezet fejlesztése 

 vizuális emlékezet fejlesztése 

 ideg-izom kapcsolatok fejlesztése 

 keresztcsatornák fejlesztése 

 kitartásra, önfegyelemre nevelés 

 - ritmusfejlesztés, egyensúlyérzék fejlesztése 

 téri tájékozódó képesség fejlesztése 

A Mozgáskotta módszer gyakorlatainak életkori csoportosítása 

3-4 éves korosztály:  

Ebben az életkorban fontos az ismétlések gyakorisága, játékkal, mesével: 

 játék a színekkel, babzsákkal 

 játék az állatokkal, alakokkal 

 járásos feladatok: természetes járás, terpeszjárás, zsinórjárás 

 szökdelések dobogókról le-fel 

 járásos feladatok mozgáskotta gerendákon 

 páros lábon szökdelés 

 páros lábon szökdelés mozgáskotta pályán előre egyenes irányban 

 mozgáskotta pálya, térbeli kiszélesítése dobogókkal 

 páros lábon szökdelés cikk-cakk vonalban 

 ismerkedés a béka szimbólummal 

 terpesz-zár szökdelés dobogókkal nehezítve 

 ismerkedés a mackó szimbólummal 

 ismerkedés a madár szimbólummal 

 az állatszimbólumok által jelzett kartartások gyakorlása 

 

4-5 éves korosztály:  

A kiscsoportban elsajátított ismeretek felelevenítése, nehezítés új elemekkel. Összetettebb 

mozgássorok végrehajtása: 
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 járásos feladatok különböző mozgáskotta gerendán 

 új elem bevezetése: páros lábon forgás 

 egyszerű szökdeléses feladatok mackó, madár, béka és páros lábon forgás 

 új elem: nyuszi (magas tartás) - jelentéstartalommal töltve 

 szökdeléses kar-láb feladatok a mackó, madár, nyuszi karszimbólumokkal 

 új elem: mókus (mellső középtartás) 

 karszimbólumok használata dobogókkal nehezített pályán 

 egyszerű szökdeléses kar-láb- forgás- guggolás feladatok, dobogókkal 

 kihagyott szimbólumok, láthatatlan jelek 

 ritmikus sorok kihagyott elemekkel 

 bal láb szökdelés szimbóluma 

 páros lábon és bal lábon szökdelés szimbólumainak összekapcsolása 

 jobb lábon szökdelés szimbóluma 

 páros lábon és a jobb lábon szökdelés szimbólumainak összekapcsolása 

 páros-, jobb-, bal lábon szökdelés szimbólumainak összekapcsolása 

 

5-6-7 éves korosztály:  

A lateritás, az egyensúlyérzék és kondicionális képességek fejlesztése: 

 páros-, jobb-, bal és a terpesz szimbólumainak összekapcsolása 

 páros lábon forgás szimbólumának beépítése 

 bal lábon forgás szimbóluma 

 jobb lábon forgás szimbóluma 

 az eddig megismert lábszimbólumok kiegészítése a bal- és jobb lábon forgás szimbólumaival 

 terpesz - zár szökdelés párhuzamos kartartással 

 terpesz - zár szökdelés keresztezett irányú karmozgással 

 páros és egy lábbal végrehajtott elemek kiegészítése karszimbólumokkal 

 összetett kar-láb feladatok ”láthatatlan” jelekkel 

 összetett kar-láb feladatok kiszélesítése dobogókkal 

 ritmikus sorok „láthatatlanná” válnak 

 természetes járás és lépés-zár összekapcsolása 

 számoláson, számfelismerésen alapuló mozgásos feladatok 

 cintányérozó bohóc szimbóluma- zenei ütemhangsúlyok 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek megismerik a mozgáskotta elemeket, szimbólumokat és a hozzájuk rendelt kartartásokat, 

auditív differenciáló képességük és beszédértésük segítségével, tudják követni az utasításokat. 

Törekednek a gyakorlatok minél pontosabb végrehajtására, hibajavításra. Fejlődik rövidtávú 

emlékezetük, mely segítségével fel tudják idézni a lefordított lapok („láthatatlan jelek”) szimbólumait. 

Képessé válnak a mozgáskotta gerendákon való, differenciált egyensúlygyakorlatok végrehajtására. 

Érezik a mozgássorok ritmusát, és képessé válnak a zenei ütemhangsúlyok tapssal történő 

megjelenítésére is. 

 

 

Vitamintorna módszer 
 

Cél:  

A gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, a mozgásszervek prevenciója, lúdtalp, gerinc- 

vázizom erősítés, helyes testtartás kialakítása és megőrzése speciális, játékos, utánzó, zenére 

végezhető tornagyakorlatokkal.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Játékos hangulat megőrzése, a tevékenységek folyamatának megtartása, a várakozási idő csökkentése 

a mozgásos tevékenység teljes időtartalma alatt. A Vitamintorna tematikus alkalmazásához szükséges 

CD, lejátszó biztosítása, előkészítése. 

 testséma fejlesztése 

 talpizom, hasizom, hátizom erősítése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 finommotorikus mozgás fejlesztése (ujjtorna) 

 tartásjavítás (gerincmobilizációs gyakorlatok) 

 lábizomzat erősítése (ugrások) 

 szándékos figyelem fejlesztése 

 akusztikus és vizuális kézségek fejlesztése 

 mozgásutánzás pontosságának fejlesztése 
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 téri tájékozódási képesség fejlesztése 

 kinesztetikus (izomérzékelési) differenciáló képesség fejlesztése 

 állóképesség fejlesztése 

 koordinációs képesség fejlesztése 

 ritmusképesség fejlesztése 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

A Vitamintorna a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mozgás rendszerességét, a 

mozgásszervek, főleg az izomzat, csontozat egészséges fejlődését szolgálják. A gyakorlatok 

segítenek a hanyag tartás, lúdtalp kialakulásának megelőzésében, az egészséges testi, lelki 

fejlődésben. A speciális testgyakorlatok jártasság és készség szintjén történő elsajátításával a 

gyermekek testismerete gyarapszik, önképük formálódik, elfogadják saját mozgáshatáraikat és a 

másik másságát, valamint természetessé válik számukra az egészségmegőrző és gerincbarát életmód. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a mozgástevékenység során: 

 Érzelmi-szociális: Aktivitás, érzelmi motiváltság erősítése, kitartás, szabálytudat, 

nehézségek leküzdése. Közösségi magatartás, kudarc elismerése, önbizalom, önértékelés, 

testfogalom, testséma, testrészek és funkcióik megismerése, oldaliság, a törzs függőleges 

zónájának kialakítása, önmaga felismerése (tükör). 

 Értelmi: Térérzékelés, téri irányok és viszonyok, alak, forma, szín, méret megismerése, 

keresztcsatornák, vizuális, tapintásos, hallásos. Vizuális időrendiség és ritmus, vizuális 

diszharmónia 

 Verbális: Tárgyak testrészek megnevezése, téri irányok viszonyok megnevezése, méret, 

hasonlóság, különbözőség megnevezése, mozgással és a testsémával kapcsolatos szavak 

gyakorlása. 

 Testi: Erő, ügyesség, összerendezett mozgás, egyensúlyérzék. Finommotorika, állóképesség, 

mozgásigény, nagymozgások, szem – kéz koordináció. 
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Vers, mese 
 

Cél:  

Irodalmi élmény nyújtásával a gyermek érzelmi, esztétikai, erkölcsi, értelmi fejlődésének elősegítése, 

az anyanyelvi kultúra és műveltség, a nemzeti kultúra megalapozása óvodáskorú gyermek 

életkorának megfelelő irodalmi alkotások közvetítésével. A gyermek szókincsbővítése, régi 

kifejezések, tájjellegű szavak, szófordulatok megfelelő használata. 

A könyvek iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás, az igényes népi, a klasszikus, a kortárs irodalmi 

művek iránti igény megalapozása. A mese, mint mágikus tér napi szinten történő megjelenése, mely 

során a gyermekek számára az anyanyelv közegén lehetőség nyílik látóterük bővülésére, belső 

képzelőerejük fejlesztésére, belső feszültségük oldására. A mesélés pihentető, szórakoztató hatásaival 

a gyermek képessé válik a világban eligazodni, erősödnek a pozitív személyiségjegyek (empátia, 

tolerancia, türelem). 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Művészi értékű népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotások válogatása, népi mondókák, népmesék, 

anyanyelvünk sajátos ritmusának, dallamának, hangzóvilágának megismertetése, irodalmi, művészi 

élmény átélése, a csodás meseélmények, a versek zeneisége, a rímek csengése által. 

Az irodalmi élmény befogadásához szükséges nyugodt, bensőséges hangulatot, mesehallgatásra utaló 

ismétlődő szokásokat alakít ki. A mesélés és verselés átszövi a mindennapokat, kapcsolódik az 

aktuális tematikához. A tevékenységek szervezésében figyelmet fordít a mesés, verses élmények 

feldolgozásához. A mese és vers előadáskor figyel a tiszta, értelemszerű hanglejtésre, mimikára. 

Lehetőséget biztosít szülők számára, hogy megismerjék az aktuális irodalmi alkotások anyagát, 

ezáltal a gyermek, otthoni környezetben is felidézheti az óvodában hallottakat. 

Fokozatosan szoktatja hozzá a gyermeket a figyelmes mesehallgatáshoz. Többszöri meghallgatással 

biztosítja a mese mélyebb megismerését, mely után a gyermekekkel közösen a mesét dramatikusan 

is feldolgozzák. A bábokkal való ismerkedéskor rövid, párbeszédes jeleneteket mutat, későbbiek 

során növeli a szereplők számát és a párbeszédek hosszát. Lehetőséget teremt minden gyermek 

számára a dramatizálásban való részvételre.  

Segíti az irodalmi élmények feldolgozását a rajzolás, mintázás, a zene, a játék, a mozgás, a 

hagyományok és a szokásokon keresztül. A verselést, mondókázást a nap minden szakában 

alkalmazhatja. Lehetőséget teremt, hogy a gyermekek is meséljenek egymásnak, főleg a nagyobb és 

a vegyes csoportokban. Ösztönözi a „színház” -, „bábszínház”-i kezdeményezéseket. 
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Új verset a gyermekek élményeihez kapcsolja, a mondókázást mindig mozgáshoz, játékhoz kapcsolja. 

A versek mondogatását spontán helyzetekhez, emlékezetes élmény együttesekhez fűzi az utánzási, 

ismétlési kedvet felkeltve. A verset, mint egészet mindig az elejétől a végéig mondja el. A hozzá 

kapcsolódó gesztusokkal, mozdulatokkal, közös ritmikus beszéddel motivál. A gyermek számára 

lehetőséget biztosít az önálló verstanulásra, előadásra, előadó-képesség fejlesztése. A mese- és 

versanyag összeállításakor figyelembe veszi a csoportba járó gyermekek egyéni sajátosságait, a 

differenciálás lehetőségeit. 

A könyvek szeretetére, tiszteletére neveli, használja, bővíti, védi a csoport, az óvoda könyvtárát. 

Könyvtárlátogatást szervez a nagyobbaknak. 

A képességfejlesztés lehetőségei a vers és mese tevékenységek során 

 Érzelmi-szociális: Érzelmi biztonságuk kialakítása, érzelmi életük gazdagítása, igazságérzet 

kialakítása. kapcsolatteremtő képesség. 

 Értelmi: Belső képi világuk, fantázia, reprodukció készség mese megértése, időrendiség, 

Testrészek ismerete, testséma fejlesztése, dominancia. 

 Verbális: Mozgásos észlelés, tapintásos észlelés, hallás, hangészlelés, auditív emlékezet, 

beszédritmus, beszédkedv felébresztése, artikulációs tisztaság, beszédkészség, nyelvi 

kifejezőkészség, beszédkultúra, pantomimika, nonverbális készségek. 

 Testi: Ritmusérzék, auditív ritmus egyensúlyérzék, finommotoros tevékenység: beszéd és 

mozgás összekapcsolása. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek szívesen ismételgetnek verseket, rigmusokat, mondókákat, szólásokat, találós 

kérdéseket, egyedül is vállalkoznak az irodalmi anyag elmondására, újrajátszására.  

Örömmel várják a mindennapos mesehallgatást, van kedvenc meséjük. Több mesét ismernek és 

képesek összefüggően a tartalmát elmesélni. Szívesen mesélnek, verselnek, mondókáznak, báboznak, 

dramatizálnak önmaguk és társaik szórakoztatására. Kitalálnak meséket, történeteket, melyeket 

megjelenítenek különböző formában: előadás, mesekönyv. 

Szeretik, óvják a könyveket, könyvnézegetés rendszeresen megjelenik a játéktevékenységek között. 

Alakul mesetudatuk, megkülönböztetik a valóságot az elvonttól. 

Beszédük tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. Tudnak 

rövid történeteket, szöveget visszamondani. Olyan szókinccsel rendelkeznek, amely lehetővé teszi 

számukra, gondolataik érthető kifejezését. 
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A mese, vers tevékenységekhez felhasznált irodalmi anyag életkori felosztása 

 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

 

 

 

Mondóka 

- a befogadás idején simogatók, 

csitítgatók, altatók, lovagoltatók  

- 5-6 népi mondóka (hangutánzó, 

ujjkiszámoló, hintáztató, tapsoltató, 

cirógató) 

- 5-6 mondóka a környezetről, 

időjárásról, állatokról 

- 2-3 kiolvasó, békítő, rajzoltató, 

vonatozó, halandzsák 

- 5-6 mondóka környezetről, időjárásról, 

emberekről 

- felelgetők, hidas játékok, bújócskák 

- nyelvtörők, találós kérdések, szólások, 

közmondások 

 

 

Vers 

- 6 - 8 egyszerű lüktetésű vers, 

évszakokhoz, ünnepekhez 

kapcsolódva 

- 6- 8 egyszerű ritmusú és hangzású, 

hosszabb terjedelmű vers 

- a kiscsoportban tanult versek 

ismételgetése, felidézése 

- 10-12 hosszabb terjedelmű, több 

versszakból álló vers 

- az előző években tanult kedvenc versek 

ismétlése 

 

 

Mese 

- 6-7 rövid mese (lánc-, halmozó-, 

állatmesék) 

- 8-10 mese: varázsmesék, verses-

mesék, egyszerű népmesék 

- a kiscsoportban megismert kedvenc 

mesék felidézése 

- 10-12 varázsmese, népmese, 

tündérmese, és az óvodai ünnepekhez 

kapcsolódó mesék 

 

 

Mese-hallgatásra 

ajánlott irodalom 

-  Cselekményükben átélhető, 

megérthető történetek; 

- állatkölykökről, családi-, óvodai 

életről 

- magyar népmesék  

- mesék a gyermekek óvodai 

mindennapjairól 

- folytatásos történetek, regék, mondák, 

ifjúsági regények  

- kortárs folytatásos mesék 

 

Gyermekeknek 

ajánlott irodalom 

- leporellók, egy-egy tárgyat, élőlényt 

megjelenítő lapozgatók 

- állat és mesehős szereplőkkel, sok 

képpel illusztrált képeskönyvek 

- magyar költők verseire komponált 

verseskönyvek 

- az olvasás előkészítésére alkalmas 

nagybetűs képeskönyvek 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Cél: 

Örömteli élményekben gazdag tevékenységek által a zenei érdeklődés, ízlés kialakítása, 

formálása. A zene iránti befogadó készség kialakítása, zenei élményekhez juttatás, zenei 

érdeklődés felkeltése, örömszerzés, esztétikai fogékonyság megalapozása, az éneklés – zenélés 

– ritmikus mozgás megszerettetése. A különböző zenei készségek, képességek fejlesztésével a 

teljes gyermeki személyiség fejlesztése. 

Zenei anyanyelvünk ápolása (népdalok, néptáncok, népi játékok, hagyományok megismerése, 

éltetése). 

A gyermekek zenei kreativitásának (hallás, ritmusérzék, érzékelés, harmonikus szép mozgás) 

fejlesztése. 

Az érzelmi motiváltság, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság megteremtése, a zenei érdeklődés 

felkeltése a gyermekek legjellemzőbb életkori sajátosságainak (játék – aktivitás – tevékenységi 

vágy) kiaknázásával. 

 

  

Az óvodapedagógus feladatai: 

Jó zenei légkör megteremtése ahol a zenei képesség fejlesztés, s az egész zenei nevelés a játék 

természetes örömében valósul meg. 

Népi játékok és igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználásával fejleszti a 

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

harmonikus mozgás, zenei alkotó fantázia fejlesztése. A népdalok, népi játékok által a 

hagyományokat megismerteti, továbbélését segíti. Jó példát mutat a gyermekeknek a tiszta, 

szép énekléssel és szövegkiejtéssel.
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Ének, zene, énekes játék dalanyaga 

 Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

Hangterjedelem 3 – 4 (5) hang 3 – 6 hang 3 – 6 hang 

Hangkészlet 

s - m 

l – s – m 

s – m – d 

m – r – d 

s – m – r - d 

l – s – m – r – d 

m – r – d – l, 

d – l, - s, 

r – d –l, - s, 

m – r – d – l, - s,  

 

 

3 - 4 dal 

3 - 4 dal 

-                

2 - 3 dal   

2 dal  

-         

-    

1 dal  

-  

- 

 

 

2 - 3 dal 

2 - 3 dal 

1 - 2 dal 

2 - 3 dal 

3 - 4 dal 

- 

2 dal 

1 - 2 dal 

- 

- 

 

 

2 dal 

2 dal 

1 - 2 dal 

1 - 2 dal 

2 - 4 dal 

6 - 8 dal 

2 - 3 dal 

- 

2 dal 

2 dal 

 

Mondóka 5 – 6 mondóka 4 – 5 mondóka 3 – 4 mondóka 

Dal 10 – 14 dal 15 – 23 dal 20 – 26 dal 

Ritmus ♪ ♪,♫, szinkópa  ♪,♫, egész, nyolcad, szünet 

Szöveg Játékos, ismétlődő szavak Állat, virág, ünnepi, alkalmi, 

játékszöveg 

Téma bővül a gyermek 

környezetével, alkalmi, ünnepi 

dalok. 

Játék, mozgás Álló helyzet, kéz- lábmozgás, 

körforma áll, indul. Ismétlődő 

játékos mozdulatok 

Kör, csigavonal, hullámvonal, 

szerepcsere, guggolás, taps, utánzó 

mozgás 

Komplikáltabb játékok, párcsere, 

hidas, kapus, fogócska, sorgyarapító, 

fogyó 

Mondóka- játék és műzene 

aránya 

90 – 10 % 80 – 20 % 70 – 30 % 

Évi anyag dal és 

mondóka összesen 

lehet 

kell 

biztosan 

20 

15 

11 

28 

19 

12 

30 

23 

14 
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Zenei képességfejlesztés feladatrendszere 

  Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport  

Éneklési 

készség 

Hangterjedelem 3 – 5 hang 3 – 6 hang 3 – 6 hang 

Abszolút 

magasságban 

D - h C – c, C – d, 

Normál tempó I=66- 80 I =80 - 92 I=92- 108 

 Óvónő segítségével, 

egyszerre, csoportosan, 

körülbelüli magasságban 

Óvónő indításával önállóan, egyes 

gyerek segítségével, tisztán, 

együtt, jó szövegkiejtéssel 

Csoportosan és egyénileg, önálló indítással, 

tisztán, helyes kezdő magasságban és 

tempóban. Dallam és ritmusmotívumok 

visszaéneklése. 

Hallás-

fejlesztés 

Magas – mély 

reláció 

Oktáv távolságban térben 

mutatják. 

2 fokozatban oktáv és kvint, 

térben mutatják, dal 

kezdőhangjának váltása 

3 fokozatban térben mutatják ( oktáv, kvint, 

terc) 

A halk és hangos 

felismerése 

Beszéden, éneken, zörejen Ismerjék fel és énekeljenek, 

beszéljenek, tapsoljanak úgy 

 (váltakozva is) 

A halk és a hangos, a gyors és a lassú 

fogalompárok tisztázása és együtt gyakorlása 

Dallam felismerés - Jól ismert dalokat szöveg nélkül is 

ismerjenek fel, dúdolásról vagy 

hangszerről 

Dallam felismerés kezdő- vagy belső 

motívumról 

Dallambújtatás - Motívumok váltva, halkan. 

hangosan 

Dallambújtatás rövidebb és hosszabb 

egységekkel 

Motívum 

visszhang 

- - Motívum visszaéneklés kitalált szöveggel, 

csoportosan és egyénenként 

Hangszínek 

megfigyelése 

2 – 3 élesen eltérő zörej, 

hangszer hangszínét 

különböztessék meg 

Finomabb zörejek és egymás 

hangjának felismerése 

Zörej és zenei hangok, egymás hangjának 

felismerése, kis különbséggel 

Zenehallgatás Az óvónő énekét 

érdeklődve hallgassák 

Néhány percig tudjanak figyelni 

az éneklésre, hangszerjátékra 

Hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott 

dal figyelmes hallgatása 

Ritmusérzék 

fejlesztése 

Egyenletes 

lüktetés 

Egyenletes lüktetés Egyenletes lüktetés és Egyenletes lüktetés és 
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Ritmus - Dalok, mondókák ritmusának 

kiemelése 

Dalritmus különbsége, kapcsolata, dalritmus 

kiemelése, dallamfelismerés ritmusról 

Gyors - lassú - Gyors –lassú beszéd, ének, 

mozgás 

Gyors – lassú különbsége, gyakorlatban önálló 

irányítással is 

Kettes lüktetés - Kettes lüktetés változatos 

mozdulatokkal 

Dalok kettes lüktetésének kiemelése tapssal, 

járással, finom különbséggel 

Ritmus visszhang - - Ritmus motívumok visszatapsolása 

Mozgás- 

térforma 

 Játékos mozdulatok 

egyénileg, az óvónővel, kis 

csoportban együtt 

Teljes csoporttal együtt, 

egyöntetű mozgás, esztétikus 

játékmozdulatok 

Esztétikus, egyöntetű mozgás változatos 

térforma, játékos táncmozdulatok 

Hangszerek ütőhangszerek Dob használata Dob és háromszög használata Dob, háromszög, cintányér egyéni  használata 
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Képességfejlesztés lehetőségei az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységekben 

 Érzelmi-szociális: Zenehallgatás – befogadás, zenei ízlés, népi hagyományok ápolása, 

ismerkedés a klasszikus zenével a szép, - mint esztétikai élmény egymáshoz való pozitív 

viszony érzelmi élet gazdagodjon. Alkalmazkodó képesség, együttműködő készség, 

közösségi érzés. 

 Értelmi: Auditív memória, belső hallás, vizuális memória, dallam felismerés 

hangszerről, énekhangról, dallamvisszhang. Zenei érdeklődés, téri tájékozódás – 

keresztcsatornák, zenei kreativitás, zenei improvizáció, pontos szövegkiejtés, tiszta 

éneklés és artikuláció. Testséma, testrészek. 

 Verbális: Hangszín felismerés: zörejhangok, különböző hangú tárgyakkal halk hangos 

felismerés, maga – mély hang érzékelése, megkülönböztetése, felismerése, ritmusérzék, 

egyenletes lüktetés, környezet hangjainak megfigyelése. 

 Testi: Mozgáskultúra fejlesztés, mondóka, játékos mozgással, egyenletes lüktetés, 

különböző mozgásformákkal, ritmustartás, ritmustapsolás, ritmushangszerek 

megismerése, mondóka ritmusa, nagy mozgások fejlesztése: gyors – lassú mozgások, 

egyensúlyérzék és finommotorika 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek örömmel játszanak énekes játékot, egyedül is tudnak a népdalokat és 

gyermekdalokat énekelni, játszani, megfelelő hangmagasságban, tempóban. Érzik az 

egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát és ismerik a különbséget, felismerik egymás hangját, a 

környezet hangjait, eltérő zörejeket, hangokat, megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 

Törekedjenek a tiszta, érthető éneklésre. Szívesen hallgatják az óvónő énekét és hangszer 

játékát, élvezik a zenehallgatást. Érzelmeket kifejeznek a zene segítségével, mozgással, 

szívesen improvizáljanak, rögtönözzenek zenei területen. Ismernek 16-20 népi 

gyermekjátékdalt, 5-6 műdalt, 10-15 mondókát. Több dalt ismernek az ünnepekhez 

kapcsolódva, tudnak egyszerű táncos mozgásokat végezni, változatos térformákat ismernek és 

alkalmaznak, figyelmesen, élvezettel hallgatják a bemutatott zenét, éneket, felismernek néhány 

jellegzetes hangszert (zongora, gitár, hegedű, furulya, dob, cintányér, triangulum). 

Az átlagtól eltérő gyermekek fejlesztését a napi tevékenységi rendszerben differenciált 

neveléssel próbáljuk megvalósítani. 
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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 és igényességük, finommotorikájuk, a színképzet, térbeli tájékozódó 

képességek, saját formanyelv, önkifejezés fejlődése. 

Olyan gyermekek nevelése, akik képesek élmény és fantáziaviláguk képi önkifejezésére. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Megismertet különböző anyagokat, eszközöket, technikai eljárásokat. Lehetőséget biztosít a 

napi tevékenységek folyamán a már megismert technikák alkalmazására, gyakorlására, a 

folyamatos alkotásra. Minél több egyéni vagy csoportos élménynyújtásra törekszik, lehetőséget 

teremt a gyermeki rácsodálkozásra, tapasztalatszerzésre. Lehetőséget ad a gyermeknek az általa 

kitalált ötletek, technika megvalósítására. A gyermekekben felkelti a kreatív ábrázolási 

tevékenységek iránti alkotókedvet. A gyermek odaadását emeli ki, magát a cselekvést, nem az 

eredményt értékeli, de nagy hangsúlyt fektet a gyermeki ábrázoló tevékenység üzenet jellegére. 

A gyermeki munkákból „kiállítást” szervez. 

Biztosítja a megfelelő környezetet az állandó „rajzos” asztal használatával, illetve a gazdagon 

felszerelt, eszköztároló polccal. Jó légkört teremt az alkotáshoz, rendszeresen használja a CD 

lejátszót komolyzene hallgatására, mely még oldottabbá varázsolja a hangulatot. Tiszteletben 

tartja a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, egyéni képességeiket, ennek megfelelően 

differenciált eszköz-, téma-, technikakínálattal készül.  

Szervezeti forma tekintetében a rugalmasság, folyamatosság, komplexitás elvét alkalmazza, az 

egész nap folyamán biztosítja a lehetőséget az alkotásra.  

Felhívja a figyelmet a tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyhelyzetekre, a megfelelő 

eszközhasználatra. Rendszeretetre és tisztaságra neveli a gyermekeket, kialakítja a 

gyermekekben az önállóságot ezen a területen is. Ezáltal a gyermekek a szabad tevékenység 

során is óvják a környezetüket, ügyelnek a tisztaságra, helyére teszik az eszközöket. 
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Az alkotások, tevékenységek során feladat az alkotókedv, formavilág, színérzékelés és a 

szépség iránti vonzódás felkeltése, vizuális és manuális tapasztalatok szerzése, különböző 

technikák elsajátítása, gyakorlása, kézügyesség, szín-, forma-, arányérzék, finommotoros 

koordináció fejlesztése, környezettudatos magatartás kialakítása az újrahasznosítható anyagok, 

természeti kincsek felhasználásával.  

Megismerteti a gyermekekkel a népi kismesterségeket őrző technikákat és eszközöket. 

Az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok kialakításakor szerepeljen az ábrázoló tevékenység: 

Karácsonykor mézeskalácssütés, karácsonyváró délután a szülőkkel, húsvétkor tojásfestő 

technikák: írókázás, berzselés, 

. 

Jellemző feladatok korcsoportok szerint (az egyéni sajátosságoknak megfelelően eltérés 

lehet) 

3-4 éves:  

- ismerkedés az anyagokkal 

- mintázás: gyurkálgatás, formálgatás tetszés szerint (gyurma, só-liszt gyurma, főzött 

gyurma, agyag, hó, homok, tészta) 

- firkálgatás, rajzolás puha vastag ceruzával, zsírkrétával (különböző anyagokra: rajzlap, 

csomagoló papír, fólia, karton doboz) 

- festés: ujjal, nagy ecsettel, szivaccsal, hengerrel 

- nyomdázás: ujjal, tenyérrel, dugóval, krumplival, szivaccsal, vattapamaccsal 

- ragasztás: nagy formákat, ecsetes ragasztóval 

 

4-5 éves: 

- kiscsoportban megismert technikák, tevékenységek bővítése. 

- természeti tárgyak gyűjtése: termések, levelek, ágak, kavicsok gyűjtése, felhasználása 

- mintázás: gyümölcsök, állatfigurák, emberalakok készítése, lenyomatok (hőre 

keményedő gyurma, levegőn szilárduló gyurma, gipszöntés) 

- rajzolás: filctollal, aszfalt krétával 

- festés: sok színnel, bármilyen festékkel, szivacsecsettel (rajzlapra, kartonra, 

tortapapírra, papírzacskóra, papírtányérra, hullámpapírra) 

- nyomdázás: zöldségekkel, gyümölcsökkel, falevéllel, textillel 

- ragasztás: tépéssel, vágással papírokból, anyagból, termésekből 
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- origami: egyszerű hajtogatások 

- előre kilyukasztott formák varrása 

- decoupage 

 

5-6-7 éves: 

- természeti tárgyak gyűjtése: terményképek, mozaikok, zöldségfigurák készítése 

- mintázás: emberalakok részformákkal, agyagkompozíciók karcolással, dombormű, 

gipszöntés  

- bábkészítés: zacskó-, sík-, fakanálbáb  

- rajzolás: 

- festés: üvegfestékkel, textilfestékkel, porcelánfestékkel (szívószállal festékfújás, 

fogkefével fröcskölés, festés fésűvel) 

- körmöcskézés 

- fonás,  

- szövés, 

- varrás, hímzés,  

- gyöngyfűzés 

- gyöngykirakás vasalás 

- ragasztás: mozaik készítés, terménykép, textilkép 

- origami 

- díszítőmunkák 

- linónyomat készítése 

- kollázs, montázs 

- karcolás 

- apró gyöngy fűzése 

- kasírozás 

- gipsznyomat 

- batikolás 

- kollektív munkák 

- makramé 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

Túlnyomórészt önállóan használják a megismert technikákat, eszközöket, ismerik az anyagok 

tulajdonságait, képalakításaikban egyéni módon tudják jelezni az elemi térviszonyokat. 

Örömmel, saját kezdeményezésre élnek az önkifejezés módjaival, rajzolnak, festenek, 

kézimunkáznak.  

 

A firkálástól eljutnak a képalkotásig, élmény és elképzelés után egyéni módon megjelenítve 

azt, alkotásaikban, emberábrázolásukban részletező formák, egyszerű mozgások jelennek meg, 

képesek elképzelés után meseszereplőket, meserészleteket, elképzelt helyzeteket, eseményeket, 

hangulatot is kifejezve megjeleníteni. Ismerik a síkbeli irányokat, megfelelően fogják a ceruzát, 

téri, formai, szín képzeteik gazdagodnak, koordinált a szem-, és kézmozgásuk. emlékezet után 

(vizuális, auditív) is tud ábrázolni, 

 

Formaábrázolásaik során képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket, 

jellemző formákat, plasztikai munkáik változatosak, egyéniek, építésben, téralakításban 

ötletesek és együttműködőek. Az alapszíneket, azok árnyalatait ismerik, felismerik, 

alkalmazzák, díszítenek, mintáznak megfigyeléseik vagy elképzeléseik alapján.  Tudnak 

ollóval, zsákvarrótűvel biztonságosan bánni. Megismerkedtek a gyöngyfűzés, fonás, szövés, 

csomózás technikájával, önállóan is képesek alkalmazni a megismert változatos technikákat, 

csoportmunkában is tevékenykednek. 

Saját és közösen készített kompozíciókról, műalkotásokról, művészi tárgyakról tudnak 

véleményt alkotni.  

 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységei során 

 Érzelmi-szociális: Akarati tulajdonságok, igényesség, szép iránti fogékonyság, 

esztétikai érzelmek, frusztráció. Önismeret, önértékelés, önbizalom, testséma, 

testrészek, keresztcsatornák, pozitív énkép, önelfogadás, alkalmazkodási készség. 

 Értelmi: Alaklátás, formaállandóság, rajzi kifejezőképesség, emlékezet, fantázia, 

alkotóképesség, észlelőképesség, formák, arányok, méretek, színek, színharmóniák, 

színárnyalatok. Formaérzék, formaismeret, formaképzelet, színérzék, díszítő érzék, 

irányérzék, mozgásos észlelés rész – egész látás, tapintás, észlelés, megfigyelőképesség, 
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vizuális memória, ritmus, összehasonlítás, szétválasztás, csoportosítás, téri tájékozódás 

síkban, térbeli alakzatok felismerése, létrehozása. 

 Verbális: Fogalomrendszer, szókincsbővítés Időviszonyok Tárgyi megnevezések 

Testfogalom Verbális fejlesztése Rajzi kifejezőkészség komplex fejlesztése 

 Testi: Egyensúlyérzék, Finommotorika, kézügyesség. Helyes eszközfogás, ülés, 

testtartás Nagymozgások szem – kéz, szem – láb koordinációja, mozgás feletti kontroll, 

mozgás tudatos irányítása, szemmozgatás, szemfixáció. 
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Külső világ tevékeny megismerése 
 

Cél: 

A gyermekek szerezzenek minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalatot a közvetlen és 

tágabb természeti-társadalmi környezetről, annak formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

Életkori sajátosságaiknak megfelelően olyan szokásrendszer elsajátítása, amelyek 

megalapozzák a környező világgal való harmonikus kapcsolatteremtést. A környezettudatos 

magatartásra nevelés, amely magába foglalja az emberi alkotásokat, életmódot, gondolkodást, 

viselkedést, a természet védelmét és rávilágít az okos, mértéktartó felhasználásra, értékek 

védelmére, megőrzésére. A természeti, emberi, tárgyi környezettel, családdal való ismerkedés 

során olyan tapasztalatok szerzése, amelyek matematikai tartalmúak: mennyiségi, alaki, 

nagyság- és síktérbeli viszonyok. Matematikai kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, az elemi ok-

okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. Ismereteit tevékenységekben 

alkalmazza. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása, illetve a 

meglévők mélyítése, rendezése, összehasonlítása, a kíváncsiság, megismerési vágy felkeltése a 

spontán érdeklődésre építve. Megértő, elfogadó légkör megteremtése, melyben a gyermeknek 

lehetősége van saját gondolatai, világról alkotott elméletei kinyilatkoztatására, az esetleges 

tévedésre. A természetben történő közvetlen tapasztalatszerzésre való lehetőségek 

megteremtése, séták, kirándulások szervezése, szükséges eszközök biztosítása. Tervezett 

pedagógiai munka, mely során a napi tevékenységet a tematikus-, éves terv alapján logikusan 

építi fel, a tevékenységek megszervezésével a várakozási idő minimalizálja. 

A tevékenység időkerete rugalmas, melyben a szervezeti forma szorosan kapcsolódik az adott 

téma feldolgozásához. 

A természeti és társadalmi környezet megismertetése a következő témákban: család, testünk, 

közlekedés, évszakok, növények, állatok, napszakok, helyi természetvédelmi és 

környezetvédelmi értékek. Környezettudatos gondolkodás fejlesztése, fenntarthatóságra 

nevelés.  

A tapasztalatszerzés során, a logikusan felépített tematikájú tevékenységek által az anyanyelvi 

nevelés, megfigyelőképesség fejlesztése, képzelet, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. Az 

adott témakör komplex megközelítése által az analízis-szintézis képességének kialakítása. 
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A kulturált élet szokásai, az elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok 

ismertetése. 

A környezeti és matematikai tartalmú tevékeny megismerés komplex módon jelenik meg, 

átszövi a tematikus tervet. 

Matematikai tartalmú tevékenykedtetést a gyermeket körülvevő világból gyűjtött tapasztalatok 

feldolgozására irányítja. Megfigyelteti a gyermekkel a mennyiségi, formai relációkat, 

állandóságokat, párok kialakítását, halmazok képzését játékos formában gyakoroltatja azokat. 

A megfigyelések rendszerezésével megalapozza a logikus gondolkodást. A tapasztalatszerzést 

beépíti a napi tevékenységekbe, változatos lehetőségeket biztosít. A számfogalom, térbeli 

tájékozódás kialakulásához megfelelő eszközöket biztosít. 

 

A tevékenységek megvalósításának lehetőségei életkori megjelenítése (alkalmazásuk az 

egyéni sajátosságok figyelembevételével történik) 

3-4 éves korosztály: 

- a gyermekek ismerkedjenek meg nevükkel, jelükkel, társaik nevével 

- ismerjék meg az óvodapedagógusok, és a dajka (más óvodai dolgozók) nevét 

- ismerkedjenek testükkel, az érzékszervekkel, és a végtagok funkcióival  

- legyenek a testápolással kapcsolatos ismereteik 

- figyeljék meg az évszakok jellegzetes jegyeit 

- ismerjenek fel 2-3 gyümölcsöt, zöldséget, virágot 

- nevezzenek meg néhány állatot (kutya, macska, tyúk, kakas, kacsa, liba), ezek kicsinyeit 

(figyeljék meg mozgásukat, hangjukat, külső jellegzetességüket, életüket a ház körül) 

- séták alkalmával gyakorolják a helyes közlekedést 

- 2-3 közlekedési eszközt nevezzenek meg 

- ismerjék az alapszíneket 

- 3-4 éves korban indirekt módon, játékaikba, mindennapi tevékenységeikbe ágyazva 

találkoznak a gyerekeknek a matematikai ismeretekkel.  Számolgatunk velük, 

építgetünk, összehasonlítgatunk, válogatunk a játéktevékenység közben. 

 

4-5 éves korosztály: 

- sorolják fel a családtagjaikat, tudják lakásuk címét 

- nevezzék meg a testrészeiket, az érzékszervek funkcióit 

- ismerjék az orvos gyógyító munkáját 
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- tudják a különböző évszakok jellegzetes jegyeit 

- ismerkedjenek meg újabb gyümölcsökkel, zöldségekkel 

- ismerjenek meg újabb állatokat (tehén, ló, disznó, nyúl, kecske) 

- nevezzenek meg olyan állatokat is, amelyek erdőben, vízben, mezőn élnek 

- télen gondoskodjanak a madáretetésről, ismerjenek néhány költöző madarat 

- séták alkalmával gyakorolják a szabályos közlekedést, a helyes viselkedést 

- nevezzenek meg olyan közlekedési eszközöket, amivel távolabbra utazhatnak, 

hasonlítsák össze őket külső jegyeik alapján 

- környezetük, tárgyain, jelenségein ismerjenek fel újabb színeket 

- tárgyak, személyek összehasonlítása szabadon és egy-egy kiemelt, megnevezett, ismert 

tulajdonság szerint 

- tárgyak, személyek szétválogatása saját szempont szerint; megnevezett, ismert 

tulajdonság szerint, elrontott válogatás javítása, mások válogatásának folytatása 

- tárgyak, személyek, halmazok sorba rendezése mennyiségi tulajdonságok szerint, 

nagyság szerint, szubjektív rendezési szempontok szerint 

- számfogalom előkészítése: mennyiségek összemérése hosszúságuk, tömegük, 

magasságuk szerint 

- ismerkedés az összemérés eszközeivel, módjával. A magasabb, alacsonyabb, hosszabb, 

rövidebb, nehezebb, könnyebb, több, kevesebb kifejezések tartalmának pontosabbá 

tétele becsléssel, összeméréssel 

- halmazok összemérése, melyik a több, kevesebb, párosítás segítségével, ugyanannyi 

kifejezés értése és használata 

- kis számok összkép alapján való felismerése 

- tapasztalatok szerzése a geometria körében 

- tevékenységek tükörrel 

- tájékozódás térben és síkban ábrázolt világban; alá, fölé, elé, mögé, mellé, közé, jobbra, 

balra, alatt, fölött, mögött, mellett, között kifejezések értése, értelmes használata. 

5-6-7 éves korosztály: 

- a tágabb család ismerete, a családtagok munkája otthon, munkahelyen 

- tudják a testrészeket, az emberi test felépítésének megfelelően felsorolni 

- ismerjék meg az érzékszervek funkcióját, védelmét, ápolását,  

- tudják, hogy az ősz, a tavasz, a tél, a nyár évszakok, idézzék fel a legszembetűnőbb 

jegyeiket 
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- hasonlítsák össze az időjárás különböző elemeit 

- tudják felsorolni a hónapokat, a hét napjait 

- ismerjék a napszakokat (reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka, hajnal) 

- figyeljék a fákat, bokrokat, virág-és fűféléket, tudják, hogy a növények fejlődése és az 

időjárás között összefüggés van 

- végezzenek növényekkel kapcsolatos munkákat 

- a már megismert házi, erdei és vadon állatokról komplex ismereteik legyenek 

- ismerjék a vizek, mezők állatvilágát (bogarak, madarak, halak, kisállatok) 

- végezzenek kísérleteket a vízzel, ismerjék a víz körforgását 

- gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést, a közlekedési eszközökön való viselkedést 

- tudjanak felsorolni, megkülönböztetni szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszközöket 

- ismerjék a környezetükhöz tartozó intézmények (iskola, posta, bölcsőde, orvosi rendelő, 

művelődési ház, könyvtár) funkcióját, az ott dolgozók munkáját 

- környezetükben ismerjék fel a színeket, azok árnyalatait. 

- legyen gyakorlati ismeretük a szelektív hulladékgyűjtésről, az energiatakarékosságról 

és az újrahasznosításról 

- érdeklődjenek a Föld, a csillagászat és a bolygók iránt 

- ismerjék a magyar népszokásokat, hagyományokat, az ünnepek tartalmát 

- földünkön élő más nemzetek, népek kultúrájáról tájékozottak legyenek 

- egyedi témaválasztásuknak megfelelően spontán érdeklődésük kielégítése. 

- tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása szabadon és egy-egy kiemelt, 

megnevezett, vagy felismert tulajdonság szerint 

- tárgyak, személyek, halmazok szétválogatása saját szempont szerint; megnevezett, 

ismert tulajdonság szerint, elrontott válogatás javítása, mások válogatásának folytatása, 

az érvényesülő szempont felismerése alapján 

- tárgyak, személyek, halmazok sorba rendezése, megnevezett mennyiségi tulajdonságok 

és elrendezett elemek sorrendjének felismert „szabályosság” szerint 

- sorozatok készítése mennyiségi tulajdonságok szerint, összehasonlítások szavakban 

- tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása szabadon: egyszerű megállapítások 

megfogalmazása; igazságuk eldöntése. Változások felismerése, megmutatása, 

megnevezése, elrontott válogatás javítása 

- számfogalom alapozása: mennyiségek összemérése: tárgyak összemérése, magasság, 

hosszúság, szélesség, vastagság, bőség, szerint közvetlenül és zsineg vagy papírcsík 

közvetítésével; tömeg szerint, űrtartalom szerint, terület szerint 
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- anyanyelvi nevelés: magasabb, alacsonyabb, ugyanolyan magas; hosszabb, rövidebb, 

ugyanolyan hosszú; vastagabb, vékonyabb, nehezebb, könnyebb, ugyanolyan nehéz, 

több, kevesebb, ugyanannyi 

- halmazok összemérése, elemeik párosítása az egyén fejlettségétől függően nagyjából 

10-20-ig  

- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának mélyítése párosítás segítségével, ugyanannyi 

érzékeltetése sokféle bontásban 

- sorba rendezett elemek helye a sorban: sorszámok 

- tapasztalatok szerzése a darabszámok változásairól (műveletek előkészítése) 

- tapasztalatok a geometria körében: építés szabadon különféle elemekből, 2-8 elemből 

álló építmények lemásolása azonos elemekből, elforgatva 

- tevékenységek tükörrel: mozgások közeledés, távolodás, hajlások, kar- lábmozgások és 

forgások megfigyelése, utánzás a tükör mögött  

- szimmetrikus és nem szimmetrikus alakzatok megkülönböztetése egymástól 

- tájékozódás a térben és a síkban ábrázolt világban  

- irányok azonosítása és megkülönböztetése, az alá, fölé, mellé, jobbra, balra, közé, alatt, 

fölött, mellett, jobboldalon, baloldalon, között kifejezés értése és használata 

- labirintusban való tájékozódás nyitott és zárt vonalakkal. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során 

 Érzelmi-szociális: A természethez való pozitív érzelmi viszony szülőföld, emberek, a 

táj szeretetre nevelés, tárgyi kultúra értékeinek szeretete, védelme. Feladattudat, 

szabálytudat, kitartás, türelem, ítélőképesség, kapcsolatteremtő képesség, közösségi 

érzés, szociabilitás, másokkal való kapcsolat igénye, testséma önmaga felismerése. 

Intellektuális érzelmek, együttműködési készség, feladattartás, önálló feladatmegoldás.  

 Értelmi: Érzékelés, íz érzék, térérzékelés, idő érzékelés, érzékszervi működés. 

Figyelem – koncentrált, - szándékos: Formaalakítás, hallási érzékelés, szem fixációs 

működése, tapintásos érzékelés. Téri helyzetek, cselekvések, színek, irányok, formák, 

tulajdonságok, méretek felismerése. Fogalomalkotás, számfogalom, számolási készség, 

problémamegoldó gondolkodás Szándékos figyelem Problémakezelés Analizáló-

szintetizáló készség fejlesztése 

 Verbális: Beszédkultúra, kérdéskultúra, kifejezőkészség, magabiztos tudatos kreatív 

önkifejezés. Választékos nyelvi eszközökben gazdag, kultúrált stílus különböző 
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kommunikációs helyzetekben. Beszédbátorság erősítése, beszédtechnika fejlesztése, 

szövegértés, kialakítása szövegalkotási kedv felkeltése Kommunikációs igény 

motiválása. Szókincsbővítés, tiszta artikuláció fejlesztése, verbális fejlesztés, testrészek 

neve. 

 Testi: Egyensúlyérzék, finommotorika, nagymozgások, szem – kéz, szem – láb 

koordináció. Manipulációs készség, gyors reagálás. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

A gyermekek tudják saját nevüket, születésük idejét, helyét, lakcímüket, szüleik pontos nevét, 

foglalkozását, fogalmuk van az idő múlásáról, a napszakok, évszakok körforgásáról, ismerik a 

hónapok, hét napjai megnevezését, sorrendjét. Tapasztalatokat gyűjtöttek az időjárás 

változásáról, ismerik az időjárási elemeket, az évszakok jellemzőit. Ismerik az emberi test 

felépítését, alkalmazzák a testápolási szokásokat. Megkülönböztetik a szép, tiszta, a piszkos, 

szemetes, megrongált környezetet, véleményt formálnak ezzel kapcsolatban, környezetükben 

az elsajátított erkölcsi magatartási normákat betartva viselkednek. 

Környezetük iránt tiszteletet mutatnak, gondolkodásukban megjelennek a természet- és 

környezetvédelem alapelvei. Ismerik a természet összefüggéseit, a növények és időjárás között, 

a víz körforgását. Közvetlen környezetükön élő növények, állatok egy részét felismerik, külső 

jegyek alapján képesek összehasonlítani, hasznosságukról, gondozásukról szereztek 

tapasztalatot. Budakeszi város értékeit ismerik. Ismerik, szeretik és védik a szülőföld, az itt élő 

emberek szokásait, hagyományait, a hazai kultúra értékeit, kialakulóban vannak azok a 

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

megóvásához szükségesek. 

Ismerik a közlekedési eszközöket, az alapvető közlekedési szabályokat, melyeket be is tartanak. 

Matematikai jellegű helyzetről, problémáról saját gondolataikat szabadon is elmondják; 

egymás állításainak igazságát megítélik, megbeszélik, esetenként javítják saját tévedéseiket. 

Tudnak irányítottan és szabadon megfigyelni, összehasonlítani, különbséget, azonosságot 

tenni. Számfogalmuk kialakult, tőszámok, sorszámok megnevezését helyesen alkalmazzák. 

Tapasztalataik alapján tudnak mérni mennyiséget, hosszúságot, magasságot, relációkat 

alkotnak. Képesek geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni, 

egyes egyszerű tulajdonságokat meg is nevezni, a térben való tájékozódásban elérhető a jobbra- 

balra irányok és állások megkülönböztetése; értik és követni tudják az irányokat, illetve 

helyeket kifejező névutókat. Használnak matematikai kifejezéseket. 
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Munka jellegű tevékenység 

 

Cél:  

A munkavégzéshez szükséges pozitív attitűd, készségek, képességek kialakítása, célszerű 

munkavégzési technikák bemutatása, elsajátítása cselekvő tapasztalással. A gyermek 

személyiségének fejlesztése, a folyamatos munkavégzés, a rendezett környezet iránti igény 

megalapozása. A saját és a mások által végzett munka iránti tiszteletre, megbecsülésre 

nevelés. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Nyugodt munkavégzés biztosítása, figyelembe véve az egyéni, életkori sajátosságokat, ügyel 

arra, hogy ne jelentsen terhet, örömmel, könnyedén elvégezhető feladatokat ad. Igényt alakít ki 

a gyermekekben a rend és a rendezett körülmények megtartására, az igényes munkavégzésre 

buzdít. 

Az állandó pozitív megerősítést ad, mely során megtanulják tisztelni a munkát végző 

embereket. Kiemelten értékeli a spontán munkavégzést. Nagy hangsúlyt fektet a közösségért 

végzett tevékenységek szükségességére, az önzetlenségre, egymás megsegítésére. 

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

Megismerteti a külső világ tevékeny megismerése által kínált tevékenységek, kísérletek során 

alkalmazott eszközök balesetmentes használatát.  

Arra neveli a gyermekeket, hogy képesek legyenek alkalmazni ismert munkafogásokat változó 

körülmények között is. Fejleszti az akarati tulajdonságaikat: önállóságukat, felelősségtudatukat, 

kitartásukat, önzetlenségüket.  

Megfelelő eszközöket biztosít, amelyek megfelelnek az óvodás gyermekek igényeinek.  

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

öltözködés, önkiszolgálás, majd a társakért végzett tevékenységek önként vállalását vezeti be.  

A naposi munkát (5-6-7 éves korban) figyelemmel kíséri. A napos feladatait megismerteti. A 

gyermeket alkalomszerű munkákkal bízza meg fejlettségétől függően: eszközök előkészítése, 

elrakása, eszközkészítés, teremrendezés, javítás, növények ápolása, seprés, gereblyézés, 

lombgyűjtés, locsolás, hólapátolás. 
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A várható fejlődés az óvodáskor végére: 

A gyermekek a rájuk bízott feladatot önként és örömmel végzik, tevékenységük során figyelnek 

testi épségükre, biztonságosan használják az eszközöket, a precizitás nagyobb érték a 

gyorsaságnál. A gyakori cselekedtetés szokássá válik, így egyre több a spontán munkavégzés, 

igényesebbé válnak a rendezett környezet iránt. Aktívan vesznek részt a napi munkavégzésben, 

naposi feladataikat örömmel látják el. Észreveszik másik munkájának eredményét, szükség 

esetén önként, jó szívvel segítenek. A folyamatosan megjelenő munkavégzés során erősödik 

önbizalmuk, felelősségérzetük. Megerősödik bennük, hogy a munka a játéktól eltérő 

tevékenység. 

Megalapozódik a munkavégzés iránti tisztelet, a dolgozó emberek megbecsülése, a 

munkavégzés hasznossága, megtapasztalják felelősségét. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Cél:  

A gyermekek kíváncsiságára, közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, élményeire, 

érzelmi kötelékeire, utánzási hajlamára építve, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus 

funkciók egyéni szükségletek alapján differenciált fejlesztése, mely az egész 

személyiségfejlődésre hatással van. Olyan támogató, elfogadó környezet megteremtése, 

melyben elsődleges célként valósul meg az egyéni kompetenciák fejlesztése az előzetes 

tapasztalatok figyelembevételével. A gyermekek elsődleges tanulási színtere a játék, így a 

tevékenységek során kiemelt jelentősége van a játékba ágyazott, örömteli, belső motiváción 

alakuló tevékenykedtetésnek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Biztonságot adó, érzelemgazdag csoportlégkör kialakítása, mely lehetőséget teremt a 

felfedezés, tapasztalás igényének kialakulására, hibák elkövetésére, azok kijavítására. 

Megfelelő mennyiségű, különböző ingerektől vezérelt problémahelyzetek megoldására való 

ösztönzés, mely megalapozza a logikus, problémamegoldó, analitikus gondolkodást a 

tapasztalás, cselekedtetés által. A közvetlen tapasztalatra, mozgásra, élményre épülő 

képességek, részképességek fejlesztése, mely magába foglalja a szenzoros, motoros, szociális 

és verbális tanulást egyaránt. A tervezett tanulási tevékenységek tartalma az évszakok 

változásait követi, a megfigyelhető természeti és társadalmi jelenségeket, eseményeket, az 

ünnepek sajátosságait, az óvodai élet hagyományait, aktualitásokat. 

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. 

Tematikus terveket dolgoz ki, a napi megvalósítás során a komplexitás eszmeiségét alkalmazza. 

A tevékenységek tartalma és a gyermekek egyéni sajátosságainak alapján határozza meg a 

szervezeti formát: egyéni, mikrocsoportos vagy csoportos tevékenykedtetés. 
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Alkalmazza az alábbi tanulási formákat:  

 Utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása) 

 Spontán, játékos tanulás – az óvodai élet bármely szituációjában, kapcsolatában, mely 

a gyermekek kíváncsiságának, mozgásvágyának, érdeklődésének következménye.  

 Cselekvéses tanulás: közvetlen manipulálást, rendezést, válogatást, probléma helyzetet 

biztosít.  

 Szervezett tanulási lehetőség – az óvodapedagógus által szervezett tevékenység, 

problémahelyzet, irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés és a gyermekek kérdéseire, 

válaszaira épülő ismeretszerzést, számtalan felfedezést kínál. 

A gyermekek tevékenységét folyamatosan értékeli személyre szabott, pozitív megerősítéssel. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

A gyermekek eljutnak a pontos észlelésig, mellyel ismereteik megalapozottak lesznek, „látják 

– veszik” a világot. Megismerkednek az elemi ok – okozati összefüggésekkel, a környezet 

mennyiségi, formai, tulajdonságbeli eltéréseivel, úton vannak a fogalmi gondolkodás 

kialakulásához. Megjelenik a szándékos figyelem, a szándékos felidézés, az önkéntelen 

emlékezeti bevésés és közvetlen felidézés mellett. Folyamatosan fejlődnek a tanuláshoz 

szükséges képességeik (differenciáltabb az érzékelés, észlelés) kialakulóban az elemi fogalmi 

gondolkodásuk. Belső motiváció jön létre a tanulás, tapasztalatszerzés iránt.  Él bennük a 

kíváncsiság, az iskola, a tanulás utáni vágy. Munkatempójuk, feladattartásuk életkoruknak 

megfelelő. 
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V. Az óvodai élet megszervezése 
 

 

Személyi feltételek 

 

Az óvoda arculatában kiemelt jelentőségűnek tekintjük dolgozóink emberi értékeit, 

felkészítését. 

Az ideális óvodapedagógus alapvetően humanista szemléletű előtérben a gyermekközpontú 

gondolkodásmóddal, rendelkezik megfelelő szakmai felkészültséggel, igényes a kor pedagógiai 

változásainak figyelembe vételére, asszimilációjára.  

A hiteles nevelőmunka érdekében fontos a pedagógusok belső és külső összhangja, a 

gondolatok, érzések és a viselkedés harmonizációja. 

Nevelőtestületünk közös értékként fogadja el a toleranciát, empátiát, egymás segítését, 

együttműködést, az emberi méltóság tiszteletben tartását, egymás véleményének tiszteletben 

tartását, a nevelői munka rugalmasságát, a differenciált bánásmódot, a demokratikus nevelési 

stílust, az esztétikus környezet jelentőségét. Igényük van ismereteik fejlesztésére, az 

önművelésre. Értekezleteken konstruktív vitát folytatnak. Egyenletes feladatmegosztás mellett 

részt vesznek a pályázatokon, publikálnak az óvoda életéről. 

 A gyermeki kezdeményezéseket figyelembe veszik, törekvéseiket támogatják, szükség esetén 

megfelelő mederbe terelgetik, szükségleteiket figyelembe veszik. 

Az óvodapedagógus alapelvei az elismerés, a dicséret, az elfogadás, melyet oldott, bizalommal 

teli, barátságos légkörben valósít meg, melyre jellemző a csoport érzelmi kiegyensúlyozottsága, 

a közepes vagy alacsony zajszint, az elmélyült játék, figyelmes viselkedés. Bánásmódját az 

eltérő szükségletek, érzelmi állapotok és hangulatok iránti toleranciája a gyerekek egymás 

közötti kapcsolatában mintát jelent. Az, hogy az adott helyzetben mi tűnik a leginkább 

megfelelőnek, a tevékenység tartalma, a gyerekek életkora és sajátosságai, eddigi tapasztalatai 

és elképzelései alapján alakítja ki. Az óvodába érkező gyermekek alapos megismerésének és 

szakszerű fejlesztésének alapvető feltétele az óvónők folyamatos önképzése, továbbképzése, 

önálló tanulása. Ennek megvalósítását szolgálja az óvónők továbbtanulási terve, és a 

továbbképzési tervek, melyek az évenként elkészítendő munkaterv részét képezik. Célunk a 

program megvalósítását segítő szakvizsgák, további szakképesítések, megszerzése 
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(fejlesztőpedagógus, beszédfejlesztő, egyéb mentorok) a különböző pedagógiai szolgáltatók és 

felsőfokú intézmények továbbképzésein való részvétellel. A nevelőtestület belső 

továbbképzéseit az előzőekben felsorolt óvodapedagógiai témájú rendezvényeken hallott, 

tapasztalt szakmai információkra építjük, egyéni érdeklődés, felajánlás és a nevelőtestület 

igénye alapján. Az intézmény innovációkban részt vesz. Az óvodánkban folyó belső 

továbbképzések alapját a bemutató foglalkozások, a beszámolók, a munkaközösségi 

foglalkozások adják, ezek szintén részét képezik az éves munkatervnek, és segítik az 

óvodapedagógiai változásokkal történő lépéstartást. Fontos a nevelőtestület önálló alkotó 

óvodapedagógiai munkájának segítése és értékes szakmai ötletek közkinccsé tétele, valamint 

az új kolléganők óvodánk közösségébe való beilleszkedésének támogatása. A bemutató 

foglalkozásokon való részvételi lehetőség igény és érdeklődés szerint, kölcsönös betekintési 

alkalmat ad egymás nevelőmunkájába.  

A pedagógiai asszisztensi munka az óvodapedagógusok és az óvodavezető irányítása mellett 

zajlik. Feladatuk elsősorban az egyéni bánásmód megvalósításában kiemelt jelentőségű, az 

óvodapedagógusok egyeztetnek a napi tevékenységben való részvétel aktivitásáról. A 

gyermekektől kapott információkat továbbítják az óvodapedagógusok felé, külön egyeztetést a 

gyermekről szülőkkel nem végeznek. Részt vesznek a csoport nevelői munkájában, de 

munkatevékenységük rugalmas, csoportba osztásuk a mindenkori szükségletek alapján 

történik. Szükség esetén részt vállalnak a gondozási feladatok ellátásában. A gyermekekkel 

való bánásmódjukat jellemzi a szeretetteljes, elfogadó magatartás, megoldják a környezetükben 

lévő konfliktushelyzeteket. Részt vesznek a munkakörüknek megfelelő képzéseken, rendszeres 

vezetői konzultáción. Délutáni pihenőidőben gondoskodnak az óvoda közös helységeinek 

dekorálásáról.  

A dajkai munka szerepváltása csak az óvodapedagógusi munka szerepváltásának 

kontextusában értelmezhető. Munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az 

óvodapedagógusok irányítása mellett végezik, egyértelműen elkülönítjük mely esetben 

kompetens, mely esetekben segítő a szerepkörük.  

A dajka kompetens szerepkört tölt be: az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során, a 

gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában, az óvoda vagyon- és 

állapotvédelmében, a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, 

szakszerű teljesítésében, minden olyan esetben, amikor felettesei – óvodavezető, 

óvodapedagógus munkaköréből adódó, „Egyéb rendelkezések” alatt feltüntetett feladatokkal 

bízzák meg, saját szak- és önképzésében, megszerzett szakmai ismeret- és tudásanyagának a 
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gyakorlati munkájába való beépítésében,  munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában, saját 

élményű tapasztalatainak átadásában, saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében, lelki 

egészségének védelmében.  

A dajka segítő szerepkört tölt be A Pitypang Sport Óvoda – az óvoda alap- és kiegészítő 

feladatainak teljesítésében, az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során, 

az óvoda minőségi szolgáltatást nyújtó feladatainak ellátása kapcsán, az óvoda által kitűzött 

minőségcélok elérésében, a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában, a gyerekek 

tehetséggondozásában, a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során.  

Az intézményben alkalmazott szakember - logopédusok, gyógypedagógus, óvodapszichológus, 

a gyermekek szükségleteinek megfelelően alakítja napi és heti rendjét, együttműködik az 

óvodapedagógusokkal. Alkalmazkodik az óvodai rendezvényekhez, részt vesz azokon. 

Folyamatosan konzultál az óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel, a szülőkkel, fogadó órát 

biztosít. Részt vesz a szakmaközi konzultációkon, kooperatív teamunkában dolgozik a gyermek 

egyénre szabott, komplex fejlesztése érdekében. Szükség esetén, egyéni esetkonferencián vesz 

részt. A gyógypedagógus, óvodapszichológus a gyermekeket megfigyeli csoportos tevékenység 

közben, elsődlegesen törekszik a csoportba beilleszkedés hangsúlyosságára.  

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

példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat. Ismerjék meg nevelési elveinket, 

csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az óvónőkkel. Aktívan vegyenek részt a csoport 

életében.  Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a 

gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak. Munkájukban tükröződjön a gyermekek 

szeretete, elfogadása, tisztelete. Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a 

gyermekek nevelését.  

 

Tárgyi feltételek 

Az óvoda tárgyi feltételrendszerének fejlesztése, bővítése az óvoda évenkénti éves 

költségvetésének függvénye, melyet a mindenkori Fenntartó Önkormányzat a gazdasági 

helyzetnek megfelelően biztosít. 

A költségvetés kiegészítéséhez pályázatok benyújtásával, termek bérbeadásával, jótékonysági 

rendezvények megtartásával, alapítvány működtetésével járulunk hozzá. 
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Szervezeti időkeretek 

 

A csoportok megszervezése 

Az alapító okirat alapján óvodánkban 275 férőhelyet tudunk biztosítani, 11 csoportot 

működtetünk. A csoportok életkori tekintetben homogén összetételűek. A csoportok létszáma 

alapvetően 25 fő.  

A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket egyenletesen osztjuk el a csoportokban, hogy 

az óvodapedagógusoknak lehetősége legyen a megfelelő fejlesztésre. 

A napirend kialakításának szempontjai a Pitypang Sport Óvodában: 

A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a 

tétlenséget, a kapkodást. Minél hosszabb, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk. A 

tisztálkodás és öltözködés végzéséhez, az egyéni szükségleteknek megfelelő időtartamot 

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

A gyermekek alvási—pihenési igényeit figyelembe vesszük. 

 

 

Napirend alakulása: 

 

Érkezéstől az udvari játékig  

A gyermekek érkezése, fogadása.  

Játéktevékenység. 

Játékos, szervezett tanulás csoportos, mikro-csoportos és egyéni foglalkozási formák 

alkalmazásával.  

Mozgás, testnevelés foglalkozás.  

Tízórai, gondozási teendők ellátása. 

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 folyamatos ébredés.  



 

 

76 

Ébredéstől hazaindulásig.  

A csoportszoba rendjének helyreállítása.  

Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása.  

Játékos egyéni képességfejlesztés.  

Játéktevékenység.  

Szabad, mozgásos játék az udvaron, időjárásnak megfelelően.  

Találkozás a szülőkkel, rövid információcsere a gyermek fejlődéséről, magatartásával 

kapcsolatosan szükség esetén. 
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VI. Az óvoda gyermekvédelme 
 

Óvodai gyermekvédelmi munkánkat alapvetően az 1993. évi LXXIX. törvény a 

Közoktatásról, az 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a Gyámügyi 

igazgatásról, valamint a 11./1994. évi (jún. 8.) Miniszteri Rendelet határozza meg. 

Az említett törvények meghatározzák a tevékenységünk célját, feladatait, az intézményvezető 

felelősségét, a pedagógusok kötelességét. 

  

 Cél: 

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

családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Esélyegyenlőség biztosítása, a szociális 

hátrányok enyhítésére.  Hozzásegíteni a gyermeket az egészséges, értékes, minőségi élethez.  A 

kialakult, vagy kialakulóban lévő problémák időbeni felismerése, ezekre megoldást találni. 

Törekedjünk a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzésére. 

Feladat: 

A gyermekeknek nyugodt, családias, szeretetteljes légkört, egészséges, gondoskodást nyújtó 

környezetet, megkülönböztetés nélküli, hátrányokat kompenzálni képes óvodai napirendet és 

tevékenységeket biztosítani. A „gyermekek mindenek felett álló érdekét” képviselni. 

Megismerni és nyomon követni a családok életében történő, bekövetkező változásokat. 

A szülőket partnerré kell tennünk a munkánk során. A megszerzett információikat bizalmasan 

kell kezelni, hiszen a gyermekvédelmi munka minden pedagógus kötelessége és feladata. 

 

Az óvodavezető feladata: 

A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot, a gyermekvédelmi 

feladatokkal megbízott óvodapedagógus munkáját segíti.  Megfelelő feltételeket biztosít a 

jelzőrendszer kiépítésére. A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a 

veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól 

illetve ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. Részt vesz esetmegbeszélésen, szükség esetén 

családlátogatáson. Az óvó-védő, baleset megelőzési intézkedéseket rögzíti, a szülőkkel 

folyamatos kapcsolatot tart. Az éves szűrővizsgálatokon felül rendszeresen konzultál a 

védőnővel, gyermekorvossal, további felügyeleti szervekkel. 
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A gyermekvédelmi felelős feladata: 

Gyermekvédelmi tervet készít, munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten. 

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

nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 

Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt kollégái tudomására hozza. Segíti és szorgalmazza 

a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását. 

Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 

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

eredményeket. Szükség szerint írásbeli jelzéssel él a Gyermekjóléti Szolgálathoz, 

együttműködik a probléma megoldásában. Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő 

tevékenységét. Szükséges esetekben családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 

Továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak. Részt vesz a gyermekvédelmi munka 

intézményi ellenőrzésében, és értékelésében. Pedagógiai eszközökkel, tanácsadással segít a 

szülőknek, pedagógusoknak a gyermekvédelemmel kapcsolatos problémáik megoldásában, a 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket felkeresésében. 

Minden esetben a gyermekek érdekeit védi, képviseli, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok  

érvényesülését. Részt vesz a jelzőrendszeri üléseken, szakmai továbbképzéseken, 

esetmegbeszéléseken. Felhívja a szülők figyelmét az igényelhető, igénybe vehető 

támogatásokra, az újraigénylés határidejének lejáratára. Rendszeres és rendkívüli 

támogatásokhoz óvodai javaslatot, pedagógiai jellemzést készít.  

 

Az óvodapedagógus feladata:  

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket kiszűri az óvodába kerüléskor, illetve a 

tanév során. Tájékozódik a gyermek életkörülményeiről, anamnézist készít, mely a gyermek 

személyiség lapjának alapja. Nevelési tervet készít a csoportnaplóba, melyben megjelöli az 

aktuális nevelési, fejlesztési feladatokat. Állandó, segítő kapcsolatot tart a szülőkkel és a 

problémás esetek jelzi a gyermekvédelmi felelősnek. Differenciált és tudatos nevelő munkája 

során elősegíti a gyermek egészséges fejlődését, lehetőség szerint kompenzálja a környezet 

negatív hatásait. Az esetek sikeres megoldása érdekében hatékonyan együttműködik a 

családgondozóval Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését. Segíti az újonnan belépő 

gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését, befogadását a csoportokba. 
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Az óvoda befogadó feladatai 

 

 Egyéni bánásmód 

 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek elfogadására, tiszteletére, szeretetére, 

megbecsülésére, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételére, az eltérő fejlődési 

ütemű, különleges gondozást igénylő gyermekek ellátására, egyéni készségek, képességek 

kibontakoztatására. 

Szeretettel fordulunk a csoporthoz később kapcsolódó új gyermekekhez. Az óvodás korú 

gyermek szükségleteihez, életkori fejlettségéhez differenciáltan igazodunk, törekszünk a 

gyermeki szükségletek kielégítésére. A felismerés módszerével, a szükséges feltételek 

biztosításával elősegítjük a tehetséggondozást. Támogatjuk a kiemelkedő képességű 

gyermekek speciális fejlesztését, önmegvalósításuk lehetőségét. A magatartászavaros, 

visszahúzódó, retardált, szorongó, passzív gyermekek felé a toleráns viselkedés, a felnőttek és 

a gyermekek részéről is egyaránt elvárás. 

 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek fogadása 

Célunk az integráció biztosításával az interkulturális értékek befogadásával az önazonosság 

megőrzésének, ápolásának, erősítésének biztosítása. Fontos az emberi jogok és az alapvető 

szabadságjogok védelme. Érdeklődjünk a különböző népek kultúrái iránt (jelképek, ételek, 

népviselet, babák, zene), tanuljuk meg a gyermek saját nyelvén egy-két szót (köszönés, 

megköszönés). 

 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése 

Stabil befogadó környezet biztosításával elősegítjük az óvodai szokásokhoz való közelítést. 

Szorosan együttműködünk a szociális intézményekkel, így segítségnyújtást biztosítunk a 

családokhoz illeszkedve. Nevelési elveink a megértés, elfogadás, alkalmazkodás. 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

A nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek többoldalú megsegítése (ingyenes 

programok, étkezési hozzájárulás, ruha - játékgyűjtés). 
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Családlátogatás alkalmával észlelt higiénés hiányosságok feltárása, és lehetőség szerinti 

segítése. Szoros együttműködés a szociális intézményekkel, problémás családtag esetén jelzés 

az illetékes hatóságoknak. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

Feladatunk, érzelmi támasznyújtás, kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítása, türelmes, 

elfogadó, szeretetteljes odafordulás. Kedvezőtlen körülményekből adódó hátrányok 

csökkentése, a veszélyeztetettség enyhítése.  

A gyermekek védelmét ellátó szervek felelőseivel folyamatos kapcsolattartás (gyermekvédelmi 

felelős, szociális munkás, családgondozó, pszichológus), a megszerzett információk bizalmas 

kezelése. Az adódó probléma esetén tapintatos kezdeményezés a szülők felé, bizalmuk 

megnyerése és megtartása. 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyerekek befogadása  

A szemléletváltás a befogadáshoz (inklúzió), különbözőségek elfogadása (integrálás) 

elengedhetetlen a sajátos nevelési igényű gyermekek érkezésekor. Szorosan együttműködve a 

családdal differenciált bánásmódra törekszünk, és ehhez mérten fejlesztjük az egyéni 

képességeket. Szakmai tapasztalatok gyűjtésével hozzájárulunk a speciális neveléshez 

(szakkönyvek, látogatás szakmai intézményekbe). 
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VII. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 

Cél:  

A gyermek fejlődésének érdekében megfelelő bizalmi kapcsolat kiépítése, mely alkalmas az 

érzelmi biztonság megvalósítására. Rendszeres tájékoztatáson keresztül a szülők információkat 

kapnak gyermekükről fejlődéséről, nevelési, pedagógiai programunkról, céljainkról, s azok 

megvalósulásáról. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Nevelői partneri viszonyt épít ki a szülőkkel, a gyermek egészséges fejlődése érdekében 

tudatosítja a közös felelősséget. 

A Pitypang Sport Óvoda pedagógiai programját, nevelési céljait megfelelő módon ismerteti, 

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 és támogatást, segítséget nyújt 

az iskolához szükséges új szülői szerepkör kialakításában. Előzetesen ismerkedik a szülőkkel, 

gyermekkel, családlátogatást szervez.  

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. 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 óvónőt 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 és érdeklődés alapján egyéb fórumokon.  

Az óvoda munkatervében megjelölt pedagógiai témájú szülői értekezletekkel a családi nevelés 

hatékonyságát segíti. A szülők igényeit, javaslatait, kéréseit, felajánlásait figyelembe veszi 

nevelőmunkájába. Szülői értekezleten a csoportokban folyó nevelőmunka tervét ismerteti: 
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elképzelések, a különböző nevelési területek, a kiemelt feladatok tekintetében. A csoport külső 

programjait, kirándulások, színházlátogatások, egyezteti a szülőkkel.  

Előre egyeztetett időpontban fogadó órát szervez, melyre felkészül, s ahol a gyermekkel 

kapcsolatos egyéni sajátosságokat beszéli meg a szülővel. 

Nyílt rendezvényeket szervez (karácsonyváró délután, anyák napja, Föld napja, Pitypang nap), 

melyen a szülők lehetőséget kapnak az óvodai élet szokás- és szabályrendszerének közvetlen 

megismerésére, gyermekük megfigyelésére, együtt játszhatnak gyermekükkel, így közelítve 

egymáshoz a gyermek szocializációs szintereit.  

A Szülői Szervezet munkatervének elkészítésében részt vesz a szülők képviselőivel közösen a 

nevelési év elején. A szülők képviselőit meghívja az óvoda különböző fórumaira, alkotó 

ötleteiket, kéréseiket, igényeiket meghallgatja, és lehetőség szerinti teljesíti.  

A szülők jogainak érvényesítését segíti az óvoda pedagógiai és szervezeti 

alapdokumentumainak elkészítésekor a Szülői Szervezet képviselői révén PP, SZMSZ, 

Házirend. 

Különleges és aktuális témakörben (egészséghét, beiskolázás) szülői klubbot szervez. 
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Az óvoda kapcsolatrendszere Budakeszi intézményeivel 

 

A kapcsolat színtere: A kapcsolattartás formája: 

 

 

Gyermekláncfű Alapítvány 

 részvétel pályázatokon 

 eszközfejlesztés   

 karácsonyi ajándékvásárlás 

 Pitypang nap lebonyolítása 

 

Széchenyi István Általános Iskola 

 osztálylátogatások 

 nyílt nap a nagy csoportokban 

Szivárvány Óvoda 

és 

Tarkabarka Óvoda 

 óvodai programok 

 értekezletek 

 téli és nyári szünet óvodai ügyelet 

Budakeszi Bölcsőde  csoportlátogatás 

 szülői értekezlet beiratkozás előtt 

 

Pedagógiai Szakszolgálat 

 iskolaérettségi vizsgálat 

 pszichológiai tanácsadás 

 előadások nevelési témákban 

 a gyermekek gondozása, fejlesztése 

 

 

Erkel Ferenc Művelődési Központ 

 gyermekkoncertek, kiállítások 

 városi rendezvények, fellépések 

 gyermekelőadások 

 helytörténeti gyűjtemény 

Nagy Gáspár Városi Könyvtár  játszóház, kézműves foglalkozások 

 rajzverseny, gyermekelőadások 

 

HÍD Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 gyermekvédelmi feladatok 

 előadások, szakmaközi megbeszélések 

 pszichológiai tanácsadás, fogadóóra 

 

Budakeszi Labdarúgó Akadémia 

 ingyenes labdarúgó edzések 

 fakultatív programok 

 

  

 

Intézményünk városi rendezvényeken képviseli magát. 
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 VIII. Legitimációs záradék 
 

Az intézmény OM azonosítója: 

        032936 

Intézményvezető: 

……………………………………… 

Ph 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 

209/2016. Nevelőtestület  

 

Szülői Szervezet nevében véleményezte: 

…………………………………….. 

SZüSZe képviselő 

Budakeszi Város Képviselőtestülete  

______ év ______________ hó _____ napján jóváhagyta. 

 

Ph. 

............................................................................. 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától 

visszavonásig. 

Négyévenkénti felülvizsgálat szükséges. 

Verziószám: …./2016. 

Módosított változat: 

Készült: …… példány 

Iktatószám:  

 

 


