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I. BEVEZETŐ 

2012. szeptember 1-én a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója megalapította a 
Reményhír Intézményfenntartó Központot, melyben óvodánk, mint intézményegység 
gondoskodik az óvodáskorú gyermekek neveléséről. A közös igazgatású intézmény előnyeit 
kihasználva végezzük nevelő munkánkat. Pedagógiai alapelvünk, hogy minden gyermeket 
egyenlő esélyek, jogvédelem és egyéni bánásmód illet meg.  

Pedagógiai programunk készítésénél figyelembe vett jogszabályi háttér: 
 
• 1991. évi LXIV. Törvény a gyermekek jogairól 
• 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 
• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve, és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
• 2003. évi CXXV. Törvény az „Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról” 
• 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 
• 229/2012. (VII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

névhasználatáról 
• 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
• 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
• 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 
 
 

II. HELYZETELEMZÉS 

II.1.  INTÉZMÉNYEGYSÉGÜNK SAJÁTOSSÁGAI 
Óvodánk a város peremkerületén működik, ahol egyre növekszik a hátrányos helyzetű és 
cigány gyermekek száma. Ezzel egyenes arányban emelkednek a szociokulturális hátrány 
megjelenési formái: az egészségtelen életmód, hiányos táplálkozás, rossz anyagi 
körülmények, nagyarányú munkanélküliség, a szülők alacsony iskolázottsága, a gyermekek 
motivációs, nyelvi, szociális hátrányai. A gyermekekért érzett felelősség odaadó munkát 
kíván a pedagógustól. Törekszünk az egyéni bánásmód különböző formáit alkalmazni, hogy 
az egyre növekvő számú, felzárkóztatást igénylő gyermekek számára esélyegyenlőséget 
teremtsünk. Célunk megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való 
kapcsolattartásra, együttműködésre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű 
gyermekek esélyeinek javítását.  
A gyermekek óvodai életük során komplex fejlesztést igényelnek, hogy testi-lelki és szociális 
téren is harmonikusan fejlődjenek és képesek legyenek egyenlő eséllyel indulni az iskolai 
éveknek. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres óvodába járás. A törvény adta lehetőséget 
kihasználva, igyekszünk minél fiatalabb korban férőhelyet biztosítani a hátrányos helyzetű 
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gyermekek számára. A szeretetteljes „óvó-védő” légkör biztonságérzetet nyújt a 
gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.  
A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) gyermekek speciális fejlesztését 
intézményrendszerünkön belül külső szakember bevonásával biztosítjuk. Az együtt nevelés 
integráció formájában valósul meg.  Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus és 
mozgásfejlesztő pedagógus összehangolt munkája biztosítja a gyermekek sokoldalú 
fejlődését.  
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek hittan foglalkozás 
keretében, önként vállalt játékos formában megismerjék a bibliai értékrendet 
Hivatásunk végső célja boldog, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése  

II.2. GYERMEKKÉP 
A gyermek fejlődő személyiségét genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 
környezeti hatások spontán és tervszerű együttesei határozzák meg, tehát szellemi, erkölcsi és 
biológiai értelemben is egyedi személyiség. Egyénenként és életszakaszonként változó testi és 
lelki szükségletei vannak. A gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát 
felmérjük, a mérés eredményeit a nevelési, egyéni fejlesztési tervbe beépítjük. 
Az óvodás gyermek személyiségfejlődésében kiemelt szerepe van az őt körülvevő személyi és 
tárgyi környezetnek, így az óvodának is.  Minden gyermek számára biztosítjuk a magas 
színvonalú fejlesztést annak érdekében, hogy esetleges hátrányai csökkenjenek.  
A szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben, önmagát ismerő és elfogadó, a világra nyitott, 
derűs, harmonikus gyermekeket kívánunk nevelni. A másságot előítélet helyett értékként 
kezeljük, megkeresve benne mindazt, amitől több és jobb az egyén. Óvodai életük végére 
felvállalják kultúrájukat, másságukat. Személyiségük nyitott, képességeiknek megfelelően 
teljesítenek az iskolai életben.  
 

II.3. ÓVODAKÉP 
Óvodánk 5 csoportos, szép, nagyméretű, ligetes játszóudvarú, ahová 96 kisgyermek felvételét 
tudjuk biztosítani. Ellátásukat, nevelésüket, gondozásukat 17 felnőtt dolgozó vállalta fel. 
Vonzáskörzetünkben él a városi cigány lakosság jelentős százaléka, akik magyarul beszélő 
romungrók, ezért óvodai nevelésünk a cigány kulturális értékek megőrzésével magyar 
nyelven történik. A gyermekek életét úgy szervezzük, hogy a magyar óvodai nevelés 
hagyományai, értékei ötvöződjenek a cigányság kulturális értékeivel. Így kívánunk 
hozzájárulni roma identitásuk erősítéséhez.  
Az óvoda olyan nevelési intézmény, amely a gyermekek fejlődésének és nevelésének 
optimális feltételeit biztosítja két és fél éves kortól iskolába lépésig. A gyermekeknek 
esztétikus, nyugodt környezetet biztosítunk a játék, mint legfőbb tevékenységforma számára.  
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Óvodánk felvállalja a családok és a gyermekek 
különbözőségéből, hátrányos helyzetéből fakadó kihívásokat. Az óvoda funkciója: óvó-védő, 
szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Ezek együttes megléte segíti a sikeres 
iskolakezdéshez elengedhetetlen gyermeki személyiségvonások fejlődését.  
Elismerjük, hogy a családi nevelés és az óvodai nevelés együttesen hat a gyermekek életében, 
de óvodánkban gyakran az óvodai nevelés jelentősége megnő, ezért kötelességünknek 
tekintjük a hátrányok csökkentését, a társadalomba való integrálódás elősegítését.  

II.4. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK  
 
• Szeretetteljes, biztonságot adó, elfogadó légkör kialakítása, amely a gyermek egyéni 

igényeit, érdekeit tartja szem előtt.  
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• A gyermek aktuális fizikai és érzelmi állapotának figyelembe vétele, a tevékenységek 
tempójának, időtartamának, módszereinek hozzáigazítása.  

• A gyermeki személyiség megismerése, tisztelete, elfogadása, gondoskodó környezet 
biztosítása.  

• A család a nevelés elsődleges színtere, az óvoda kiegészítő szerepet tölt be. Az 
óvodapedagógus személyisége nyújtson modellt a családi nevelés számára.  

• Az óvoda nem ad helyet az előítélet semmilyen formájának.  
• Az óvodapedagógus a gyermek személyiségét nem statikusan, hanem önmagához 

viszonyított fejlődésben szemléli. Tudatos, tervszerű munkája biztosítja a gyermekek 
személyiségének optimális, harmonikus fejlődését.  

• A gyermek legfőbb tevékenysége a játék, mely semmi mással nem helyettesíthető. Ez által 
fejlődik személyisége, bontakoznak ki képességei.  

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése (SNI, BTMN) fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus és logopédus által.  

 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI  

Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi, lelki szükségleteinek a kielégítése.  

III.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek testi szükségleteinek civilizált 
kielégítése, az egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás igényének alakítása az 
egészséges testi fejlődés érdekében. 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 
A gyermekek óvodába lépése előtt családlátogatás alkalmával tájékozódunk az otthoni 
körülményekről, életvitelről, amelyben nagy eltérések és lemaradások tapasztalhatók. 
Óvodánkban a gyerekek többsége hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű, ez 
meghatározza a gondozásukkal kapcsolatos feladatainkat. 
A gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, mozgáskoordinációjának, testi képességei 
fejlődéséhez naponta szervezünk mozgásos tevékenységet vagy sétát. Óvodánk hatalmas 
udvara és az udvari játékok kiváló lehetőséget nyújtanak a változatos mozgásformákhoz. A 
szülők ritkán szerveznek közös családi programot, ezért ha tehetjük, kirándulást tervezünk a 
gyermekeknek.  
Biztosítjuk az alváshoz, pihenéshez szükséges feltételeket, a gyermekek eltérő alvásigényét 
figyelembe véve. 

Az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözés, egészségmegőrzés szokásainak 
kialakítása 
A beszoktatás ideje alatt megismertetjük a gyerekekkel a mosdó használatát, a testápolási 
szokások sorrendjét. Az ismeretek átadását a legalacsonyabb szinten kell kezdeni. Az 
egészségügyi szokások kialakítását minden felnőtt azonos módon és következetesen 
gyakoroltatja a gyerekekkel. 
Az otthoni rendszertelen, egyoldalú táplálkozást az óvodai háromszori étkezésen túl úgy 
próbáljuk javítani, hogy ún. vitamin napokon új ízekkel, egészséges tápanyagok felhasználási 
módjával ismertetjük meg a gyerekeket. A „Hétkrajcár programhoz” kapcsolódva a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetenként hétvégi ebédjegyet kapnak, ezzel is 
hozzájutva a rendszeres meleg ételhez.  
Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbséget, lemaradást kulturált körülmények 
biztosításával, személyes példaadással próbáljuk koruknak megfelelő szintre hozni. 
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Fokozatosan kialakítjuk a helyes öltözködési szokásokat a szülők bevonásával, a réteges 
öltözködés előnyeit hangsúlyozzuk. A gyermekek tisztasága, ápoltsága érdekében összefogva 
a lakóhely egészségügyi szakembereivel, a szülők körében felvilágosító, ismeretterjesztő, 
egészségnevelő munkát végzünk. Olyan programokat szervezünk hozzáértő szakember 
segítségével, amelynek témája az egészséges táplálkozás, mozgás, tisztálkodás, fogápolás, 
hajápolás, higiénia.  

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 
A gyermekek testi edzettségét a levegő, víz, napfény biztosítja. A friss levegőn tartózkodást - 
az időjárástól függően - minden nap biztosítjuk. A nyári napsütésben hatalmas árnyas fáink 
védelmet nyújtanak a közvetlen UV sugárzástól. Rossz idő esetén rendszeres szellőztetéssel, 
nyitott ablaknál végzett mozgásos foglalkozásokkal biztosítjuk a gyermekek testi edzettségét. 
Tudatosan és tervszerűen beépítjük az óvoda mindennapjaiba a személyi higiénia 
elengedhetetlen elemeit, rendszeresen gyakoroljuk azt. Élethelyzeteket jelenítünk meg az 
óvodai tevékenységekben (fodrász, orvos, kórház, házimunka). A gyermekek lelki egészsége 
érdekében a bántalmazás, elhanyagolás, molesztálás, terrorizálás az információáradat 
sokasága ellen is kiállunk (Gyermekvédelmi törvény). 

A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges, biztonságos, környezet biztosítása 
Udvarunk nagy része füves terület, de van homokos és szilárd burkolatú része is, napos és 
árnyékos területe, fedett és virágos része. Az itt található természetes anyagból készült 
mozgásfejlesztő játékszerekkel biztosítjuk a változatos tevékenységet, a gyermekek szabad 
mozgását. A csoportszobák átlagos méretűek, egyúttal az étkezés és alvás helyei is. A közös 
öltözőben a csoportok rugalmasan oldják meg a zsúfoltság elkerülését. A mosdóhelyiségünk 
szintén kicsi. A törölközőket, azok mosását, vasalását az óvoda biztosítja. 
A gyermek testi épségének védelme és a baleset megelőzés érdekében megfelelő személyi és 
tárgyi feltételeket biztosítunk. Az eszközök, használati tárgyak karbantartását folyamatosan 
végezzük. Évszakonként balesetmegelőző tájékoztatást végzünk. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  
• A testápolás során kialakított egészségügyi szokásokat elsajátítják és önállóan 

alkalmazzák. 
• A tisztálkodási eszközöket megfelelően használják.  
• Készségszinten használják az evőeszközöket. 
• Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak. Tudnak kancsóból önteni. 
• Kialakul bennük az esztétikus étkezés igénye. 
• Étkezés közben halkan beszélgetnek. 
• Önállóan öltözködnek, ruhaneműjüket, ágyneműjüket rendbe rakják. 
• Ügyelnek önmaguk és környezetük rendjére, tisztaságára, megóvására. 
• Ügyelnek saját külsőjükre, igényük van a tiszta, ápolt megjelenésre. 
 

III.2. AZ ÉRZELMI-, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  

A nevelői attitűdünk 
Az óvodáskorú gyermek magatartására jellemző az alapvetően érzelmi vezéreltség, ezért az 
óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs, kiegyensúlyozott légkör kell, hogy fogadja. 
Az újonnan érkező gyermekek és szüleik számára augusztus végén játékos délelőttöt 
szervezünk. A kötetlen együttjátszás szülőkkel, gyermekekkel, óvónőkkel és dajkákkal egy 
pozitív első élményt biztosít, ami a bizalom kialakulásának fontos lépése. A bizalmi 
kapcsolatban megismerhetjük a gyermek egyéni jellemzőit, ami elengedhetetlen feltétele az 
egyéni nevelésnek.  
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Magatartásunkban az elfogadás és tolerancia dominál. Fontos a felnőtt viselkedésének 
mintaértéke, hiszen a gyermek, utánzás útján tanul. Ez a minta segíti a gyermekeket abban, 
hogy elfogadják az eltérő képességű vagy tulajdonságú társaikat. Különösen fontos ez a 
szocializációs problémákkal küzdő gyermekek esetében. 
Az eltérő fejlődési ütemű, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelése kiemelt figyelmet, sajátos törődést igényel. Óvodánk együttműködik a 
fejlesztésükben résztvevő szakemberekkel  

Célunk:  
• A szegényes tárgyi, fizikai környezetből bekerülő hátrányos helyzetű 

és cigány származású gyerekekkel tartós, stabil, szeretetteljes 
kapcsolat kialakítása. 

• A beilleszkedésük segítése az otthonról hozott szokásrendszerük, 
életvitelükből adódó másságuk figyelembevételével.  

• Esélyegyenlőség megteremtése, kulturált magatartás megalapozása. 
• Pozitív értékek kiemelésével, erősítésével az önértékelés és 

alkalmazkodó képesség kialakítása.  
• A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó munkaformák, 

módszerek kiválasztása, mely alkalmas a gyermekek önellenőrzésére, 
önértékelésére. 

• Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek 
közötti pozitív érzelmi töltetű kapcsolat kialakítása.  

• Szociális hátrányok enyhítése. 
• A rendszeres óvodába járás szokásának kialakítása. 
• A gyermekek korai beíratása az óvodába: a korai prevenciós és 

korrekciós nevelési feladatok ellátása. 

Feladataink: 
• Családlátogatás, nevelési elvek megismerése, környezeti kultúra 

feltárása. 
• A beszoktatás pillanatától kezdve szeretetteljes, családias, érzelmi 

biztonságot adó légkör megteremtése, az átmenet megkönnyítése.  
• Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtés felnőtt-gyermek, gyermek-

gyermek között, a kialakult kapcsolatok erősítése, a helyes közösségi 
magatartás formálása, az elvárt értékek közvetítése.  

• Közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése: névnap, 
születésnap megünneplése, ünnepekre való készülődés - a kisebbségi 
kultúra értékeiből is merítve - foglalkoztató napok rendezése a szülők 
bevonásával.  

• A másság elfogadására és elfogadtatására való nevelés. A nevelés 
alapja a feltétel nélküli szeretet korlátokkal együtt. A korlátokat úgy 
állítjuk fel, hogy az adott közösség meg tudjon felelni az 
elvárásoknak. Nevelésünkben a pozitív értékek kapnak hangsúlyt. Az 
óvodai csoportokban lehetőség nyílik a gyermekek megfelelő 
identitásuk, empátiás készségük fejlesztésére. Túlnyomó többségében 
a hátrányos helyzet adja a másság alapját, a szegényesebb, 
gondozatlanabb külső, magatartásban jelentkező szélsőségek, értelmi 
képességek színvonala, nehezen szocializálhatóság. Jellemző a 
szélsőséges érzelmi magatartás, hirtelen indulatossá válnak, a kudarc 
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agressziót vált ki belőlük, hirtelen haragúak. Célunk, hogy a 
magatartás közelítsen egy optimális közép felé.  

• A gyermek érzésvilágának nevelése a kialakult konfliktusok során.  
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• Ragaszkodnak társaikhoz, kialakul a „mi” érzése. 
• A gyermekek igényévé válik a viselkedési szabályok betartása. 
• Konfliktusos helyzetekben egyezkednek. 
• A csoportba érkező vendéget szeretettel, érdeklődéssel fogadják, köszönnek neki. 
• Tevékenységeikben kitartóak, a felnőtt utasításait meghallgatják és követik. 
• Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat ismerik, alkalmazzák. 
• Irányítani tudják cselekedeteiket, önkontroll, konfliktuskezelés. 
• Tájékozódni tudnak környezetükben, kötődnek szülőföldjükhöz, hazájukhoz. 
• Érdeklődnek társaik, barátaik, a felnőttek iránt, fogékonyak az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 
• Különbséget tudnak tenni jó és rossz között, véleményalkotásukban pozitív és negatív 

érzelmekre képesek. 
• Szociálisan éretté vállnak az iskolába lépéshez. 

III.3.  AZ ANYANYELVI-, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 
Az anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet átható tevékenységi forma, az óvodai nevelő 
tevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismerete szolgáltat alapot a szociális 
kapcsolatok kiépítéséhez, az emberi kapcsolatok kialakításához. A napi tevékenységekben 
ösztönözzük gondolataik kifejezésére, egymás meghallgatására neveljük őket.  

Célunk: 
Az életkori és egyéb sajátosságok figyelembe vételével a kommunikációs és együttműködési 
képességek alakításával alkalmassá tenni a gyermeket az óvodáskor végére, iskolai 
alkalmasságra. A kommunikációs képesség, a gondolkodás, kreativitás, alkotó képesség 
fejlődését az óvodai nevelés folyamatában tevékenységek és különböző módszerek 
alkalmazásával segítjük elő.  

Feladataink: 
• Az anyanyelv ismeretére, szeretetére nevelés.  
• A gyermekek kommunikációs kedvének fenntartása. 
• A felnőttek beszéde példaértékű, fogalomhasználata a korosztály 

fejlettségéhez igazodó. Kommunikációjukat egyértelmű 
metakommunikáció kíséri.  

• A gyermekek kíváncsiságára építve kérdések feltevésére ösztönzés.  
• A változatos tevékenységek biztosításával kreatív cselekvésre, 

problémamegoldó gondolkodásra ösztönzés.  
• Beszédkészség fejlesztése, szókincsbővítés.  
• Hangok kiejtése, beszédművelés, beszédhiba felismerése.  
• A gyermek tapasztalatainak kifejezése az őt körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről. 
• Versek, mondókák, nyelvtörők, kommunikációs és anyanyelvi 

játékok során artikuláció és beszédfejlesztés végzése.  
• A beszéd tartalmi, esztétikai és formai fejlesztése szituációs játékok 

során. 
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• A cigány kultúrából származó irodalmi anyag felhasználása, mely az 
adott korcsoport számára egyszerű és érthető.  

• Lehetőség biztosítása mesélésre, dramatizálásra, verselésre és 
szituációs játékok problémamegoldására, az én-érvényesítés verbális 
közlésére, annak gyakorlására.  

• Könyvtárlátogatás: az olvasói és kölcsönzői magatartás elsajátítása.  
• Az értelmi nevelés feladatai a spontán szerzett tapasztalatok, 

ismeretek rendszerezése, bővítése, élethelyzetekben való gyakorlása 
(az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás).  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• A gyermekek használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. 
• Képesek végighallgatni másokat. 
• Képesek önállóan elmondani egy eseményt, mesét. 
• Helyesen használják az igeidőket, névutókat, névmásokat. 
• A beszédhangokat tisztán ejtik. 
• Képesek nyílt, őszinte kommunikációra, önkifejezésre. 
• Tájékozódni tudnak kommunikációs helyzetekben. 
• Fejlett kognitív funkciók. 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

IV.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
Az óvodai nevelés kulcsfontosságú szereplője az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus és a 
nevelést közvetlen segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az 
óvodai nevelés eredményességéhez. 
Intézményünk 5 csoportjában 9 óvodapedagógus, egy függetlenített vezető, 5 szakképesített 
dajka végzi a munkát. Óvodánkban egy pedagógiai asszisztenst, egy konyhai dolgozót és egy 
gondnokot is alkalmazunk.  
10 óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik. Több éves szakmai gyakorlattal, 
speciális ismeretekkel, hárman szakvizsgával, különböző képesítéssel rendelkeznek. 
Rendszeres szakirányú tanfolyamokon, továbbképzéseken fejlesztjük tudásunkat, digitális 
kompetenciánkat. Tapasztalatainkat munkaközösségen belül megosztjuk, más 
intézményekkel, hasonló programú óvodákkal szakmai fórumokat rendezünk. A 
megbeszéléseken, értekezleteken kifejtjük szakmai álláspontunkat.  
Több munkatársunk elvégezte a romológia képzést, valamint kettő lovári nyelvvizsgával 
rendelkezik.  
Az óvodapedagógus párok és a velük dolgozó dajkák munkája jól szervezett, egymásra épülő.  
Az óvoda minden dolgozójának személyiségére jellemző, hogy gyermekszerető, toleráns, 
elfogadja a másságot, különbözőséget, megfelelő diszkrécióval rendelkezik és a 
pozitívumokra építve dicsér, jutalmaz, elismer, bátorít.  
A csoportban a Fenntartó jóváhagyásával 4 órás átfedési idővel dolgozunk. Az átfedési idő 
megnövelését a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas 
aránya indokolta. 
A pedagógiai szakszolgálat szakvéleményében előirányzott fejlesztést szakemberek 
(fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő) biztosítják az SNI és 
BTMN gyermekeknek. Heti egy alkalommal alapozó terápiát biztosítunk az iskolaköteles 
korú gyermekek részére.  
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IV.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 
Óvodánk 1950-ben épült, ezért folyamatos felújítások, karbantartások válnak szükségessé. 
Biztosítani kell a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket, a 
gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését, fejlődését. Törekszünk az 
esztétikus környezet kialakítására. A csoportszobák színvilága harmóniát és lelki egyensúlyt 
teremt a gyermekekben, mérete lehetőséget biztosít az elegendő játéktérnek. Tornaszobánk, 
tornatermünk nincs, de a szép tágas udvarunkon sokat időzünk a gyermekek 
mozgásigényének kielégítése érdekében.  
Kiszolgáló helyiségek mérete a gyermeklétszámhoz viszonyítva nem elegendő. Ezt a 
csoportok napirendjének összehangolásával oldjuk meg. Terveink között szerepel a mosdók, 
WC-k bővítése, felújítása, újraburkolása.  
Az emeleten egy fejlesztőszoba áll rendelkezésre a munkánkat segítő szakemberek számára. 
A fejlesztő foglalkozások időpontjait úgy hangoljuk össze, hogy zavartalanul végezhessék 
fejlesztő munkájukat. 
Az öltöző helyiségek szűkösek. A dajkaszoba és az óvodapedagógusok öltöző helyisége is 
ésszerű átalakításra szorul.  
Költségvetésünk hiányzó „láncszemeit” különböző pályázati pénzekből pótoljuk. Nagyon 
sokat köszönhetünk ezeknek a lehetőségeknek, mert ebből tudtunk szép udvari játékokat, 
fejlesztő játékokat, óvodai szakkönyveket és a gyermekek tevékenységeihez szükséges 
eszközöket vásárolni. Továbbra is igyekszünk minden alkalmat megragadni a modern, 
esztétikus, biztonságos külső és belső környezetünk biztosításáért.  
Nevelési programunkhoz az alapvető játéktevékenység eszközei, a játékos tanuláshoz 
szükséges eszközök, anyagok, mese és szakkönyv, IKT eszköz ellátottságunk megfelelő. 
Folyamatos minőségi és mennyiségi bővítésre törekszünk.  

Meglévő eszközeinket programunk megvalósításához az alábbi tárgyi eszközökkel 
kívánjuk kiegészíteni: 
 
„2. melléklet a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelethez JEGYZÉK a nevelési intézmények 
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről: 
 

I. Helyiségek 
Hiányként jelentkeznek: tornaszoba, nevelőtestületi szoba, orvosi szoba, ételhulladék tároló. 

II. A helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak 
Folyamatos karbantartást, pótlást igényel. 

III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések 
A gyermekek részére részben a szülők, részben az óvoda biztosítja. 

IV. Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 
Jelenleg biztosítva.? 

V. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 
Biztosítva, pótlásukról, eszközbővítésről folyamatosan gondoskodunk. 

VI. Egészséges és munkavédelmi eszközök 
Folyamatos pótlás szükséges. 
 

IV.3. NAPIREND, HETI REND 
A gyermekek harmonikus fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő napirendet és heti rendet kell 
kialakítani. Ez különösen igaz olyan családok gyermekeire, ahol nincsenek az életritmushoz 
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kialakított szokások, szabályok. Hiányoznak a családtagokra osztott feladatok, elvárások. A 
„napról-napra élés” bizonytalanságot kelt a gyermekekben is. A rendszeresség és az 
ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek. A jó napirend rugalmas, igazodik a különböző 
tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez.  
Napirendünkben helyet, időt és eszközt biztosítunk a gyermekek harmonikus 
személyiségfejlődéséhez változatos módszerek és tevékenységek alkalmazásával különböző 
szervezeti formákban.  A gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus 
irányítja, figyelembe véve a gyermekek eltérő, egyéni fejlődési ütemét. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a differenciálás elvére.   
 
A csoportok heti rendjét a csoportvezető óvodapedagógus állítja össze. A testnevelés 
foglalkozás minden csoportban kötelező. A mindennapos testnevelést jó idő esetén, a friss 
levegőn tartjuk. A külső világ tevékeny megismerése lehetőség szerint a szabadban, 
természetes környezetben történik. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységre a 
hét minden napján biztosítunk lehetőséget. A verselés, mesélés minden csoportban, minden 
nap jelen van. Heti rendünk kialakításában a komplexitásra törekszünk. A tervszerűség és az 
ismétlődések motiválják a gyermek aktivitását, ezáltal érdeklődését, személyiségének 
kiteljesedését segítik elő.  
 

Rugalmas napirend 
 

Időtartam Tevékenységek 
6:00 – 7:30 Gyülekezés, játék összevont csoportban 
7:30 – 12:00 

 
Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenységek: 
• Játék 
• Mozgás, mozgásos játékok (testnevelés) 
• Verselés, mesélés 
• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
• A külső világ tevékeny megismerése (Matematikai 

tapasztalatok, tevékenységek) 
• Munka jellegű tevékenységek 
• Mindennapos testnevelés 
• Egyéni fejlesztés 
• Testápolási teendők 
• Tízórai 
• Játék a szabadban 
A csoport életéhez rugalmasan alkalmazkodva: 
• Élményszerző séták 
• Tapasztalat-szerzések 
• Mozgásos játékok 

12:00 – 
13:00 

Ebéd 
Testápolási teendők 

13:00 – 
15:00 

Pihenés, alvás mesével 

15:00 – 
15:30 

Testápolási teendők 
Uzsonna 

15:30 – 
16:30 

• Szabad játék, szabadon választott tevékenységek 
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 • Mozgásos játék 
• Részképességek fejlesztése egyénenként 
• Folyamatos hazaengedés 

 

IV.4. KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatunk a családokkal való együttműködés, mert a 
nevelhetőség, a gyermekek harmonikus fejlődése csak így valósulhat meg. Jellemző formái a 
segítségnyújtás, tapasztalatcsere, véleményalkotás, problémamegoldás, tanácsadás, különböző 
rendezvények, együttműködés a cél érdekében.  
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyekkel az óvodába lépés előtt (pl. 
bölcsőde), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálatok, 
egészségügyi, ill. közművelődési intézmények) valamint az óvodai élet után (iskolák) 
meghatározó szerepet töltenek be a gyerekek életében.  Külön feladatunk a békési Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal való jó kapcsolat ápolása. A kapcsolatok kialakításában 
óvodánk nyitott és kezdeményező. Az együttműködés során használjuk az 
infokommunikációs eszközöket, és a különböző online csatornákat (Facebook, online 
levelező-rendszer, honlap).  
 

A kapcsolattartás formái 

Család és óvoda 
A gyermek nevelése szempontjából az óvoda legfontosabb kapcsolata a család. Az óvoda 
feladata a családi nevelés folytatása és kiegészítése, a hiányosságok pótlása.  
A családdal való kapcsolat kialakítását többféle módon tesszük lehetővé: ismerkedés az 
óvodával (beszoktatás), nyitott óvodai programok, napi kapcsolattartás, rendszeres 
tájékoztatás, egyéni beszélgetések, nyílt napok, fogadó órák, szülői értekezletek, közös 
programok, ünnepek, rendezvények, kulturális-, és sportesemények. A szervezésbe, 
lebonyolításba bevonjuk a szülőket. A kapcsolattartás során lehetőség nyílik a családok 
problémáinak, értékrendjének, nevelési elveinek alaposabb megismerésére. A közös 
programok közösségépítő hatására számítunk.  
A nehézségek felmerülése esetén a szülő és óvodapedagógus közötti jó kapcsolat teszi 
lehetővé a szoros együttműködést, a megoldások közös keresését. Feladatunk a szülők reális, 
tapintatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről. Az óvodapedagógus elmondhatja javaslatait, 
a döntés joga azonban a családé.  
 

Az óvoda-iskola kapcsolat 
Rendszeresség és a folyamatosság jellemzi. Egymás munkájának megismerése, tisztelete és 
megbecsülése a jó kapcsolat alapja.  

Az együttműködés formái:  
• Kölcsönös látogatások: nyílt napok, rendezvények, iskolai programokon való részvétel.  
• Beiskolázási fórum, szülői értekezlet, tapasztalatcsere. 
• Tájékoztatás az iskolai beíratásról. 
• Óvoda-iskola munkaközösség létrehozása, kölcsönös hospitálás a nagycsoportokban 

illetve az első osztályokban. 
• A gyermekek fejlődésének utánkövetése az iskolai nyílt napokon, rendezvényeken. 

Intézményünk egyéb kapcsolatai 
Békés Város Óvodái 



13 
 

Fenntartóval: 
A fenntartónk kapcsolattámogató, segítő szándékú. Bizalommal fordulhatunk hozzájuk, 
problémáinkra együtt gondolkodva keresünk megoldást. Szívesen hívjuk rendezvényeinkre, 
közös programjainkra, mert kölcsönösen tájékozódhatunk egymás problémáiról, sikeréről, 
eredményeiről, távlati elképzeléseinkről. 

Nevelést segítő szervekkel: 
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  
• Városi Gyámügyi Hivatal 
• Városi Szociális Osztály. 

Szakmai szolgáltatókkal: 
• Pedagógiai Szakszolgálat 
• Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
Az iskolai alkalmasság megállapítása, esetenkénti vizsgálatok elvégzésében rendszeres a 
kapcsolatunk. Tapasztalatcserére fórumokon, továbbképzésen, tájékoztató előadásokon van 
lehetőségünk. 

Egészségügyi szolgáltatókkal: 
A gyermekorvossal, védőnői hálózattal jól működő a kapcsolatunk. Az óvodai beíratás előtt a 
védőnő segít összegyűjteni az óvodaköteles korú gyermekek névsorát. Havonta két-három 
alkalommal végez tisztasági vizsgálatokat, kontroll vizsgálatokat. Felkérésünkre részt vesz az 
egészséges életmódhoz kapcsolódó foglalkozásainkon. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal: 
Óvodánk a cigány gyermekek óvodai nevelése érdekében közvetlen kapcsolatot tart fenn a 
cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Biztosítjuk egyetértési és véleményezési jogkörüket. 
A segítségnyújtás szempontjából fontos a roma származású gyermekek szociális hátterének 
feltárása, problémáik megismerése. Segítségünkre vannak a roma identitás tudat 
megalapozásában, a cigány kulturális értékek megőrzésében, feltárásában (vers, mese, zene, 
használati tárgyak, festmények, zenei eszközök). 
Szívesen veszünk részt hagyományteremtő ünnepeiken és mi is viszontlátjuk őket 
rendezvényeinken. 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Intézményeivel: 
• Családi Napközi 
• Szeretetszolgálat 
• Idősek Napközbeni Ellátása 
• Reményhír Intézmények 
• MPE OCM egyéb szervezetei 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

V.1. JÁTÉK 

Szabad játék: 
A szabad játék a kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége, ezért az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyermek elemi szükséglete, melynek minden nap 
zavartalanul ki kell elégülnie.  A gyermekek játékát a nagycsaládban és a természet közelben 
élés hatásai motiválják. A játék során kihasználjuk a gyermekek fokozott érdeklődését, 
kreativitását, empátiás készségét.  
A családlátogatás során tapasztaljuk, hogy a gyermekeknek nincs otthon játékszere, ezért 
érthető, hogy óvodába kerülésükkor nem tudnak az óvodai játékszerekkel játszani. A 
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kisgyermek első játszótársa a felnőtt, aki utánozható mintát ad a játéktevékenységre. Az 
óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő mintát, nyugodt környezetet, egyszerű, a gyermeki 
fantázia kibontakozását segítő eszközöket, elegendő időt és helyet biztosítson a különböző 
játékfajtákhoz.  

Feladataink:  
• Játék feltételeinek biztosítása (hely, idő, eszköz). 
• Az óvónő modell értékű, játéksegítő módszereinek alkalmazása. 
• A gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével az 

életkornak megfelelő játékfajták tartalmának gazdagítása.  
• A beszédkészség fejlesztése játék közben. 
• Halmozottan hátrányos helyzetből adódó feladatok. 

A játék feltételeinek biztosítása (hely, idő, nyugodt légkör) 
Biztonságos, nyugodt légkört teremtünk, ahol a gyermek játékigényének megfelelően 
szabadon választhat és dönthet abban, hogy milyen játékot játszik, kivel és milyen eszközzel. 
Arra törekszünk, hogy minél hosszabb és zavartalanabb legyen a játékidő. Figyelünk a több 
napon át tartó játékra, biztosítjuk annak feltételeit, a csoportban és az udvaron egyaránt. 
Olyan esztétikus, tiszta és könnyen elérhető anyagokat, játékeszközöket biztosítunk, amelyek 
felkeltik a gyermek érdeklődését, kedvet csinálnak a játékhoz. Együtt gyarapítjuk kellékeinket 
a saját maguk által kitalált, készített játékeszközökkel. 
Élményszerző sétákon, kirándulásokon olyan tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek, 
amelyhez érzelmileg is kötődnek és tovább él gondolkodásukban, megmozgatja képzeletüket, 
motiválja tevékenységeiket. 
Az óvodapedagógus a kezdeményezett játékhoz megteremti a szükséges témát, eszközöket, 
szabályokat. Kezdeményezésére a gyermekek önként vesznek részt a játéktevékenységben.  

Az óvodapedagógus modellértékű, játéksegítő módszereinek alkalmazása 
Az óvodapedagógus hagyja a gyermeket cselekedni, de ha szükség van rá modellnyújtó 
játszótárs. A gyermek játékát figyelemmel kíséri, ötleteket ad, indirekt módon befolyásolja, 
konfliktus esetén beavatkozik. Szemléletünk jellemzői, hogy elsősorban a jót látjuk meg 
minden gyermekben. Pozitív megerősítést, dicséretet, differenciált értékelést alkalmazunk. 

A gyermek egyéni sajátosságainak figyelembevételével a játékfajták gazdagítása 
A gyermek játékában az óvodán kívüli negatív tapasztalatai és érzelmei is megjelenhetnek. A 
játék során lehetőséget biztosítunk arra, hogy feszültségeit, gátlásait, belső problémáit 
felszínre hozhassa, kibeszélhesse és kijátszhassa. 

Gyakorló játék 
A gyakorló játék során lehetőséget adunk, hogy önállóan próbálkozzanak a játékeszközök 
rendezgetésével, kipróbálhatják a finom mozgások elemeit, gyakorolják a látást, hallást, 
tapintást, ezáltal mozgásuk összerendezetté válik.  

Konstruáló játék 
A gyermekeket az alkotás öröme ösztönzi a konstruálásra, szétszed, összerak a gyermeki 
ösztön alapján. A kreativitás mellett az értelmi és társas képességeket és a finom motorikus 
mozgásokat is fejleszti. 

Szimbolikus- vagy szerepjáték 
Lényegi sajátossága az utánzás, azokat utánozzák, akik érzelmileg fontosak számukra, így 
lényeges, hogy mi felnőttek is példát mutassunk nekik. A szerepjátékban a gyermekek 
élethelyzeteket alkotnak újra, ehhez biztosítunk eszközöket és igényt alakítunk ki bennük, 
hogy ők is alkossanak. Az óvodapedagógus szerepeket szervez és vállal, a gyermekeket 
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ösztönzi a szerepvállalásra. A többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a 
dramatizálásnak, bábozásnak. 

Szabályjáték 
A gyermekeknek a családi modell miatt gyengén fejlett a tűrőképességük, ezért a kitartásuk, 
önfegyelmük is kevés a szabályok betartásához. Ezek a játékok a gyermek szociális, társas és 
értelmi fejlesztését szolgálják. Elősegítik a szabálytudat kialakulását, a kudarctűrést, 
toleranciára, önfegyelemre és kitartásra nevelnek. 

Barkácsolás 
Fontos, hogy a barkácsolás ne legyen öncélú. Az elkészített eszközökkel életszerű 
tapasztalatokat utánozzanak, azokkal mindig játszhassanak, legyen azoknak funkciójuk. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• Képesek napokon át egyazon játéktémában együttesen részt venni. 
• A játékban örömüket lelik, ismert meséket szívesen báboznak, 

dramatizálnak. 
• Játékukban megjelenik a szerepjáték. 
• Bonyolult építményeket készítenek, azt a szerepjátékukban 

felhasználják. 
• A játszócsoportok között jó, társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás 

játékát kiegészítik, segítik, kialakul az együttjátszás igénye. 
• Változatos játéktevékenységek gyakorlásával fejlődik önismeretük, 

problémahelyzetek megoldására vállalkoznak, betartják a 
játékszabályokat. 

• A játék során olyan tulajdonságok, magatartásformák alakulnak ki, 
amelyek a későbbiekben meghatározóak lesznek: igazságérzet, 
türelem, kitartás, figyelem. 

• Egyéni ötleteik alapján létrehoznak, kombinálnak, konstruálnak. 
• A játék befejeztével önállóan helyére rakják a játékokat. 

 

V.2. VERSELÉS, MESÉLÉS 
A verselés, mesélés élménye érzelmi biztonságot nyújt a gyermeknek. A versek, mondókák, 
dúdolók gyakran mozgással kísért ritmusos szavai érzéki és érzelmi élményt adnak. A mese 
életkorilag megfelel az óvodás korú gyermek világképének. Megfogalmazza a gyermek 
szorongásait és megoldást kínál azokra. A mesélővel kialakult személyes kapcsolat érzelmi 
biztonságot nyújt, emellett belső képi világot teremt, elősegíti az élmények feldolgozását.  
A beszéd fejlettsége és a kommunikációs képességek a legfontosabb eszközök a szociális 
kapcsolatok kiépítésében. A nyelvi szocializáció és az esélyegyenlőség javítása érdekében 
kiemelt fontosságú a hátrányos helyzetű és cigány gyermekek eredményes fejlesztése. Az 
otthonról hozott kommunikációs készségek gyakran nem elegendők, gyakori a beszédhiba, a 
szegényes szókincs, a határozók, ragok, névutók, igekötők helytelen használata. Sok 
családban nincs mesekönyv, a gyerekek sok időt töltenek a tévénézéssel, viszonylag keveset 
beszélgetnek otthon velük.  

Célunk:  
• A gyermekek beszédkultúrájának és anyanyelvi készségeinek 

fejlesztése a mindennapi mesélés során a magyar népmesék 
megismertetésével.  



16 
 

• A multikulturális nevelés keretében a cigány irodalmi alkotások 
meghallgatásával (mai cigány költők, írók irodalmi anyagainak 
integrálása).  

• Életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű irodalmi alkotások 
válogatása, mely a gyermekek egész személyiségére pozitív hatást 
gyakorol. 

Feladatunk: 
• A gyermekek szorongásainak, félelmeinek, agressziójának oldása, 

szemléletmódjuk és világképük formálása.  
• Az érzelmek, gondolatok szóbeli önkifejezésének elősegítése, 

gyakorlása, elsajátítása.  
• A konfliktuskezelés, én-érvényesítés verbális közlésének gyakorlása 

az egész nap folyamán.  
• Széleskörű irodalmi művek felhasználása, mely lehetővé teszi az 

óvodáskorú gyermekek belső képlátásának alakulását, érzelmi, 
értelmi, erkölcsi fejlődését.  

• Cigány mesék, versek mondókák megismertetése.  
• Fontos feladatunk az óvodapedagógus és a dajka beszédének példás 

beszédkultúrája.   
• A gyermeki önkifejezés elősegítése és tiszteletben tartása türelmes 

odafigyeléssel, bátorítással, dicsérettel.  
• A beszédhibák szűrése és javítása szakember bevonásával.  

A felhasznált irodalmi anyagok összeállítása 
3-4 éves gyermek igazi első élménye az ölbeli játékok, mondókázás, ritmusos állathívogatók, 
altatók, kiolvasók, röptetők, mondókák. A testi közelség érzelmi biztonságot ad az óvodába 
lépő gyerek számára. Egyszerű cselekményű meséket választunk, melyek megragadják, és 
ébren tartják a gyermekek figyelmét (egyszerű állatmesék, ritmikusan ismétlődő tartalmú 
mesék). Mesemondásunkat gyakran kísérjük bábozással. 
4-5 évesen megjelennek a bonyolultabb szerkezetű mesék, állatmesék, humoros történetek. A 
népmesék világából sokat merítünk. A népi mondókák mellett a magyar gyermekverseket, 
kiolvasókat is szívesen mondogatjuk. Igényelik az óvónő meséjét. A meséket gyakran 
kesztyűbábbal dramatizáljuk, a bábokkal a gyermekek szabadon játszhatnak. Az előző évben 
tanultak ismétlése, gyakorlása új motivációs elemekkel bővülve.  
Az 5-6-7 éves gyermekek már önálló mesemondással, befejezéssel próbálkoznak. Fantáziájuk 
segítségével új meséket találhatnak ki. Az előző évek alatt megismert irodalmi művek 
feldolgozása egyéni és csoportos formában történik. A magyar klasszikus és kortárs irodalom 
mellett a világirodalom meséi és versei is megjelennek. Megismerkednek a tündérmesékkel, 
szívesen hallgatnak folytatásos meséket. Saját élményeik, fantáziájuk, mese-vers iránti 
szeretetük megnyilvánul bábozásnál, dramatizálásnál, önálló kezdeményezésnél.  
A nyelvi képességek fejlesztésének legfontosabb eszköze a mese, vers, bábozás, dramatikus 
játék. Verseléskor ügyelnek a pontos szövegmondásra, hangsúlyozásra, a tiszta beszédre. 
Rajzaikban megjelennek a kedvenc verseik, meséik részletei. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• Kifejező szókincs használata. 
• Beszédszervek megfelelően fejlettek. 
• Nyílt, őszinte kommunikáció, önkifejezésre való képesség. 
• Érzelmeit érthető formában el tudja mondani. 
• Bővített mondatokban közli mondanivalóját. 
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• Bábozást, dramatizálást önként kezdeményez. 
• Végig tud hallgatni egy mesét. 
• Kommunikációs helyzetekben tud tájékozódni. 
• Képesek önállóan mesét, verset mondani. 
• Szeretnek mesekönyvet nézegetni, társaikkal a képekről beszélgetni. 

 

V.3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
A gyermekeknek otthon is része van az élményt nyújtó közös ének-zene tevékenységben. A 
cigány családok zenekedvelők, szeretnek énekelni, zenei műveltségük ősi eredetű. A zene, a 
tánc a közösségi élet fontos szereplője, a közösségformálás eszköze. A zenei kultúra 
közvetítése terén napjainkban az óvodára fontos feladat hárul abban, hogy megismertesse a 
gyermek mindennapjaiban hallott sokféle zene mellett, a népi játékokat, a népzenét, a zenei 
értékeket. Az anyák kisgyermekeiknek felnőtt dalokat énekelnek, így a gyermekek többnyire 
ezeket ismerik. A gyermekekre jellemző a napközbeni spontán énekelgetés és mondókázás, az 
érzelmi állapotuk kifejezése. Akár óvodában tanult dalokat, vagy az otthon hallott zenei 
élményeiket az óvodában újra átélik.  
Az óvodában a népi gyermekdalok, az énekes játékok, a zenélés örömet jelentenek a 
gyermeknek, felkeltik zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket. A komplexitás elvét 
követve az éneklés, a zene napközben bármikor megjelenhet a gyermekek tevékenységében.  
A néptánc változatos mozgásformáival fejlődik a gyerekek ritmusérzéke, tér- és formaérzéke. 
Az egyszerű tánclépésekkel fejlesztjük mozgáskoordinációjukat, zenei kreativitásukat. 

1. Zenei képességek fejlesztése 

Ritmusfejlesztés 
• Az egyenletes lüktetés megéreztetése. 
• Dalok, mondókák ritmusának megfigyelése. 
• Tempóérzék, ütemérzék fejlesztése (összehangolt mozgással). 
• Tánclépések gyakorlása. 

 

Hallásfejlesztés 
• Magas-mély,  
• Halk-hangos, 
• Gyors-lassú érzékeltetése. 
• Dallambújtatás 
• Éneklési készség fejlesztése 
• Hangszínfelismerés 

 

Komplex képességfejlesztés 
• Belső hallás 
• Emlékező képesség (dallamfelismerés, visszhangjáték) 
• Formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése) 
• Improvizációs készség, kreativitás 

 

2. Zenehallgatás 
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Az óvodapedagógus a művészi érték igényével válogatja össze a zenehallgatás anyagát a 
magyar népdalokból, más népek dalaiból és a világ zeneirodalmából. A zenehallgatáshoz 
digitális eszközöket, időnként hangszert is használnak. Megismertetik a gyermekeket 
komolyzenei alkotásokkal, és a cigány kultúra zenei anyagával.  

Célunk: 
• Az éneklés megszerettetése, a közös játék örömének felfedezése.  
• A zenei anyanyelv megalapozása. 
• A dalokat, énekes játékokat úgy válogatjuk össze, hogy 

hangterjedelme a gyermekek által tisztán kiénekelhető legyen, 
aktuális érzelmi állapotot fejezzen ki, a hozzájuk fűződő 
játékszabályok érthetőek legyenek, megfelelve a gyermekek 
befogadó képességének.  

Feladataink: 
• A gyermekek ismerkedjenek a magyar és idegen népdalokkal, 

műdalokkal, az ősi cigányzene hagyományaival.  
• Zenei hagyományaikat, táncaikat az ünnepek keretében is 

felhasználjuk, az együtt táncolás élményét biztosítjuk a kisebbeknek 
is.  

• A zenei élmény, a ritmus, a mozgás szoros összekapcsolódása 
komplex élményhez juttassa a gyermekeket.  

• Lehetőséget biztosítunk a gyermekek önállóan kitalált és készített 
hangszereik kipróbálásához. 

A 3-4 éves gyermekekkel gyakran játszunk ölbeli játékokat, lovagoltatókat, simogatókat. A 
dalok 2-3 hangterjedelműek, 2/4-es üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok 
vannak. Megismertetjük az alapfogalmakat, a halk-hangos, magas-mély közti különbséget, 
megjelenik az egyenletes lüktetés. Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt. 
A dalokat játékos mozdulatokkal, egyszerű tánclépésekkel kísérjük. 
A 4-5 éves gyerekeknek a körjátékok közül már nehezebbeket is válogatunk. Megismertetjük 
a csoportos mozgás és a néptánc egyszerű elemeit. A gyakran hallott dalokat, mondókákat 
dallamról és ritmusról is próbáljuk felismertetni.  A tiszta éneklés érdekében gyakran 
énekelnek önállóan. 
Az 5-6-7 éves gyerekekkel gyakoroljuk az eddig elsajátított ismereteket. Felelgetős, fogyó-
gyarapodó, átbújós, két körformás, párválasztós, nehezített térformákkal játszható 
körjátékokat választunk. A már ismert dalokat és mondókákat gyakoroljuk, felismertetjük 
dallamról vagy ritmusról. Megismertetünk néhány egyszerű táncos lépést, gyakoroljuk a 
ritmus játékok egyszerű és nehezített formáit. Játékosan fejlesztjük a zenei ismereteket, a 
zene, ritmus, az összerendezett harmonikus mozgást, mely az egész személyiségükre hatással 
van. Ösztönözzük a gyermekeket a saját dallamok kitalálására. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• A gyermekek felszabadultan, örömmel játszanak dalos játékokat, önállóan is 

kezdeményezik azokat, alkalmazzák az elsajátított ritmikai és játékszabályokat. 
• Tisztán énekelnek, érzik az egyenletes lüktetést és ritmust. 
• Szépen formálják az énekes játékok mozdulatsorait, térformáit. 
• Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. 
• Szívesen énekelnek egymás, ill. szüleik kedvére, hangszerekkel kísérik dalaikat. 
• Ismernek és megneveznek hangszereket, használják a ritmushangszereket. 
 



19 
 

V.4. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA  
A rajzolás, festés, mintázás, kézimunkázás különböző fajtáival való ismerkedés is fontos 
eszközei a gyermek személyiségfejlődésének, gazdagítják a gyermek belső képi világát. 
A gyermekek többségének otthoni környezetéből hiányoznak azok a tárgyi feltételek, amelyek 
az ábrázoló tevékenységhez szükségesek, ezért az óvodában egész nap folyamán biztosítjuk 
az ilyen irányú tevékenységükhöz az eszközöket, a helyet és az időt. Változatosabb technikák 
alkalmazását igénylik, ehhez segítséget kérnek. A gyermekek munkáinak kiállítása 
ösztönzőleg hat a szülőkre és azokra a gyerekekre is, akik nem szívesen vesznek részt az 
ábrázoló tevékenységekben. Fejlődik esztétikai ízlésük, a finommotorikájuk, tér és 
formaábrázoló képességük, színérzékük. A vizuális nevelésben helyet kap a cigányság sajátos 
szín- és formavilága. 
Tehetséggondozásra a különböző rajzpályázatok, kiállítások, kézműves pályázatok adnak 
lehetőséget.  

Célunk: 
A gyermek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermek tér, forma, szín 
képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük 
kialakítása. Nevelési célunk a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése. 

Feladataink: 
• A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

egész nap folyamán. 
• A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek 

tartalmának, minőségének fejlesztése. 
• A tevékenység szervezeti formáinak és változatos eszközeinek 

biztosítása a rugalmas napirenden belül. 
• Az érzelmek képi megvalósításának biztosítása. 
• A kiemelkedő tehetségek felkarolása és fejlesztése. 

A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése  
A tevékenység gyakorlásához megfelelő méretű és minőségű eszközöket biztosítunk, melyek 
praktikus, célszerű és esztétikus eszközök. A csoportszobában megfelelő hely van a 
tevékenységekhez, az alkotáshoz elegendő időt, nyugodt légkört biztosítunk. Az eszközöknek 
állandó helye van, ahol a gyermekek elérik, könnyen hozzáférhetnek. Megtanítjuk őket a 
különböző eszközök tisztán tartására, biztonságos használatára. 
A 3-4 éves gyermekkel megismertetjük a gyúrható anyagok alakíthatóságát. Segítjük őket, 
hogy az emberábrázolást, a környezetről, a tárgyakról, cselekményekről szerzett ismereteiket 
saját elképzeléseik alapján jelenítsék meg. Az óvodapedagógus változatos eszközök 
biztosításával teszi kedveltté az ábrázoló tevékenységet. Megismerteti a gyerekeket az olló 
használatával.  
A 4-5 évesek tevékenységét bővítjük a szükséges eszközökkel: ceruzákkal, krétával, filccel, 
ecsetekkel, fonallal, textillel és termésekkel. Komplexitásra törekszünk. A gyerekeket 
biztatjuk a változatos eszköz- és színhasználatra. Az ábrázolás eszközeit pakolják el. 
Az 5-6-7 éves gyermekek a már megismert technikákat bátran alkalmazzák, önálló 
kezdeményezéseikben megnyilvánulnak érzelmeik, fantáziájuk, szeretnek közös 
kompozíciókat alkotni. Változatos formában próbálgatják térben és síkban elhelyezni 
alkotásaikat. A mesék, versek, kirándulások élményeit megjelenítik alkotásaikban. Kiállításra 
visszük őket, és kiállítást rendezünk a munkáikból. Részt veszünk rajzpályázatokon. 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:  
• A képalkotásban megjelenítik saját egyéniségüket, elképzelésüket, gondolataikat. 
• A gyermek alkotására jellemző a formagazdaság, a színek egyéni alkalmazása. 
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• Örülnek alkotásaiknak és közösen készített kompozícióiknak. 
• Tér-alakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 
• Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne, megbecsülik saját és mások 

munkáját. 
• Beszélgetni tudnak az alkotásokról, megfogalmazzák véleményüket. 

 

V.5. MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉKOK 
A gyermekeknek fokozott a mozgásigényük, ezért a mindennapos mozgás része a 
napirendünknek. A rendszeres testmozgás, a gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó 
mozgásos játékok és feladatok a gyermekek pszichomotoros képességét fejleszti. Az 
óvodáskor a mozgáskoordináció fejlődésének szakasza. Változatos gyakorlási formákkal 
járulunk hozzá a gyermekek mozgásfejlődéséhez, közvetett módon pedig értelmi 
fejlődésükhöz. 
A rendszeres mozgás kedvezően hat az erő és állóképesség fejlődésére, nő a gyermekek 
teherbíró képessége. A helyesen végzett mozgásos gyakorlatok elősegítik a helyes testtartás 
kialakítását, felerősítik az egészséges életmód hatásait. 
Az óvodában a spontán, szabadon végzett mozgás irányított mozgástevékenységekkel egészül 
ki, melynek személyiségformáló hatása van: alakul a gyermekek szabálytudata, önkontrollja, 
pozitív énképe, együttműködő készsége, problémamegoldó gondolkodása.  
A szabad játékra az óvodai nevelés minden napján lehetőséget biztosítunk. A gyermekek 
többsége egészségtelen, rossz lakásviszonyok között él, így a szabadban, fából készült 
mozgásfejlesztő játékszereken végzett mozgások kedvezően befolyásolják a gyermeki 
szervezet növekedését. A családokkal közösen szervezett sport délutánok segítik az 
egészséges életmódra nevelést. Egészségük óvása és védelme érdekében, a betegség 
megelőzés céljából rendszeresen a friss levegőn tartózkodunk. Pályázati forrásokból 
törekszünk eljuttatni a gyermekeket sportcsarnokba.  
A tehetséges gyermekeket a Bozsik program keretein belül fejlesztjük és támogatjuk.  

Célunk:  
A gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 
formában. Tájékozódó- és alkalmazkodó képességük, valamint a személyiség akarati 
tényezőinek fejlesztése, a gyermek szabad mozgásvágyának, mozgásigényének kielégítése, 
egészséges, edzett gyermekek nevelése.  

Feladatunk: 
• A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásos játékok, mozgásos 

tevékenységek összeállítása, tervezése, széleskörű mozgásfejlesztést 
segítő eszközök biztosításával.  

• A különböző szervezeti formák megvalósítása a gyermek 
mozgásszükségletének kielégítése érdekében, a baleset elkerülése 
érdekében rendszeres felügyelet és tájékoztatás. 

• Rendszeres egészség fejlesztő testmozgás biztosítása a 
csoportszobában és az udvaron, esetenként a városi sportcsarnokban. 

A mozgás a gyermekek számára létszükséglet, jelentős szerepet tölt be a fejlődésükben. Az 
általános testi képességek fejlődése mellett jelentősen hat az érzelmi és szociális képességek 
alakulására is. Az óvodás gyermek mozgásos tevékenységét, mozgásos játékát, a mozgástér 
kialakítását, az eszközök kiválasztását, mindig a gyermek életkorához, általános 
fejlettségéhez, a csoport összetételéhez, a fejlődés üteméhez igazodva tervezzük meg. 
Ügyelünk rá, hogy minden gyermek megtalálja a képességeihez mért feladatot.  
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A 3-4 évesek szabad játékában, mozgásában és irányított mozgásos tevékenységében a 
természetes nagymozgások fejlődésének segítése előtérben áll. A csoportszobában egyaránt: a 
kúszásra, csúszásra, mászásra, bújásra, egyensúlyozásra minden kínálkozó alkalmat 
felhasználunk, a mozgásteret és eszközöket ehhez alakítjuk. A síkban elhelyezett akadályok 
ezután jelennek meg. A talajgyakorlatok után rézsútos szeren, szerek alatt átbújtatva 
gyakoroltatjuk a gyerekeket. Megismertetjük őket egyszerű ugrásokkal, ugrásgyakorlatokat 
előkészítő mozgásformákkal: szökdelések, fel és lelépések, támaszugrások a talajon. 
Játékanyagunk jórészt futó, fogójátékok. Fontos a mintakövetés. 
A 4-5 éves gyermek többségének mozgása egyre koordináltabbá, járásuk, futásuk egyre 
biztosabbá válik. A nagymozgások fejlesztését bővítjük az egyensúlyérzék fejlesztésével, a 
szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztésével (labdajátékokkal, ugróiskolák, kötéljátékok, 
barkácsoló tevékenységek)  
Az irányított tevékenységek során a járás, futás közben gyakoroljuk a tempóhoz való 
igazodást, az oldalt, és hátrafelé járást, párokban járást. A különböző nehézségű játékos 
gyakorlatok nagyobb feladatot jelentenek a gyermekeknek. Az akadályok, eszközök, síkban, 
térben való mennyiségének, formájának, kiterjedésének, ritmusának változásával bővülnek a 
végrehajtott mozgásformák. Gyakoroljuk a támasz-, mély- és távolugrást, a célba és távolba 
irányított dobásokat. Használjuk a jobbra-balra, jobb-bal kifejezéseket. 
Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása egyre összerendezettebbé válik. Fő hangsúlyt ebben a 
korban a finom mozgások, az észlelés, az alaklátás, a formaállandóság kapja. Egyre több 
fogó, futó, ügyességi játékkal ismertetjük meg a gyerekeket. Megjelenik a tempóváltás, 
váltóverseny. Ugrások közül a sorozatugrás, magas- és távolugrás. A labdagyakorlatok 
labdavezetéssel, egykezes alsó- és felső célzott irányú dobásokkal bővülnek. Gyakorolják 
párosan és társakkal együtt a gimnasztika elemeit. 
Naponta lehetőséget teremtünk futásra, kocogásra, télen havas játékokra, ősszel népi, 
ügyességi játékokra. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• A gyermekek igénylik a mozgást, a kedvelt mozgásos játékokat kitartóan játsszák.  
• Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban, ugrásban folyamatosan bővülnek, mozgásuk 

összerendezetté, ritmusossá válik. 
• Térészlelésük, térmélység-érzékelésük, időérzékelésük fejlődésével tudnak a térben 

tájékozódni. 
• Ismerik az irányokat. 
• Mozgásuk összerendezett, esztétikus. 
• Tudnak ütemtartással járni, labdát vezetni. 
• Az ügyességi játékok, egyéni és csapatjátékok szabályait betartják. 
• Szívesen versengenek, képesek a kudarc elviselésére. 

V.6. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 
Az ember életének fontos szakasza az óvodáskor. Érdeklődésének köszönhetően 
tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb környezet formai, téri, mennyiségi viszonyairól, 
pozitív érzelmi viszonya alakul ki a természethez.   A gyerekek tapasztalatszerzése 
különböző területeken valósítható meg pl.: társadalmi, természeti környezet megismerése, 
környezetünk formai és mennyiségi viszonyai, környezetvédelem, újrahasznosítás, 
komposztálás, növények gondozása. Minél több lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek 
ismereteik változatos körülmények közötti alkalmazására, tapasztalatszerzésre. 
Odafigyelünk a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítására, a 
környezetvédelem szerepére, és az újrahasznosítás fontosságára. 
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A hátrányos helyzetű gyermekek környezetről szerzett ismeretei szegényesek. Leginkább 
közvetlen környezetükben mozognak, a család ritkán utazik, mozgásterük beszűkült. 
Életmódbeli szokásaik sajátosak, az egészség és a környezet nem feltétlen érték számukra.  
Az óvodában a gyerekek szociokulturális helyzetéből adódó hátrányok leküzdésének 
érdekében sok lehetőséget teremtünk a környezet tevékeny megismerésére: alkalmat, helyet, 
eszközt, időt biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, ismeretgyűjtésre. A 
gyermekek természet közelben élnek, ezekre az ismeretekre támaszkodva kínálunk változatos 
tevékenységet, biztosítunk élményeket ismereteik bővítése érdekében.  
A gyerekek matematikai képességeik, ismereteik egyoldalúak. Nehezen ismerik fel az ok-
okozati összefüggéseket. Térben, időben nehezen tájékozódnak. Nehézséget okoz az alapvető 
gondolkodási műveletek alkalmazása.  Különböző problémahelyzetek teremtésével 
elősegítjük a gyermekek problémamegoldó gondolkodását, az önálló gondolkodás fejlődését. 
Többnyire saját készítésű eszközöket használunk, ami közel áll a gyerekekhez, manipulatív 
tevékenységekkel: válogatás, mérés, osztályozás (kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, 
keskenyebb-szélesebb) tudatosítjuk a matematikai alapfogalmakat.  

Célunk: 
• A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek 

pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti emberi, tárgyi 
világ értékei iránt. 

• Alakuljon ki igényük a természet védelme iránt, szélesedjen 
látókörük. 

• Önmagukról és közvetlen környezetükről alakuljanak ki elemi 
ismereteik. 

• A gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli 
szemléletének alakítása.  

Feladataink: 
• A 3-6-7 éves korú gyermekek számára érthető helyi környezeti 

értékek felfedeztetése, megszerettetése. 
• Felismertetjük a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és térbeli 

viszonyokat. 
• Változatos tevékenységek során matematikai tartalmú tapasztalatok, 

ismeretek birtokába juttatjuk a gyerekeket.  
• Ismerjenek meg olyan eszközöket, amellyel később 

munkafolyamatokat végeznek.  
 

3-4-5 éves korban az óvodába lépő gyermeket esztétikus, szeretetet sugárzó környezet várja, 
ezzel is elősegítjük a beilleszkedést. Előbb közvetlen környezetükkel ismertetjük meg őket 
(óvodánk udvara, közvetlen utcák). Igyekszünk gazdagítani az élősarkot. 
Élményszerző séta során gyakoroljuk a helyes gyalogos közlekedést. Megfigyeljük az időjárás 
és öltözködés közötti összefüggést.  
Lehetőséget teremtünk a környező valóság formáival, mennyiségi viszonyaival kapcsolatos 
tapasztalatszerzésre.  
Összehasonlításokat, szétválogatásokat, végzünk, halmazokat rendezünk, összehasonlítunk. 
Számlálunk 6-os számkörben. 
5-6-7 évesek már ismerkednek az óvoda tágabb környezetével is. Megtapasztalják az időjárás 
változásának hatását. Folyamatosan gyűjtjük a természet kincseit az élősarokba. Ültetünk, 
csíráztatunk, hajtatunk. A gyerekek maguk gondozzák növényeiket. Lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy minden jelenséget figyelhessenek meg a séták során melyről kérdezhetnek, 
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véleményt alkothatnak. Kísérletezésre és megfigyelésekre a csoportban adunk lehetőséget. 
Közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket bővítjük. 
Tárgyakat, személyeket, halmazokat sorba rendezzük, felismerjük a szabályosságot. 
Sorozatokat készítünk mennyiségi tulajdonságok szerint. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  
• A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét 
• Tudják születési helyüket, idejüket 
• Különbséget tudnak tenni az évszakok között 
• Ismerik környezetük növényeit, állatait, épületeit 
• Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket. 
• A tárgyakat meg tudják számlálni, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, 

szín szerint 
• Egyszerű műveletekre képesek 10-es számkörben, logikus gondolkodásuk megfelelően 

fejlődik. 
• Megkülönböztetik a térirányokat. 
• Igényükké válik a környezet rendje, védik, óvják a természetet. 

V.7. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
A személyiségfejlődés fontos eszköze a munkajellegű játékos tevékenység.  
A munkavégzésnek a családi modellből hiányzó elemei miatt az óvodában be kell tartanunk a 
fokozatosság és rendszeresség elvét, s ezeket játékban is gyakoroltatjuk.   A gyermekek az 
óvodában a munkához való viszony alapképességeit sajátítják el, ezért a gyermekekkel 
szemetet, falevelet gyűjtünk, udvart rendezünk, különböző munkafeladatokba vonjuk be őket.  

Célunk: 
A munka jellegű tevékenységek a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan 
készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a 
gyermekek kötelességteljesítését, kötelességvállalását, kitartását, önállóságát, 
felelősségérzetét, céltudatos magatartását. 

Feladatunk: 
A különböző típusú munka jellegű tevékenységek tervezése, szervezése és azok feltételének 
biztosítása. Kiemelt feladatunknak tarjuk a munkára való nevelést. Fontosnak tartjuk az 
önkéntesség, rendszeresség, fokozatosság elvét. Ismerjék meg a különböző eszközök, 
szerszámok nevét, használatának módját, tisztítását, tároló helyét. Tapasztalatot, jártasságot 
szereznek, ezáltal nő az önbizalmuk, személyiségük gazdagodik. Lelki kiegyensúlyozottságot 
érezhetnek, hogy segíthetnek.   

A munka az óvodai élet egészét áthatja.  
Az önkiszolgálás az óvodáskor kezdetétől egészen az emberi élet teljes hosszáig meghatározó 
tényező. Fontos szabályok és szokások elsajátításának színtere az óvoda. A munka az óvodás 
gyermek számára játékos jellegű. Megjelenési formái sokoldalú tapasztalathoz juttatja a 
gyermekeket. Formái: önkiszolgálás, naposi teendők, a gyermek saját személyiségével 
kapcsolatos munkák, a csoport érdekében végzett munkák, kerti munkálatok, csoportszoba 
rendben tartása, növények gondozása, ápolása, az óvoda környezetének rendben tartása, 
egyéb aktuális megbízások. 
Az étkezés, az öltözködés, higiéniai jellegű tevékenységek elsajátítása a gyermekek további 
életét is maghatározza. Ehhez kapnak segítséget a gyermekek a felnőttek példaadásával, az 
eszközök biztosításával, használatuk megismertetésével, tisztántartásának módjával. A szokás 
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kialakítása a személyes kötődés, mintaadás, dicséret, türelem és gyakorlási idő biztosításával 
a tapintatosság és következetesség elvén működik. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  
• A gyermekek örömmel teljesítik kötelességüket. 
• A közös munkát értékelik és megbecsülik, szívesen végzik. 
• Önállóan végzik a naposi munkát, segítenek a kisebbeknek. 
• Az egyéni megbízatásokat teljesítik, önként is kérnek feladatot. 
• Részt vesznek a környezetük ápolásában, tisztántartásában, megóvásában. 
• Gondoskodnak kisállataikról, növényeikről, védik környezetük élőlényeit. 

 

V.8. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
Az óvodai nevelés szerves része a tanulási folyamat, elsődleges célja az óvodás gyermek 
képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése. Az irányított tanulás 
feladata a gyermekek óvodai játékában, munkájában rejlő spontán tanulási lehetőségek 
kiegészítése, a családi nevelésben felfedezhető hiányok pótlása, a pozitívumok kiemelése, 
tehetségek felfedezése, az iskolakezdéshez az esélyegyenlőség megteremtése. A pedagógus a 
tevékenységek és foglalkozások alkalmával tudatosan figyel a gyermekcsoport és az egyes 
gyermek motiváltságára.  

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 
• Spontán játékos tapasztalatszerzés. 
• Cselekvéses tanulás. 
• Az óvodapedagógus által irányított tapasztalatszerzés, felfedezés. 
• Gyakorlati problémamegoldás. 

Kötelező: 
• Mozgás, mozgásos játékok 
• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (4-5-6-7 éveseknek) 

Közvetve kötelező:  
• Vers, mese. 
• A külső világ tevékeny megismerése (5-6-7 éveseknek). 

Kötetlen:  
• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka. 
• A külső világ tevékeny megismerése 
• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (3-4 éveseknek). 
• Vers, mese. 

Feladataink: 
• Spontán módon kezdeményezett játékokat szervezünk, melyben 

minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik, mert 
a játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek 
életében.  

• Tudatosan és tervszerűen biztosítjuk a fejlődéshez szükséges 
differenciált tevékenykedés feltétel rendszerét.  

• Fontos, hogy a gyermek a tanulási tevékenységben is örömmel és 
önként vegyen részt, végig motivált legyen.  
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• A gyermeket az egyéni teljesítőképességeihez mérjük, képességeinek 
megfelelő feladatok elé állítjuk, sikerélményhez juttatjuk őket.  

• A tevékenységekben megvalósuló tanulási tevékenységeket az 
évszakok természetes körforgása köré rendezzük, élet közelivé 
tesszük. 

• Nevelésünkben törekszünk a komplexitásra.  
• Az egyéni fejlettséget figyelembe véve gondoskodunk a 

felzárkóztatásról, tehetséggondozásról.  
A halmozottan hátrányos gyermekek esetében a tanulás tág értelmezése kerül előtérbe, 
miszerint tanulásnak tekinthető mindazoknak a jártasságoknak, készségeknek, képességeknek 
a kialakítása melyek az érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődését és a viselkedés alakulását 
is elősegítik. Játék közben a gyermek problémákkal kerül szembe, feladatokat kap és old meg. 
Kialakul és fejlődik az önállósága, a feladattudata, a kezdeményező, az alkotó és szervező 
képessége.  

Játékba integrált tevékenységek szervezési időkeretei: 
 

 Verselés, 
mesélés 
  
 

Ének, 
zene, 
énekes 
játék, 
gyermek-
tánc 

Rajzolás, 
festés, 
mintázás, 
kézi 
munka 

Mozgás, 
mozgásos 
játékok 

Mozgásos 
percek 

A külső 
világ 
tevékeny 
megismerése 
 

3-4 
éveseknek 

Naponta Heti 1x Heti 1x Heti 1x Naponta Heti 1x 

4-5 
éveseknek 

Naponta Heti 1x Heti 1x Heti 1x Naponta Heti 2x 

5-6-7 
éveseknek 

Naponta Heti 1x Heti 1x Heti 2x Naponta Heti 2x 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  
• A komplex nevelő hatás eredményeként a gyermekek többsége eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet (testi, lelki, szociális érettség). 
• Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolás érik. A 

rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 
szerinti iskolakezdésre. 

Az iskolaérettséghez az alábbi feltételek megléte szükséges: 
• A testi, lelki, szociális érettség, amely mindegyike egyaránt 

szükséges a sikeres iskolai munkához.  
• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében folyamatos, 

speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett 
érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.  

 

VI. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, RENDEZVÉNYEI 

A néphagyományok ápolása az óvodai élet szerves része. Az óvodapedagógus feladata a népi 
hagyományok és a helyi szokások megismertetése a gyermekekkel, pozitív érzelmi viszony, a 
hagyományok tiszteletének kialakítása.  
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VI.1. JELES NAPOK, AZ ÓVODA EGYÉB ÜNNEPEI 
A jeles napok megünneplésére csoportonként kerül sor. Az óvodapedagógus előkészíti, 
változatos tevékenységek sorával ráhangolja a gyermekeket az ünneplésre. Szívesen 
ellátogatunk más óvodák hagyományőrző rendezvényeire.  

Évszakok köré gyűjtve 
 
Évszak Jeles nap Óvoda egyéb ünnepei 
Ősz • Állatok világnapja 

 
• Őszmarasztaló 
• Vitamin nap 
• Szép korúak napja 

Tél • Mikulás 
• Advent 
• Karácsony (foglalkoztató) 
• Farsang 

• Nyílt napok 
• Egészség napok 

Tavasz • Húsvét (foglalkoztató) • Március 15. 
• Víz világnapja (március 22.) 
• Föld napja (április 22.) 
• Madarak, fák napja (május 22.) 
• Anyák napja 
• Gyermeknap 
• Évzáró, ballagás 
• Ovicsalogató 
• Cigánykerék 

Nyár  • Kirándulás 
• Új gyerekek foglalkoztatója 

 
 

VII. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ INTÉZMÉNYI 
CÉLKITŰZÉSEK 

Célunk:  
Biztosítani az egyéni bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a gyermekek mindenek 
felett álló érdekének szem előtt tartása által. Biztosítani kell minden gyermek számára az 
esélyegyenlőséget. Fel kell lépni a kirekesztés, megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
megsértése ellen.  

Feladatunk: 
• Minden gyermek képességeihez igazodó egyéni fejlesztés biztosítása.  
• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek képességüknek megfelelő 

szakmai támogatással, integráló környezet biztosítása.  
• A körzetünkhöz tartozó gyermekek felvételének biztosítása, beleértve 

a HH és HHH gyermekek felvételét. 
• A szülők figyelemfelhívása a rendszeres szűrővizsgálaton való 

részvételre. 
• Az óvodapedagógusok továbbképzése.  
• Az egészséges életmód szokásainak kialakítása.  
• Családi és közösségi kapcsolatok kialakítása, tartalmi gazdagítása.  
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• Az értelmi fejlődés, a kognitív funkciók fejlesztése.  
 

VII.1. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE 
Az óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak 
minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés 
hatására a sérült kisgyereknél is fejlődik az akaraterő, alkalmazkodó készség, önállóságra 
törekvés, érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerint kialakított 
környezet, a szükséges eszközök megléte akkor biztosítja a gyermek optimális fejlődését, ha a 
gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.  

 Speciális helyzetből adódó feladatok 

• A gyermeket integrált nevelés keretében spontán tanulási helyzetbe hozzuk a 
játéktevékenységen belül.  

• A gyermekek ismereteinek bővítését változatos tevékenységek és eszközök felkínálásával 
segítjük elő. 

• Készségeik, képességeik fejlődésének segítése: egyéni differenciálással.  
• A tanulási és nevelési folyamatban motivációval aktivitásra serkentjük a gyermekeket.  
• Megalapozzuk kommunikációs és nyelvi kultúrájukat. 
• Csökkentjük a velük szembeni előítéleteket. 
• Pozitívumok megerősítése, nyitott óvodai kapcsolat megteremtése (szülők, intézmények). 
• Segítjük nyelvi hátrányaik leküzdését. 
• Felkészítjük őket a másság elfogadására. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek életkori sajátosságának a fogyatékosság által 
okozott részleges, vagy teljes körű módosulását, vagy a képességek részleges vagy teljes 
kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. A habilitációs és rehabilitációs 
tevékenység csapatmunkában valósul meg. A fejlesztés alapja a szakértői bizottság 
szakvéleménye. Az óvoda nevelési programja és a sajátos nevelési igény összhangban áll. 

Az óvodai nevelő munka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 
• Az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődési üteméhez. 
• A fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. 
• A nevelő, fejlesztő munka ne terhelje túl a sajátos nevelési igényű 

gyermeket. 
• A gyermekek egyéni fejlesztését a speciális szakemberek és az 

óvodapedagógus összehangolt munkája jellemezze.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási gonddal küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése óvodai 
feladat. A szakértői véleménnyel rendelkező BTMN-es gyermekek fejlesztését logopédus, 
fejlesztőpedagógus és mozgásfejlesztő. Fejlesztési feladatokat az óvodapedagógussal 
összeegyeztetik.  
 

VII.2. AZ INTEGRÁLT NEVELÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 

• Biztonságos, esztétikus környezet kialakítása. 
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• Az óvoda minden dolgozója részt vesz a folyamatban, egyéni bánásmódot alkalmaz. 
• Az óvodapedagógus differenciálást segítő módszereket, eszközöket, eljárásokat, 

tevékenységeket szervez. 
• A gyermekek személyiségfejlődését a játékon keresztül mozgással, tapasztalatszerzési 

lehetőséggel segítjük elő. 
• A részképességeikben elmaradott gyermekek számára biztosítjuk szakemberek 

segítségével a csoporton kívüli fejlesztő foglalkozásokat (logopédus, fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus).  

• A gyermekeket a játékon keresztül saját belső mérőeszközünk segítségével mérjük fel. 
Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv szerint történik, fejlődésüket méréssel követjük. 

• Szükség szerint a helyi Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérjük (iskolaérettségi 
vizsgálat, tanulási nehézség gyanújának felmerülése, magatartási problémák megjelenése, 
beilleszkedési zavarok, veszélyeztetettség esetén). 

• A szülőknek biztosítjuk a lehetőséget, hogy gyermekeik óvodai életébe is betekintést 
nyerjenek. 

• Új kapcsolattartási formákat szervezünk, melyben a család és az óvoda egymásra épülő, 
egymást segítő értékeket közvetít (foglalkoztató délelőttök, játékdélutánok, 
sportversenyek, közös ünnepi készülődés, gyalogtúra, kirándulás, varró- főző- 
ajándékkészítő-, kertészeti foglalkozások). 

Az integrált nevelésben részt vevő óvoda: 
• Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv szerint történik, fejlődésüket 

méréssel követjük. 
• Külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget 

megkapjon a hátrányainak leküzdéséhez.  
• Az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok integrációt segítő 

szakmai továbbképzését.  
• Pedagógiai gyakorlatában elemzi és értékeli az egyéni bánásmód 

megvalósítását.  
 

VII.3. A ROMA NEMZETISÉGI GYERMEKEK NEVELÉSE 
Óvodánk magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda. Programunk 
megfogalmazza az óvodai nevelés egészére nézve azokat a feladatokat, amelyek a cigány 
kultúra, hagyományok őrzését szolgálják, valamint a gyermekek egészséges identitásának 
kialakulását, a másság elfogadását, származásuk büszke vállalását eredményezik.  

A kisebbségi óvodai nevelés megszervezése: 
• A gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart. 
• Nevelő munkánkat kiegészíti a családdal, a Kisebbségi 

Önkormányzattal való együttműködés, hagyományápolás, a 
kisebbségi identitástudat megalapozása. 

• Óvodánk rendelkezik a roma kultúra ápolását segítő eszközökkel 
(irodalmi gyűjtemények, zenei anyagok, roma alkotók munkái). 

• A roma kulturális nevelés magyar nyelven folyik. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  
• A gyerekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki kultúrája iránt. 
• Ismer a saját kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, mondókákat. 
• Ismeri, tiszteli a hagyományaikat. 
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VII.4. A HH ÉS HHH GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA 

 Célunk: 
Olyan óvodai környezetet és légkört teremtsünk, melyben az egyénre szabott módszerek, 
eljárások, sokszínű tevékenységek elősegítik a gyermek szociális, érzelmi, értelmi, testi 
fejlődését. Kibontakozhasson személyisége, nyitottá váljon a külvilág felé, merjen adni és 
elfogadni. A képességeik fejlesztésével elősegítjük beilleszkedési esélyeiket a többségi 
társadalmi életbe, felkészülnek a tanulás folyamatára, amellyel esélyegyenlőséget élvezhetnek 
a munkaerő piacon.  

Feladatunk: 
Az esélyegyenlőség érdekében az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, oly 
módon, hogy a gyermek legfőbb tevékenységében a játékban tudjon felszabadulni, tanulni, 
ismereteket szerezni, kommunikálni. A gyermeket sajátos bánásmód illeti meg. 

VIII. GYERMEKVÉDELEM  

Az óvoda házirendjében meg kell fogalmazni azokat az óvó, védő előírásokat, melyeket az 
óvodában tartózkodásuk ideje alatt a gyermekeknek be kell tartani.  A gyermekek jogait, 
személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, védelmet kell számukra biztosítani 
a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az óvodai nevelés során tilos a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen okból (szín, nem, vallás, nemzeti, etnikai hovatartozás, 
jövedelmi helyzet, kor, cselekvőképesség hiánya, születési vagy egyéb helyzet). 
Fontos, hogy a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógusok jól ismerjék az adott 
gyermek környezetét, fejlettségi és neveltségi szintjét, családjának szerkezetét, életmódját, 
kulturális színvonalát (családlátogatás szerepe). 
Óvodánkba eltérő szociokulturális környezetből érkeznek a gyermekek. Vannak hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek is. Az életszínvonal 
szinten tartásának, a létbizonytalanságnak a gyermekek a legnagyobb vesztesei. 
A gyermekek jogainak megvalósulásához együttes munkára van szükség, a pedagógusok, 
gyermekjóléti szolgálat, gyámügyi hivatal, jogalkotók, szakszolgálatok összefogásával. 
A veszélyeztetettség, gondozási problémák, anyagi hátrány, élelmezésügyi gondok 
felmerülésénél azonnali jelzőrendszerünk működik a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősünk 
által. A segítségnyújtás gyakori módjai: ingyenes hétvégi étkezési jegyek, nyári táboroztatás, 
azonnali segítségnyújtás, rendkívüli segélycsomag kiértesítése, óvodáztatási támogatás, 
gyermekvédelmi támogatás, ügyintézések, stb.  

Célunk: 
Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan érintik, 
illetve veszélyeztetik. A hátrányos élethelyzetben levő családok segítése, a gyermekek 
fejlesztése.  

Feladatunk: 
• A segítségnyújtás, a gyermekek egyéni sorsával való törődés, a hátrányok enyhítése az 

óvodai nevelés keretein belül. 
• A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogainak tiszteletben tartása. 
• A szülőkkel bizalmas kapcsolat kialakítása a családi nevelés hiányosságainak 

kompenzálása érdekében.  
• Szoros kapcsolat kiépítése a segítő, támogató, védelmi intézményekkel, szakemberekkel. 
• Prevenció. 
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IX. ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK 

X.1. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉSE 
Az ellenőrzés, értékelés célja a pedagógiai módszerek, eljárások segítése, fejlesztése- az 
óvodapedagógusok megújulási képességének, innovációjának elősegítése.  
Az intézményben folyó pedagógiai munkáért az intézmény vezetője a felelős. Az ellenőrzés 
az értékelés megszervezése az ő feladata.  
Az ellenőrzés feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 
személyre szóló munkaköri leírás, a belső ellenőrzés rendszerét a Belső Ellenőrzési 
Szabályzat tartalmazza. 
Az ellenőrzés a nevelési év során előre ütemezetten történik, melyet az intézmény éves munka 
terve tartalmaz. 
Év végén összegző, elemző értékelést készítünk, melynek kiemelt szempontja az iskolai életre 
való felkészültség ellenőrzése, értékelése. 

Az ellenőrzés, értékelés területei  
a.) Az írásos dokumentumok ellenőrzése, értékelése  
b.) A nevelői, pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, értékelése  
c.) A helyi nevelési program megvalósulásának vizsgálata   

a) Az írásos dokumentumok ellenőrzése 
A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermek egyéni megfigyelései, az egyénre szabott 
nevelési – fejlesztési eljárások, folyamatos írásbeli munkát jelentenek. Segítik a folyamatok 
célirányos egymásra épülését, ugyanakkor rugalmas alkalmazását és a gyerekekhez való 
igazodását biztosítják.  
A gyermekcsoport nevelési – tevékenységi programjának tervezése a gyermekek fejlődési 
üteméhez, igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik, a feladatok egymásra épülnek. 
Az írásbeli dokumentumok ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. A csoport nevelési 
év végi értékelései határozzák meg a következő év feladatait.  

b) A nevelői, pedagógiai gyakorlat elemzése, ellenőrzése, értékelése 
A pedagógiai gyakorlati munka ellenőrzése két színtéren valósul meg: 

• a gyermek fejlettségének ellenőrzése, értékelése 
• a pedagógus gyakorlati munkájának értékelése 

A gyermek fejlettségének ellenőrzési szempontjai 
• az írásban rögzített egyéni megfigyelések, kiindulópontok, fejlesztési 

feladatok áttekintése, elemzése 
• a gyermek megfigyelése játékban és különböző tevékenységek 

közben (egyéni képességfejlesztés) 
• a gyerekek munkáinak elemzése 
• gyermekek fejlődésének mérése (intézményi egyéni fejlettségmérő 

rendszer – DIFER az IPR megvalósítási időszakában) 
 

A pedagógusok gyakorlati munkájának ellenőrzési, értékelési alapelvei 
Az ellenőrzés a nevelési év során előre ütemezetten történik.  
Eszköze: belső önértékelési rendszer. 
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c) A helyi nevelési program megvalósulásának vizsgálata 
Programunk gyakorlatban történő beválását a „Fejlődés várható eredménye az óvodáskor 
végén” című fejezetben leírtak megvalósulása jelenti. Nevelési Programunk részletesen 
szabályozza a kimenetet, a sikeres fejlesztő munka kritériumait. A program ellenőrzésében az 
intézményvezető irányításával valamennyi óvodapedagógus részt vesz.  

A program vizsgálatának szempontjai 
• A helyi nevelési program hatása, a gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett 

fejlesztő hatások, megfigyelhető-e a gyermekek viselkedésében a változás, fejlődés. 
• Meg kell vizsgálnunk, mit adott a helyi program a gyerekeknek, milyen eredményeket 

hozott szocializáció terén, a megismerésben, kommunikációban, mennyire biztosította a 
tapasztalatszerzés játékos lehetőségeit. 

X. ÍRÁSOS DOKUMENTUMOK  

Alapdokumentumunk: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
• A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 
• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 
• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Integrációs Pedagógiai 

Rendszerének irányelvei 
• Esélyegyenlőségi terv 

Az intézményvezető éves munkaterve 
• Pedagógiai, tanügyi- igazgatási, általános feladatok 
• A helyi program kiemelt feladatai 
• Csoportok látogatásának tervezése 

A gyermekcsoport nevelési feladatainak, tevékenységeinek tervezése 
• A szokásrendszer és nevelési feladatok tervezése (időkeret: fél év) 
• Eseményterv, programterv (időkeret: negyedév) 
• A tevékenységi rendszer fejlesztési terve (időkeret: 1 hét) 

Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 
• A gyermek egyéni fejlettségét dokumentáló, fejlesztési feladatokat 

tervező dokumentum, amely kiterjed 3-7 éves korig a nevelési és 
ismeretszerző folyamatokra. 

Felvételi- mulasztási napló 
• Pontos naprakész nyilvántartás 

 

XI. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT  

1. Az Óvodai Nevelési Programot az óvoda, a helyben szokásos módon nyilvánosságra 
hozza:  
• a Reményhír Intézmény könyvtárában 
• A Reményhír Intézmény honlapján 

Megtekinthető továbbá:  
• a fenntartónál 
• az óvoda irattárában 
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• a Reményhír Intézmény igazgatójánál  
•  az óvoda intézményegység-vezetőjénél 

2. Az óvodai nevelési program érvényessége: 2013. szeptember 01-től határozatlan ideig.  

3. Az óvodai nevelési program módosítása:  
A módosítás lehetséges indokai:  

• Személyi és tárgyi feltételek változása  
• Belső szervezeti változtatások 
• Nevelési, pedagógiai tartalmi változtatások 
• Fenntartó részéről kezdeményezett változtatások  
• A szülői szervezet részéről kezdeményezett változtatások 
• Törvényi módosítások követése 
• Tantestület 50%-ának javaslatára.  

A módosítás módja: A módosítási indokok alapján az igazgató előterjesztésében a 
véleményező közösségekkel egyeztetve a nevelőtestületi elfogadással.  
A programot évente felül kell vizsgálni az óvodavezetésnek, és szükség esetén 
kezdeményezni a módosításokat. Az óvodai nevelési program módosítása a nevelőtestületi 
elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
Módosítások adminisztrálása: a program kiegészítő egységeiként hozzáfűzve.  
 

XII. FELHASZNÁLT IRODALOM 

• A Kormány 326/2012. (XII.17.) Kormány rendelete az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjáról 

•  Az óvodai nevelés programja 1989. 
• 1. számú melléklet a 32/1997. (XI.5.) Kormányrendelethez, Nemzeti, 

etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 
• Mérey Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Gondolat kiadó 

Bp. 1978.) 
• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában (Alex-

typó Bp. 1992.) 
• Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? (NAT-TAN 

sorozat Bp. OKI 1996.) 
• Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program 
• A Békéscsabai Penza Lakótelepi és Becsey Oszkár utcai Óvoda 

Pedagógiai Programja  
• Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica Bp. 2006.) 
• Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Editio Musica Bp. 1982.) 

 
 
 
 
 

Békés, 2016. augusztus 22. 
            ………………………………………… 
         
            Intézményegység-vezető 
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XIII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
 

1. Véleményezte és elfogadta: 
 
 

………………………….. 
Nevelőtestület 

…………………………….. 
Szülők 

  
  

 

2. Jóváhagyta: 
 
 

………………………….. 
Intézményvezető 

 

 

3. Véleményezte, jóváhagyta és engedélyezte: 
 
 

………………………….. 
Fenntartó 

 
 

 
 

4. Közzététel formája: 
Intézmény honlapján 
Óvoda előterében 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Békés, 2016. augusztus 22. 
            ………………………………………… 
         
       Óvoda intézményegység-vezető 
 
 
 


