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I. A mi óvodánk  

Az intézmény neve: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (rövidített neve: Kerekerdő Óvoda) 

Címe: 1202 Budapest, Nagysándor József utca l89. 

           (bejárat a Mártonffy utca 76-84. felől) 

Intézményvezető, a program benyújtója: Varga Ibolya 

Tel.: 06-(1) 285 - 0275 

E-mail: kerekerdo@ecom.hu 

Tagintézmények neve, címe, vezető helyettesek neve: 

 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda 

 1202 Budapest, Nagysándor J. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. 

 Sziki Tamásné Kenessey Erika 

 Tel.: 06-(1) 285 – 0275 Tel.: 06-(1) 421 - 5363  

Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 1979., 105/1979.  

Az alapítás dátuma: 1979. 

Utolsó módosítás: Budapest, 2015. 07. 02.,  154 / 2015.  

 

Törvényi háttér 

A pedagógiai program az alábbi dokumentumokra épül: 

- A nemzeti köznevelésről szóló, többször módosított 2011. évi CXC. törvény. 

- 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

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

köznevelési intézmények 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 

-   229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. sz. törvény. 

- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

Figyelembe vettük a helyi társadalmi elvárásokból felmerülő feladatokat, alkalmazva a már 

több éve jól bevált, működő nevelési-fejlesztési gyakorlatokat, módszereket, amelyeket helyi 

adottságaink lehetővé tesznek. 

Céljaink meghatározásánál abból a sajátos helyzetből indultunk ki, hogy az intézmény 

tagóvodáinak munkáját felölelve, összességében és egységesen is tükröződjön a helyi 

sajátosságokból adódó lehetőségek kihasználása. 

 

mailto:kerekerdo@ecom.hu
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1. A költségvetési szerv: 

Neve:   Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda  

Székhelye:  1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. 

Telephelye:  Bóbita Tagóvoda - 1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

Típusa: óvoda 

OM azonosító: 034735 

2. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti 

szerve: 

Megnevezése: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata  

Székhelye: 1201 Budapest, Kossuth tér 1.  

3. A költségvetési szerv működési köre: 

Budapest XX. kerület  

4. A költségvetési szerv jogállása, jogköre, besorolása: 

a) jogi személyisége: önálló jogi személy, 

b) gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv, előirányzata felett teljes 

jogkörrel rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait a XX. kerületi GAMESZ, mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

c) bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó. 

 

5. A költségvetési szerv jogszabályban (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 

meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is. 

5.1.  Alaptevékenysége: 

Szakágazat megjelölése: 091110 Óvodai nevelés 

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 

és az Nkt. 74. § (2) bekezdése értelmében gondoskodik az óvodai ellátásról, az alapító okirat 

6.2.2. pontjában felsorolt fogyatékossági típusok szerinti, a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrációs neveléséről 
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5.1.1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 Kormányzati 

funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140  Óvodai nevelés, ellátás működetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodában  

1202 Budapest, Nagysándor József u. 189. 

 

a) hallássérült (nagyothalló) 

b) enyhén értelmi fogyatékos 

c) beszédfogyatékos 

d) pszichés fejlődési zavarral küzdő (kevert specifikus zavar, hiperaktivitás és 

figyelemzavar) 

 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvodájában  

1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

 

a) hallássérült (nagyothalló) 

b) enyhén értelmi fogyatékos 

c) beszédfogyatékos 

d) pszichés fejlődési zavarral küzdő (kevert specifikus zavar, hiperaktivitás és 

figyelemzavar) 

 

 

5.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:  

 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

Bóbita Tagóvodája 

1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

 

5.3.  A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény  

 

 5.3.1. székhelyén: 140 fő (7 csoport)  

   

 5.3.2. tagintézményeiben: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermeklétszám 

1 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

Bóbita Tagóvodája 

150 fő (6 csoport) 
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5.4.  A feladat ellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog 

 

a) A feladatok ellátásához az óvoda rendelkezésére áll : 

- a 173887 helyrajzi számú, Nagysándor J. u. 189. – Mártonffy u. 76-84. sz. alatti, 3436 m2 

telekméretű ingatlan, a rajta álló 1327 m2 beépített alapterületű épületrész 1106 m2 hasznos 

alapterülettel, 

- a 171190/11 helyrajzi számú, Ady E. u 98.- Kalmár Ilona sétány 1.sz. alatti, 17 670 m2 

telken álló 5928 m2 beépített alapterületű épületből 1164 m2 hasznos alapterületű épületrész,  

- továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 

használhatja. Bérbeadás tekintetében a b) pontban foglaltak szerint járhat el.  

b) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának hatályos vagyonrendelete 

szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. 

c) Az intézmény (a feleslegessé vált, valamint a selejtezett vagyontárgyak hasznosításának 

kivételével) a rendelkezésére álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult 

elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
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II. Programunk küldetése – filozófiája 
 

Nevelési alapelveink 

Globálisan véve, a társadalmi elvárásoknak megfelelően alapelvünk, hogy olyan viselkedési 

jellemzőket és ismereteket alapozzunk gyermekeinkben, amelyek biztosítják a későbbi 

stabil, egészséges életvezetést, a mindenkori társadalmi elvárásokhoz történő alkalmazkodás 

képességét, az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítását. Fontosnak tartjuk 

azon kompetenciák (ismeretek, attitűdök, képességek- és készségek alapozását), amely az 

információs társadalom által megkívánt személyiségjegyek kialakítását segítik, többek között 

a kommunikációs készség fejlesztését, a gyors problémafelismerő és döntési 

képesség alapozását, a konfliktusok kezelésének képességét. 

Kiemelten kezeljük, és ezért olyan elemeket építünk programunkba, amely pozitív irányba 

alakítja gyermekeink saját egészségükhöz és a természeti környezethez való 

viszonyát. Törekszünk a különböző szociális, kulturális esetleges nyelvi hátrányok 

ellensúlyozására. 

Nevelő munkánk meghatározó tevékenysége a játék, mint elemi pszichikus szükséglet. 

 

Nevelési feladataink  

Intézményünk működése Pesterzsébet két óvodájában folyik. Nevelő-fejlesztő munkánk 

hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk 

megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a hozzánk 

járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. Mindezt a 

családokkal közösen végezzük, a partnerközpontú működési szemléletet követve. 

Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az óvodai nevelést egy egységes folyamat első 

intézményi szakaszaként értelmezzük, amelynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolában, 

illetve azt követően az élet során. 

Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat. 

Pedagógiai funkciónkat tekintve pedig felvállaljuk az iskolai életre való előkészítést úgy, 

hogy az iskolába kerülő gyermekeink olyan pszichés fejlettséggel rendelkezzenek, amely a 

tanulásra, mint fő iskolai tevékenység formára alkalmassá teszi őket. 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek 

megfelelő kompetenciával, önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan 

gondolkozni, testi-lelki- szociális fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő 

szintnek. 

Munkánk során fokozott hangsúlyt kap a szabad játék, melynek során a gyermek megvalósítja 

önmagát. Ebből következően, napi játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell hagyni a 

játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját. 

 

Pedagógiai munkánk során jelentőséget kap minden egyes gyermek egyéni jellemzője. 

Minden egyes gyermek érdekeit csak úgy lehet figyelembe venni, ha az ő egyéni jellemzőit 

ismeri az óvodapedagógus, és ahhoz igazítja bánásmódját, nevelői hatását. A gyermekek 
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személyiségét önmagukhoz viszonyított fejlődésében szemléljük, s teljes személyiségük 

fejlesztésére, autonómiájuk kibontakoztatására törekszünk.  

 

Valljuk, hogy a gyermek érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával 

rendelkező lény, s ha életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, 

tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk, mindent megtanulhat, amire 

szüksége lehet. Építünk az óvodáskorú gyermekek sajátos tevékenységeire, mint játék, 

mozgás, verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás kézimunkázás, ének - zene, természet- és 

állatok gondozása, védelme. 

 

 A gyermekeknek állandó visszajelzést és folyamatos értékelést biztosítunk a sikerekről, 

hibákról, nehézségekről. Ez lehetővé teszi a menet közbeni korrekciót és önkorrekciót. Az 

értékelés alapja a gyermeknek a saját magához viszonyított fejlődése. 

 

Munkánkat szolgálatnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb 

színvonalon tudjunk dolgozni. A minőségfejlesztés iránt valamennyien elkötelezettek 

vagyunk, pedagógiai és szervezeti céljaink eléréséhez PDCA – SDCA logika elveit 

folyamatosan alkalmazzuk. 
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III. Gyermekkép, óvodakép 
 

Gyermekképünk 

Intézményünk gyermekképe olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, 

a szépet, a jót, az esztétikumot felfedezők, a művészi értékekre odafigyelők, azokat élvezni 

tudó, az értékeket megbecsülő személyiségek.  

Saját egészségüket értéknek tekintik, városunkhoz kötődnek, rendelkeznek a lokálpatrióta 

szemlélet alapjaival. A környezetükben jól tájékozódók- és azt óvók, szépre fogékonyak, 

önállóak, megfelelő önismerettel és önértékelő képességgel rendelkeznek, nyitottak, 

érdeklődők, együttműködők, másokat elfogadók, befogadóak, és toleránsak a sajátos nevelési 

igényű és migráns gyermekek tekintetében. Kreatívak, képesek a szabadság és az értelmes 

fegyelem egyensúlyának normái között élni. 

Megfelelő szintű kommunikációval, pozitív személyiségjegyekkel bírnak, képesek a 

csoportban való együttműködésre, a kooperatív, egymástól való tanulásra. 

Tisztában vannak, ismerik saját képességeiket, a megszerzett tudást a gyakorlatban 

alkalmazni tudják. A projektben való tanulási folyamat által kialakul bennük, a projektben 

való gondolkodás szemlélete, gyakorlata. Képesek az ismeretek önálló felkutatására. 

Nyitottak a tanulásra, az új befogadására, személyiségükben kreatívak, gazdag 

képzeletvilággal, a kompetenciaérzés alapjaival rendelkeznek. Büszkék saját képességeikre, 

egyéniségükre, egészséges önbizalmukra. 

 

Óvodaképünk 

Intézményünk a családi nevelés kiegészítője, a család véleményét figyelembevevő, 

együttnevelő. A család és az óvodapedagógus kapcsolatára a nevelőtársi viszony a jellemző, 

nálunk érték az egyén, óvodáinkba a gyermekek könnyen beilleszkednek. 

Óvodáink légköre szeretetteljes, gondoskodó, érzelmi biztonságot nyújtó, óvó-védő, feltétel 

nélkül elfogadó, előítélet-mentes, hagyományokat ápoló, értékeket közvetítő- és teremtő. 

Intézményünk óvodái a helyes életritmus kialakításával megteremtik a feltételt, a nyugodt, 

harmonikus személyiségfejlődésre a helyes én-kép-, önértékelés-, életvitel kialakítására. 

Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményező-készség, 

társadalmi és kulturális érzékenység, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, 

mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a 

tehetséggondozást. Nevelőmunkánk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának 

elősegítésére irányul, az emberi- és a gyermeket megillető jogok, valamint emberi 

szükségletek tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával, a biológiai és 

társadalmi sokféleség figyelembevételével. 
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Az óvoda nevelési gyakorlatának speciális alapelvei 

A nevelési gyakorlat a „Gyermekvilág” nevelési programra épül, melynek sarokkövei: 

- A szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, egyéni igényeit, szükségleteit szem előtt tartó 

óvodai nevelés, melyben a tehetséggondozás és felzárkóztatás meghatározó. 

- Az egyéni képességek fejlesztése az egészséges életmód keretei között, a játékban 

integrálódó műveltségi tartalmak feldolgozásával. 

- A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi és lelki, értelmi és szociális érettség 

kialakítása. 

 



 

 

11 

 

 

IV. A program nevelési feladatrendszere (Az óvodai nevelés feladatai) 

1. Egészséges életmód alakítása 

Befogadás 

Az óvodába lépés a kisgyermek számára – amennyiben otthonról érkezik – az első átmenet a 

családból az intézményes nevelés keretei közé. Türelemmel, óvatos terelgetéssel kell kivárni 

azt az időt, amíg önszántukból fordulnak társaik felé. 

Az óvodavezető kiemelt feladata a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 

beíratásának teljes körű támogatása.  

Az óvodapedagógus kiegyensúlyozott, nyugodt magatartása, a lényéből áradó szeretet nyújt 

biztonságérzetet a gyermeknek, de tiszteletben tartja auráját, életterét. Ha szükséges nem 

zárkózik el a testi közelségtől, az öleléstől, simogatástól, ringatástól. 

 

A befogadást segítő tényezők:  

 a beiratkozás előtti ismerkedés, tapasztalatszerzés, 

 a szülő számára választási lehetőség a csoportok között, 

 a családok meghívása hagyományos játszóházunkba, 

 környezettanulmány és az anamnézis elkészítése céljából előzetesen egyeztetett 

időpontban családlátogatás, 

 egyénre szabott befogadás a fokozatosság elvének érvényesülésével,  

 az óvoda házirendjéről a szülőket írásban tájékoztatjuk, 

 a befogadás időszakában mindkét óvodapedagógus és dajka jelen van, 

 az érzelmi biztonság megteremtését igyekszünk elérni a kiegyensúlyozott nyugodt 

légkör és a testi kontaktus biztosításával, illetve a szülők és óvodapedagógusok 

megállapodásától függően hozhatnak a gyermekek személyes holmit, ami biztonságot 

nyújt számukra az egész nap folyamán. 

 a befogadás módszerének megválasztása a csoportos óvodapedagógus és a szülő közös 

megegyezésén alapul.  

 

Gondozás  

Az egyéni fejlődés figyelembe vételével és a fokozatosság betartásával elérhető, hogy a 

gyermekek eleinte segítséggel, később egyre önállóbban elégítik ki testi és lelki 

szükségleteiket. Ennek feltétele, a felnőtt és gyermek közötti meghitt, megértő viszony, a 

természetes testközelség. A gondozás során a felnőtt együtt tevékenykedik a gyermekkel, 

hogy a gondozáshoz kapcsolódó szokás-szabályrend pontosan alakuljon ki.  

A csoportok életét alakító, szabályozó szokásokat minden óvodapedagógus és dajka azonos 

módon tartja, illetve tartatja be. A gyermekek életritmusához, szükségleteihez, 

tevékenységéhez legjobban igazodó napirenddel működjenek a csoportok. 
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Az óvodai életben kiemelt szerepe van, mert az óvodapedagógus – együttműködve a 

gondozást végző több munkatárssal – a gondozás folyamatában is nevel, építi a gyermekekkel 

való kapcsolatát, segíti önállóságuk fejlődését.  

 Étkezés 

A gyermekek érkezésétől függően legkésőbb ½9-ig, a csoport életét, játékát, tevékenységét 

nem zavarva, az étkezőben folyamatosan reggeliznek. A megfelelő mennyiségű és 

hőmérsékletű táplálék biztosítása a dajka feladata. Az esztétikára való odafigyelés 

elengedhetetlen. A terítő, az étkészlet, a szalvétatartó ízléses megválasztása, valamint a tálalás 

módja a szépérzék fejlesztésén túl az étvágyat is befolyásolja. 

A reggelijük elkészítésében életkoruktól függően önállóan vesznek részt a gyerekek. Az 

étkezési szokások kialakításánál, a legfontosabb tényező a nyugodt körülmények 

megteremtése. Az óvoda faliújságján napról-napra folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az 

óvoda étrendjének összetételéről, melynek figyelembe vételével alakíthatják gyermekük 

otthoni táplálkozását. Az étkeztetővel történő rendszeres konzultáció során törekszünk a 

magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

csökkentésére, a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek rendszeres fogyasztásának lehetővé 

tételére. Ennek fontosságára szülők figyelmét is felhívjuk.  

A nap folyamán az igény szerinti folyadékpótlás megfelelő hőmérsékletű vízzel biztosított.  

Az önkiszolgálás és a naposi megbízás egyaránt jelen van. 

 

 Testápolás, tisztálkodás 

A testápoláshoz szükséges feltételek megteremtésével, a bizalmas kapcsolat kialakításával, és 

a felnőttek modellnyújtásával érhető el, hogy a gyermekek kezdetben a felnőtt segítségét 

igényelve, később egyre önállóbban végzik el az ehhez kapcsolódó teendőket.  

A tisztálkodáshoz szükséges eszközök állandóan a gyermekek rendelkezésére állnak 

(körömkefe, fésű, fogkefe, fogkrém, stb.) 

 

 Öltözködés 

A gyermekek komfortérzetének biztosítása érdekében nyitott, jól zárható, biztonságos 

cserecipőt, lehetőleg szellős, mozgást nem gátló váltóruhát kérünk, kényelmes szabadidőruhát 

javaslunk. Testneveléshez gumitalpú tornacipőt, váltó zoknit, kényelmes pamut 

tornafelszerelést tartunk szükségesnek. Szabadtéri programoknál a hőmérsékletnek megfelelő 

réteges öltözködést részesítjük előnyben. 

 

 Pihenés 

A zavartalan, nyugodt pihenés megszervezéséhez lefektetés előtt szellőztetünk és a zavaró 

ingereket megszüntetjük. A gyermekek csendesítése, megnyugtatása érdekében elalvás előtt 

énekelünk, mesét mondunk, segítségül hívjuk a simogatás, érintés varázsát. 

A gyermekek egyéni alvásigényéhez alkalmazkodva biztosítjuk a folyamatos ébredés 

lehetőségét.  
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 Mozgásigény kielégítése 

Mozgásigényük kielégítéséhez széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre. Játék közben a 

szabadon választható mozgásfejlesztő eszközök használata biztosított. Napi gyakorisággal 

szervezett közös mozgás, valamint séta keretében fejlődik a gyermekek mozgáskészsége, 

állóképessége.  

Kiegészítő lehetőség a testedzésre, a szülők igénye alapján, az önkormányzat által ingyenesen 

biztosított úszás- és korcsolyaoktatás a tanköteles gyermekek számára. 

 

Az egészséges életmód szokásainak alakítását szolgálja:  

 az egészségtudat alakítása, 

 a gyermekek egészségének védelme, óvása, 

 a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

 a higiénikus, egészséges környezet biztosítása, 

 tisztálkodás, testápolás fontosságának kihangsúlyozása, szokásainak alakítása, 

 a rendszeres és szervezett mozgás, 

 helyes táplálkozási szokások alakítása, zöldség, gyümölcs, tejtermék fogyasztásának 

ösztönzése 

 környezet védelméhez, megóvásához, fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások 

kialakítása. 

 

A napközben megbetegedő gyermek szüleit feltétlenül értesítjük. Megérkezésükig a 

gyermeket óvodapedagógusi felügyelettel a többiektől elkülönítjük. 

 

A gyermek szervezetének edzése: 

 minél hosszabb időn keresztül a szabad levegőn való tartózkodás, 

 a természet edzőhatásának kihasználása, alkalmas időszakokban napfürdőzés, 

vízfürdőzés, mezítláb járás, 

 rendszeres mozgás.  

 

Egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

 

A biztonságos környezet kialakítása érdekében a következő szempontok érvényesülnek: 

A csoportszobában: 

- célirányos és balesetmentes, biztonságos berendezés, eszköz, bútor 

- természetes anyagok felhasználásával, meleg, derűs, barátságos, tiszta környezet 

kialakítása  

- cserepes növényekkel és a természet kincseivel létrehozott élősarok 

- folyamatos szellőztetés, fűtési szezonban állandó párologtatás 

- a természetes fény előtérbe helyezése. 

Mindezek figyelembevételével a harmónia, az esztétikum megteremtése. 
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Az udvaron: 

- minden csoport számára állandó hely biztosítása 

- napos és árnyékos területek kialakítása 

- füves - betonos - homokos udvarrészek biztosítása 

- mozgásfejlesztő udvari játékszerek alkalmazása 

- különböző tevékenységekhez nyugodt játszóhelyek kialakítása 

- a testápoláshoz szükséges eszközök biztosítása az udvari mosdóban. 

 

Az udvar rendjének és tisztaságának fenntartásába a gyerekeket is bevonjuk és ehhez 

számukra méreteikhez, testi adottságaikhoz megfelelő eszközöket biztosítunk. A 

környezetformálás az udvaron is az esztétikusság szem előtt tartásával történik. 

 

Környezettudatos magatartás megalapozása  

 

 az ember szerepe a természet megóvásában,  

 okozati viszonyok megláttatása 

 környezettudatos modell nyújtása 

 szelektív hulladékgyűjtésbe beavatás, bekapcsolódás 

 természetes anyagok előtérbe helyezése 

 a tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével lehet 

elérni 

 a gyermekek tiszteljék a környezetet, és bátran alakítsák azt anélkül, hogy kárt okoznának 

benne 

 ebben a folyamatban a gyerekeket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka 

példája elengedhetetlen. 

 

Megfelelő szakemberek bevonása 

 

Az óvoda orvosával, védőnőjével rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. Figyelemmel kíséri 

testi fejlődésüket, szülői beleegyezéssel érzékszerveik épségére irányuló vizsgálatokat végez 

(látás, hallás-vizsgálat). 

Szintén a prevenció érdekében az óvoda fogorvosa évenként ellenőrzi gyermekeink fogazatát. 

Javaslatot tesz a szükséges korrekciókra. 

Beszéd- és ejtéshibás gyerekek szűrését és kezelését logopédus végzi. 

Felmerülő magatartási, viselkedési, részképesség- és személyiségfejlődési problémák 

megoldására a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézmény 

szakembereinek segítségét kérjük. A tanköteles korú gyermekek szükség szerinti egyéni 

fejlesztését fejlesztő pedagógus végzi. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus látja el. 

A gyógytestnevelő a prevenciót, illetve a mozgással fejleszthető rendellenességek 

korrekcióját végzi. 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 

 

 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- szükség szerint, önállóan végzik a testápolási teendőket, 

- készségszinten használják a tisztálkodási eszközöket, 

- betartják a kulturált étkezés szabályait, 

- komfortérzetüknek megfelelően öltöznek, vetkőznek, 

- ügyelnek saját ruhájuk gondozottságára és környezetük esztétikus rendjére, 

- vigyáznak saját, és társuk testi épségére, 

- óvják, védik környezetüket. 

 

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

Az óvodás gyermek egyik meghatározó életkori sajátossága az ÉRZELMI VEZÉRELTSÉG. 

A gyermek elsődleges és legfontosabb érzelme a szeretet. A személyiségen belül az érzelmek 

dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, 

otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. Az 

óvodapedagógusokkal és a dajkával való kapcsolatát is pozitív érzelmi töltés jellemezze. Az 

érzelmi biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör megteremtése a 

befogadástól az óvodáskor végéig kiemelt feladatunk. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek 

erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret 

önkifejező törekvéseinek, ezzel párhuzamosan a közösségi nevelés alapköveit is helyezze le. 

A gyermek számára fontos a modellértékű, befogadó attitűd, a különbözőségek elfogadásának 

természetessé tétele, tisztelete, sajátosságainak megismerése, kezelése, egymáshoz való 

alkalmazkodással, egyénhez igazított fejlesztéssel. Nemcsak az óvodapedagógus, de az óvoda 

más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, viselkedése is modellértékű a gyermek 

számára. 

Az óvoda, a csoport szokásrendje, jelképrendszere szintén az érzelmi nevelést szolgálja. Az 

óvodában használt szimbólumok a gyermekek által könnyen értelmezhetőek és számukra 

kedvesek legyenek. 

Az érzelmi nevelés 3 fő területét az erkölcsi, esztétikai, szociális érzelmeket a gyermekek a 

közös együttléttel, közös tevékenységek, közös élmények során tapasztalják meg. 
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Az értékorientált közösségi nevelés 

A személyiség egész fejlődését átfogó szociális tanulási folyamat, amely során az egyén 

megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, 

különböző viselkedési módokat. Olyan folyamat, melynek során az egyén megszerzi azt a 

tudást, azokat a képességeket és készségeket, melynek birtokában a csoportok és a társadalom 

többé-kevésbé sikeres tagjaivá válhatnak.  

Az óvoda, a szűkebb és tágabb környezet megismertetésével megteremti a hazaszeretet, a 

nemzeti identitástudat, valamint a szülőföldhöz, családhoz és a keresztény kulturális 

értékekhez való kötődés alapjait. Ez az érzelmi viszonyulás segíti a gyermeket abban, hogy 

észrevegye és megbecsülje környezetében a szépet és a jót. A családhoz, mint elsődleges 

szocializálódási csoporthoz való kötődést közös programok szervezésével erősítjük. 

A közösségi nevelés kiemelt színtere a JÁTÉK, melynek során tudatosan alkalmazzuk a 

közösségfejlesztés változatos módszereit. 

A felnőttek modell hatása, a tudatos szoktatás, az együttélés szabályainak megalapozása és 

következetes betartása a társas kapcsolatok alapja. Nevelőmunkánk során törekszünk a 

szociális tanulásban rejlő lehetőség kihasználására. A szocializáció biztosításának 

meghatározója a felnőttek, gyermekek viszonyai egymáshoz. Ez a színtere társadalmi 

érzékenység tudatos fejlesztésének is.  

 

 Gyermek – gyermek kapcsolat fejlesztésének feladatai: 

- baráti kapcsolatok erősítése, 

- kapcsolatteremtő és fenntartó készség erősítése, fejlesztése, 

- az egymás iránti érdeklődés, együttműködés, egymás elfogadásának, megbecsülésének 

alakítása, 

- konfliktushelyzetek hatékony kezelése, kompromisszumos megoldásra ösztönzés 

- a családból hozott erkölcsi értékek elfogadása, megerősítése, 

- a szokások, szabályok, viselkedéskultúra elsajátíttatása, 

- kapcsolattartás a csoportok között – közös ünnepek, 

- közösségtudat alakítása a játékban, 

- a pozitív megnyilvánulások megerősítése, 

- a tolerancia alakítása, különbözőség elfogadtatása, 

- erkölcsi értékek alakítása (pl.: őszinteség, felelősségvállalás, segítőkészség). 

 

 Felnőtt –gyermek kapcsolat fejlesztésének feladatai: 

- a gyermek – felnőtt közötti kapcsolat kiépítése, feltétel nélküli elfogadás, igény szerint 

testi kontaktus biztosítása, 

- pozitív énkép kialakítása, az egyén kiemelése, 

- kulturális és társadalmi sajátosságok figyelembevétele, 

- változatos, gazdag értékelési eszköztár alkalmazása, 

- fejlődést segítő, konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkozó egyértelmű, világos 

visszajelzés, értékelés, 

- konstruktív kommunikáció, 
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- bizalom a szülők felé, 

- pozitívumok kiemelése, dicséret, az óvodapedagógusi, dajkai modell fontosságának 

kihangsúlyozása, 

- esetenként eszköztárukban szerepeljen a humor is, 

- a gyermek biztonságérzetének növelése (napirend, állandó környezet), 

csoporthagyományok ápolása (születésnapok), 

- közös élmények biztosítása, különleges élmények, ünnepek közös átélése. 

 

 Felnőtt – felnőtt kapcsolat színterei 

Óvodapedagógus – óvodapedagógus kapcsolat jellemzői: 

- kooperatív, kommunikatív, 

- teljes bizalmon alapuló, etikus,  

- demokratikus, nyílt, őszinte. 

 

Óvodapedagógus - dajka kapcsolat jellemzői: 

- kollegiális, együttműködő, kommunikatív 

- tudatosan feladatmegosztó, 

- toleráns, őszinte, tárgyilagos. 

 

Óvodapedagógus – szülő kapcsolat alapelvei: 

- egymás tiszteletén alapuló tevékeny együttműködés, kommunikáció, 

- elfogadása annak, hogy a család értékrendje érvényesül a gyermek nevelésében, 

- a szülőnek jogában áll megismerni az óvoda nevelési koncepcióját és a gyermeke 

fejlődési sajátosságait rögzítő dokumentumokat, 

- lehetőség megteremtése a szülő fogadására, 

- a szülőknek kötelességük tiszteletben tartani gyermekük, szülőtársaik és az óvoda 

dolgozóinak személyiségjogait, 

- a szülők ötletekkel, hagyományalakítással bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe, 

nevelés folyamatába.  

 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- a gyermek igényévé vált a tevékenységekben való részvétel, 

- együttműködés, önálló tevékenykedés, 

- elfogadható módon nyilvánítja ki az érzelmeit, 

- tud alkalmazkodni a kialakított szokás-szabályrendhez, társaihoz 

- konfliktushelyzetben társaival képes egyezkedni, követi a megoldást, 
kezdeményező. 
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3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés  
 

Az anyanyelvi nevelés alapja a szeretetteljes szóbeli közlést kiváltó légkör, amelyben a 

beszéd és a gondolkodás, a mozgással szoros egységet alkot. Az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen lévő, és valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 

melyben az óvodapedagógust, mint modellt, igényes nyelvhasználat jellemzi. 

 

Az anyanyelvi nevelés kiemelt jelentőségű, áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés 

eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek.  

 

 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai: 

- kapcsolatteremtési vágyuk felkeltése, 

- igény felkeltése és fenntartása a verbális kommunikáció iránt, 

- beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítása, 

- a szép, tiszta, érthető beszéd kialakítása, 

- anyanyelv ismeretére, szeretetére, megbecsülésére nevelés, 

- a szókincs folyamatos bővítése, 

- beszédészlelés, beszédértés fejlesztése,  

- nyelvi készség fejlesztése, nyelvi képességeik fejlődésére szolgáló játékok, játékos 

tevékenységek alkalmazása,  

- az ingerszegény környezetből érkező gyerekek differenciált fejlesztése, 

- a tehetséges gyerekek számára lehetőségek teremtése, 

- a nemzetiségekhez tartozó gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv 

elsajátításában. 

 

Az értelmi nevelés 

Az óvodás gyermek értelmi képességeinek fejlesztésekor építünk: 

-  a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire, 

-  a mozgás kiemelkedő szerepére, 

-  élmény és tapasztalatszerzést biztosító tevékenység központúságra, 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- ismereteit alkalmazza a gyakorlatban is, 

- kövesse a pozitív példát, ellenőrizze saját tevékenységét, 

- vegyen részt különböző tevékenységekben, 

- gyakorolja az egymásra figyelést, a kapcsolatteremtést, a kifejezést, megértést, 

- alakuljon ki az anyanyelvi szabályokhoz illő, jól érthető, megfelelő hangsúlyozású, 

hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd. 
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-  a szocializációs helyzetekre, 

-  a siker utáni vágyra, 

-  a kíváncsiság késztetésre, 

-  az alkotás örömére. 

 

Az értelmi nevelés feladatai: 

- a játék motivációs bázisára épül, 

- a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, valamint 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása (élménynyújtás, 

tapasztaltatás), 

- szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség-, képességfejlesztés 

megvalósítása, 

- az értelmi képességek, alkotóképesség (érzékelés, észlelés, emlékezés, figyelem, képzelet, 

gondolkodás és a kreativitás) fejlesztése, 

- a tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek továbbfejlődési lehetőségeinek biztosítása, 

- az ingerszegény környezetből érkező gyerekek differenciált fejlesztése, 

- az óvodapedagógus egyik legfontosabb feladata, annak segítése, az óvodás gyermek 

eljuttatása a szándékos megtanulni akarás vágyáig.  

Az értelmi nevelés tartalma: Játék, munka, tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A fejlesztési tartalmak: 

Verselés, mesélés; Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; Rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka; Mozgás; A külső világ tevékeny megismerése.  

 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- szűkebb és tágabb környezete iránt egyre nagyobb érdeklődést mutat, 

- különböző tevékenységek felkeltik érdeklődését, 

- fokozatosan kialakul a „totális érzékelő apparátus”, 

- szenzoros rendszerek integrációja elkezdődik és kiegyenlítődik, 

- a gyermek emlékezetének (vizuális, auditív, verbális) terjedelme mind rövid,  mind 

hosszútávon nő, 

- szándékos figyelme már 15-20 percig fennáll, 

- figyelemátvitelre, figyelemmegosztásra is képes, 

- képes gondolkodási műveletek (analízis-szintézis, általánosítás-konkretizálás,stb.) 

végzésére, 

- az eredmény sikerét és kudarcát is elismeri, 

- törekszik tévedése kijavítására. 
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V. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei (Az óvodai élet 
megszervezésének elvei) 

 

1. Személyi feltételek 
 

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodapedagógus modellt, 

mintát jelent a gyermekek számára.  Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyerekekkel való 

foglalkozást óvodapedagógusok irányítják.  

Modell értékű az óvodai munkatársak bánásmódja. Toleranciával, empatikus magatartással 

partnerkapcsolat kialakítására törekednek, összehangolt munkájukkal hozzájárulnak az óvodai 

nevelés eredményességéhez. 

Az óvodai nevelés változatos tevékenységformáinak felkínálásával, a felnőtt 

beszédpéldájával, a magyar nyelv értékeinek közvetítésével, a migráns gyermekek számára a 

beilleszkedés biztosítása fontos feladatunk. Egymás kultúrájának megismerése a befogadást, 

elfogadást erősíti. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett 

szakember közreműködését igényli. 

 

 

Az óvoda dolgozói Jelenleg: 50 fő 

Felsőfokú végzettségű főállású 

óvodapedagógusok száma 
27 

Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett 

dajkák 
13 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállásúak 8 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott nem 

főállásúak 

2 

 

 

Az intézmény szűkebb és tágabb környezete 

Az intézmény Nagysándor József utcai óvodája a kerület kertváros részében helyezkedik el. A 

gyermekek többsége családi házas környezetből érkezik az intézménybe. Közlekedési 

szempontból jól megközelíthető, mégis nyugodt zöldövezeti környezetben várja a 

gyermekeket. Hét gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet. 

Parkosított udvarokban természetes anyagokból készült játékeszközök állnak a gyermekek 

rendelkezésére. A gyermekek mozgásfejlesztését, egészséges életmódra nevelését jól 

felszerelt tornaterem, csoportszobák teszik gazdaggá. A harmonikus, szeretetteljes és 

barátságos légkört az optimális környezeti feltételeket sokoldalúan képzett óvodapedagógusok 

és szakképzett dajkák alakítják ki. Óvodai nevelésünket az egészséges életmódra nevelésre 

építjük, melyben a mozgás és a játék kiemelt szerepet kap. 
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Az intézmény Kalmár Ilona sétányon elhelyezkedő óvodája Pesterzsébet városközpontjában, 

lakótelepi környezetben található. Földrajzi elhelyezkedését tekintve több szempontból 

előnyös. A biológiai feltételek tekintetében, jó levegőjű, a forgalmas utaktól távol helyezkedik 

el, zöldterületekkel, játszóterekkel körülvett miliő. A gondozott udvaron a gyermekek játék – 

és mozgásigényét szabványos udvari játék és sporteszköz elégíti ki. A társadalmi környezet, a 

nevelési feltételrendszert szolgáló közintézmények közelsége is kedvező lehetőségeket 

biztosít. Az intézmény 6 csoporttal rendelkezik, valamennyi osztatlan szerkezetű. Az 

óvodapedagógusok szakirányú beállítódása és a szülők támogatása célszerűvé tette 

nevelőmunkánkban a komplex esztétikai nevelés kiemelését. 

 

2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda berendezési tárgyai az épületben, az udvaron a gyerekek fejlesztésének eszközei, a 

fejlődést szolgáló környezet elemei, amelyek a gyerekek sokféle egyéni és közös 

tevékenységét szolgálják.  

Az épületben és az udvaron a berendezési tárgyak otthonos környezetet, családias hangulatot 

biztosítanak, a színek, formák harmóniát tükröznek. A berendezések alakíthatóak, 

formálhatóak. A gyermekek által használt tárgyi eszközök számukra hozzáférhetően és 

biztonságos módon vannak elhelyezve. A mozgást fejlesztő tornaszerek, kézi szerek napi 

játékos használatát az óvodapedagógus biztosítja. A játékeszközök a gyerekek fejlődéséhez, 

tevékenységeihez igazodnak. A játékeszközök, berendezések vásárlásánál az óvodapedagógus 

tudatosan figyel arra, hogy az eszközök a szabványi előírásoknak, biztonsági feltételeknek 

megfeleljenek.  

A szülők fogadására, egyéni beszélgetésre, közös munkadélután szervezésére biztosítjuk a 

megfelelő helységet. Az óvodán belüli és kívüli rendezvényeink nyitottak a szülők számára. 

Az óvoda tárgyi környezete és tevékenységi rendszere a környezettudatos magatartás mintája.  

 

3. Az óvodai élet megszervezése 
 

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 

gyermeknek. 

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és 

hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 
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     Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. 

 

 

 Az óvoda működését az alapvető általános és szakmai dokumentumok biztosítják. 

 

Alapvető működést szabályozó dokumentumaink: 

- Alapító Okirat, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Házirend. 

 

Alapvető szakmai dokumentumaink: 

- Pedagógiai Program mely tartalmazza az Integrációs Programot, valamint a sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelésére vonatkozó feladatokat is, 

- továbbképzési program és beiskolázási terv, 

- intézményi éves munkaterv és beszámoló, 

- Intézményi Minőségirányítási Program,  

- gyermek fejlődését nyomon követő lapok 

- csoportnapló 

 

 Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják: 

 

 

 

 

Dokumentáció megnevezése 
Alkalom/nevelési év Határidő 

 

Csoportnapló 

Óvodai nevelés tervezése 1 09. 15.  

Értékelése 2 01.31. 05.31. 

Befogadási terv 1 09.05.  

Szervezési feladatok tervezése havonta folyamatos 

Gyermek fejlődését nyomon követő lapok 2 11.30. 05.31. 

Tanulási- és élményterv 1 09.15.  

 

 

    Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a 

teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az 

óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 
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4. Az óvoda kapcsolatai  
 

Külső kapcsolatok 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel szorosan együttműködve szolgálja a gyermek 

fejlődését.  

A család 

Az óvodai nevelésünk a családi nevelés értékeire épül.  

Az együttműködés alapelvei: 

- az óvoda a családdal együtt felelős a gyermekért, személyisége és képességei alakulásáért, 

- a család, illetve az óvoda értékrendszerének kölcsönös ismerete, 

- a korrekt, folyamatos információáramlás, 

- a kapcsolattartásban a személyre szóló érintkezési forma, az óvodában lehetőség 

biztosítása a szülő fogadására, 

- egymás tiszteletén alapuló tevékeny együttműködés, családhoz illesztett segítségnyújtás. 

Az óvodavezető feladatai: 

- a vezető szervezze meg a szülők érdekegyeztető, érdekérvényesítő fórumait, 

- az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetés, 

- a rendszeres kapcsolattartás a családokkal, 

- a házirend, írásban történő átadása, 

 

 

 

 

 

A szülőkkel való kapcsolat formái: 

- beiratkozás, 

- családos befogadás, 

- szülői értekezlet, 

- fogadó óra, 

- nyílt nap, 

- családlátogatás, 

- napi kapcsolattartás, 

- ünnepek, hagyományok, 

- szülőkkel együtt szervezett rendezvények, 

- együttműködés a feldolgozandó tanulási témákban, eszközgyűjtés, 

- „Meghallgatlak” doboz. 
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Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Szakmai kapcsolatok: 

- óvodák 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként óvodánk a budapesti és Pest megyei óvodák 

számára lehetőséget biztosít hospitálásra, műhelymunkára, valamint pedagógus 

továbbképzések, és egyéb szakmai programok, rendezvények lebonyolítására. E 

tevékenységünk kiszélesítése érdekében keressük a lehetőségeket a kárpát-medencei 

külhoni magyar óvodákkal való szakmai kapcsolatteremtésre és fenntartásra is. 

 

Nevelési kapcsolatok: 

- bölcsőde, 

- iskolák, 

 

A nevelést segítő speciális kapcsolatok: 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézmény, 

- Gyámhivatal, 

- Oktatási – Kulturális – Egészségügyi és Spotosztály 

- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

- Benedek Elek EGYMI 

 

Egyéb kapcsolatok: 

- fenntartó - Pesterzsébet Önkormányzata, 

- Oktatási Hivatal 

- kulturális kapcsolatok – Csili, Gál Imre Galéria, Pesterzsébeti Múzeum, Könyvtár,  

- egészségvédelem – orvos, védőnő, 

- jogi kapcsolatok, 

- gazdasági-menedzselési kapcsolatok, 

- sport kapcsolatok - jégpálya, uszoda 

- környezetvédelem – FKF Szemléletformáló Központ 

 

A kapcsolatteremtésben és fenntartásban (óvodai és óvodapedagógusi szinten) kezdeményező 

és elfogadó félként egyaránt megjelenünk, felhasználva az infokommunikációs eszközöket, 

online csatornákat. 

 

A gyermekek érdekében tudatosan és kezdeményezően működünk együtt partnereinkkel. 

Partnerkapcsolataink irányítását, a külső és belső partnereink felé az IMIP-ben lefektetett 

Partner igény- és elégedettség felmérési eljárásrend határozza meg. 
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Belső kapcsolatok 

 

A nevelőtestület együttműködése 

 

Óvodáink közötti együttműködést segítik a közös rendezvények, szakmai napok, 

nevelőtestületi értekezletek, előadások, bemutatók, team munkák szervezése. 

 

Intézményünkben tagintézményenként 1-1 munkaközösség működik. 

 

A munkaközösségek szakmai anyagok, ajánlások készítésével; megfigyelésekkel, 

mérésekkel, és azok elemzésével; aktuális feladatok megoldásával aktív részesei az intézmény 

szakmai fejlesztésének. Szakmai programjukat munkaterv alapján végzik és a munkaközösség 

vezető év végén beszámolási kötelezettséggel bír. A szakmai közösségek tevékenysége akkor 

eredményes, ha olyan műhelyekként képesek működni, amelyek elősegítik a kollégák 

szakmai fejlődését, lehetővé teszik egymás kölcsönös támogatását, a megerősítő 

visszajelzéseket, a problémák megoldásának közös keresését.  

 

A szakmai munkaközösségek mellett, időszakosan valamilyen konkrét feladat 

elvégzésére alkalmi munkacsoportok (team-ek) alakulnak. A munkacsoportokat egy ezzel 

megbízott vagy választott vezető irányítja, aki személyében felelősséggel tartozik a célfeladat 

színvonalas elvégzéséért, ő koordinálja a csoport tagjainak közös tevékenységét, szervezi, 

elosztja a feladatokat. A közös feladatok ellátásának gördülékenyebbé tétele megkívánja, 

hogy azok megosztása egyértelmű és áttekinthető legyen, hogy a munkacsoport valamennyi 

tagja vállalja azt, ami a közös felelősségből rá hárul. 

 

A többletfeladatok elosztásánál az óvodapedagógusok képzettségét, érdeklődését, egyéni 

adottságait, egyénenkénti leterheltségét vesszük figyelembe.  

 

A csoportok szervezésekor elsősorban a gyermekcsoport érdekeit vesszük figyelembe. 

Lehetőség szerint jól együttműködő, egymás munkáját jól kiegészítő óvodapedagógusi 

párokat alakítunk ki.  

 

5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek (Nkt. 4. § 13.pont):  

5.1. különleges bánásmódot igénylő gyermek:  

5.1.1. sajátos nevelési igényű gyermek,  

5.1.2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

5.1.3. kiemelten tehetséges gyermek,  

5.2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
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Cél: Tudatos, célirányos pedagógiai tevékenység, a gyermekhez igazodó személyes 

bánásmód, egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása.  

Feladat: Differenciált bánásmód érvényesítése a kiemelkedő képesség, hátrány, részképesség 

probléma, akadályozottság, sérülés specifikumnak megfelelően. Esélyt teremtő pedagógiánk 

lényege, hogy minden gyermek megkaphassa a neki járó sajátos bánásmódot. 

 

5.1. 1. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

Sajátos nevelési igényű gyermek: „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

Az óvodánkban, mint többségi óvodában történő együttnevelés - az illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni 

döntést, egyéni fejlesztést igényel.  

A habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia.  

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye, mely a gyermekek nevelésének tárgyi-személyi 

feltételrendszerét is meghatározza.  

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal 

rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). 

Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó 

óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai 

nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

Az óvodai nevelőmunkánk során szem előtt tartjuk, hogy: 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti, 

- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg, 

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

Célunk, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba 

kerüljenek.  

Ennek biztosítását szolgálják a gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő 

elfogadó, toleráns, empatikus, hiteles és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező óvodapedagógusok, akik: 
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- az óvodai nevelés során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépítik,  

- SNI gyermek számára előre meghatározott időközönként fejlesztési tervet dolgoznak 

ki, és azt hatékonyan megvalósítják, 

- az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat az általános pedagógiai célok 

figyelembevételével határozzák meg, 

- egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keresnek, 

- alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködnek a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépítik a nevelési folyamatokba. 

 

Az óvodavezető feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében: 

A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező - 

gyógypedagógiai tanár/terapeutával történő együttműködés során: 

- tárgyi feltételek megteremtése, biztosítása /speciális eszközök beszerzése, 

akadálymentesítés/, 

- szakemberekkel való folyamatos együttműködés, 

- az óvodapedagógusok felkészülését biztosító szakirodalmak beszerzése, továbbképzéseken 

való részvételük biztosítása, 

- családokkal való kapcsolattartás. 

 

5.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  

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

véleménye alapján  

- az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít,  

- társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 

küzd,  

- közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, 

- de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

 

 

Célunk: A tudatos megismerés és fejlettségi szint ismeretén alapuló, egyéni 

képességfejlesztés. 

 

Az óvodapedagógus kísérje figyelemmel a csoportban a képességfejlődésében lemaradt 

gyermekeket, tudatosan fejlessze integráltan, mikro csoportban és egyénileg – együttműködve 

a fejlesztő pedagógussal, logopédussal. Az eltérő szükségleteket, az egyéni fejlődési ütemet 

tartsa tiszteletben. 
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5.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat 

iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

 

Célunk: A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, fejlesztése, iskolaválasztásának segítése. 

A tehetségígéretes gyermekek fejlesztése saját óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe 

ágyazva differenciáltan, egyénre szabva történik.  

Ezen túlmenően óvodánkban lehetőség nyílik számukra a tehetséggondozó műhelyekben való 

részvételre. 

 

Tehetséggondozó műhelyeink:  

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; 

- Kézműves műhely                      

- Mozgás, testnevelés, 

- Drámajáték, bábjáték 

- Természetbúvár 

 

5.2.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek 

Célunk: Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű és 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

 

Feladat:  

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 

megteremtése, felzárkóztatása, képességeinek kibontakoztatása a hátrányok minél 

nagyobb arányú csökkentése. 

-  Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel és az óvodán kívüli illetékes 

szervezetekkel.  

 

Szervezési feladatok: 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása: 

együttműködés a védőnővel. 

 • Integrációt elősegítő csoportalakítás: arányos elosztás a csoportok kialakításakor, törvényi 

előírás betartása (intézményvezetés).  

• Az igazolatlan hiányzások minimalizálása: naprakész nyilvántartás, családlátogatás, 

együttműködés a védőnővel, családsegítővel. 
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• A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása: óvodánk nyitva tartása napi 

12 óra, a szülői igények alapján.  

 

 Nevelőtestület együttműködése: 

- team munka  

- hospitálások 

 

Pedagógiai munkánk kiemelt területei: 

-  Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés készítése (részletes anamnézis) 

lehetőleg családlátogatás alkalmával 

- Egészséges életmódra nevelés: egészségtudat kialakítása, táplálkozási szokások 

alakítása, mozgásra nevelés  

- Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

o a beilleszkedés segítése az intézményes nevelés kereteibe 

o bizalom-, elfogadás-, együttműködés érvényesítése  

- Kommunikációs nevelés 

o szókincs-,  

o nyelvi kifejezőkészség-, 

o beszédértés, beszédészlelés fejlesztése 

o nonverbális kommunikáció fejlesztése  

- Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

- Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: a gyermekek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene 

felhasználása 

 

Az elmúlt években jelentősen emelkedett a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A 

társadalmi és gazdasági problémák, az érték- és normaválság, az életvezetési nehézségek 

mind éreztetik hatásukat a családok életében.  

Ez indokolja a gyermekvédelem kiemelt szerepét, melynek koordinátora az óvoda vezetője. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

A gyermekvédelmi felelős feladatait részletesen tartalmazza a munkaköri leírása. 

 Általános feladatai: 

- az éves munkaterv, beszámoló elkészítése, 

- az óvodában a gyermekvédelmi tevékenység összehangolása, 

- szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal a gyermekvédelmi feladatok tekintetében, 

- környezettanulmányok megszervezése és lebonyolítása az érintett gyermekek körében, 

- a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek 

óvodai nyilvántartásának vezetése, 

- az érintett családok helyzetének figyelemmel kísérése, 

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatások nyilvántartása, 

- a gyermekvédelmi szülői faliújság aktualizálása, 



 

 

30 

- kapcsolattartás a Pesterzsébeti Család és Gyermekvédelmi Központ munkatársaival. 

- a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézmény szakemberével való 

kapcsolattartás, 

- részvétel a kerületi gyermekvédelmi munkaközösség megbeszélésein, továbbképzésein, 

- fogadóóra megtartása a szülők részére. 

A gyermekvédelmi felelős fő feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek 

érvényesítése és az érvényesülés ellenőrzése. 

 A gyermekekkel kapcsolatos feladatai: 

- a veszélyeztetett gyermekek felismerése az óvodapedagógusok közreműködésével, 

- nyilvántartásba vétel, 

- további teendőkre javaslattétel, 

- hátrányos helyzetű gyermekek felismerése, a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, 

- az intézmény valamennyi gyermekére általános prevenciós tevékenység, minden esetben a 

gyermekek érdekeinek képviselete. 

 A nevelőtestületben végzett feladatai: 

- az óvoda vezetőjével és az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás, 

- együttműködés és szemléletformálás, 

- aktuális információk továbbítása, 

- tanácsadás, esetmegbeszélés. 

 

 Szülők körében végzett feladatai: 

- együttműködés, szemléletformálás, tanácsadás, 

- esetenként családlátogatás, 

- tájékoztatás szülői értekezleteken, fogadó órákon, faliújságon. 

A gyermekek érdekében fontos a titoktartás! 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- a gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése, 

- prevenciós, feltáró tevékenység, 

- tiszteletben tartja a gyermek személyiségét és családja világnézetét, 

- vallási, világnézeti kérdésekről nem foglal állást nevelőmunkája során, 

- a gyermekekkel, családokkal kapcsolatos adatok védelme. 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált fejlesztése az óvodai élet, 

tevékenységi formái és a fejlesztési tartalmak kereteiben folyamatosan zajlik.  
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VI. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
 

A pedagógus a tervezéskor és a megvalósításkor a pedagógiai folyamat minden lényeges 

elemét figyelembe veszi. 

Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési 

módokat. Ennek során alkalmazza a differenciálás elvét. 

A gyermeki tevékenységet, a cél(ok)nak megfelelően, építi fel. Tudatosan törekszik a 

gyermekek motiválására, aktivizálására. A módszereket a tevékenységi forma 

sajátosságainak, céljainak valamint az egyén és a csoport fejlettségének megfelelően, 

alkalmazza. Módszerhasználatában változatos és rugalmas. Csoportos tevékenységek esetén is 

figyel az egyéni szükségletekre, és a gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszerek, 

eljárások alkalmazására. Az alkalmazott munkaformákkal, módszerekkel, segíti a gyermek 

önértékelését, önellenőrzését. A tevékenységekhez a gyermekek egyéni érdeklődésének, 

életkorának, képességének megfelelő eszközöket biztosít. 

Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket célszerűen használja.  

 

1. Játék 

 A gyermek legalapvetőbb, legtermészetesebb, legfontosabb és legfejlesztőbb 

tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

 Elemi pszichikus szükséglete. 

 Az óvodai nevelés leghatékonyabb módszere. 

 

A 3–6–7 éves gyerek létformája a játék. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ 

sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A játék a gyermek 

számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, 

a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.  

A játék által a gyermek hat környezetére, az őt körülvevő világra, közben változást idéz elő a 

valóságban, így a játék pszichikumot, kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó 

tevékenységgé válik. 

 

 

A gyermek úgy játszik, ahogy életkora és fejlettsége meghatározza, úgy fejlődik, ahogy a 

játéka segíti ebben. Ahogy a gyermek növekszik, egyre jobban megérti mind önmagát, mind 

pedig az embereket és azt a környezetet melyben él és ezen keresztül játékának módja, 

tartalma, szintje változik. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásával, indirekt reakcióval éri el. 
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A játék sajátosságai: 

 Önkéntes, szabadon választott tevékenység 

 Személyiségfejlesztő  

 Feszültségoldó 

 Örömforrás 

 Játéktudat 

 „Komolyság” 

 

Játékfajták: 

1. Gyakorló játék 

2. Szimbolikus-szerepjáték 

3. Konstruáló játék 

4. Szabályjáték 

5. Barkácsolás 

6. Bábozás, dramatizálás, drámajáték 

 

A játék feltételei 

A játék legfontosabb meghatározója MAGA A GYERMEK és személyiségének érettségi 

szintje. 

 

Szubjektív feltételei: Objektív feltételei: 

- a nevelő személyisége,  - a hely, 

- a derűs, nyugodt légkör,  - az eszköz, 

- az élmény,  - az idő. 

- az élményszerzési lehetőség. 

 

A feltételek megteremtésével válik változatosabbá, sokoldalúbbá, gazdagabbá a gyermek 

legfőbb tevékenysége. 

Alapul szolgálnak a barátságok erősítéséhez, a közös élmények szervezéséhez. A jól 

kialakított hely, teret ad a sokoldalú mozgásra, az egyes játéktevékenységek elkülönítésére.  

 

A megfelelő feltételek biztosításával lehetővé válik, hogy a gyermekekben a felhalmozott 

feszültség levezetődjék, a gyermek az alkotókedvét kiélhesse, élményeit újrajátszhassa. 

A gyerek érezze magát biztonságban, legyen lehetősége bátran, kedvére tevékenykedni.  

A játék légkörének kiegyensúlyozottságát meghatározza a nevelő személyisége, magatartása, 

aki igény és szükség szerint együtt játszik a gyermekkel. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

- a gyermek nyugalmának, testi-lelki biztonságának megteremtése, 

- az életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő játékeszköz biztosítása, 

- a változatos tevékenykedéshez, fejlesztéshez szükséges lehetőségek kialakítása a 

csoportban és az udvaron, 

- a rugalmas napirend, a gyermek pszichikus szükségleteihez igazodó, folyamatosságot 

biztosító életszervezés,  

- a gyermekek megismerési folyamataihoz kapcsolódó élménylehetőségek átgondolása, 

megszervezése, 

- a megfelelő játékidő biztosítása a szabad játék túlsúlyának érvényesítésével, 

- hiteles kommunikáció, érvek a szülőknek a szabad játék fontosságáról, 

- a gyermek és szükségleteinek megismerése, 

- a feltételek biztosítása, 

- tudatos jelenlét, indirekt irányítás biztosítása, 

- élménytervek készítése csoportonként, 

- a szabad játék és a játékba integrált tanulás sajátosságaira épülő képességfejlesztés tudatos 

alkalmazása, 

- modellnyújtás, követendő példa állítása, 

- a gyermekek rendszeres megfigyelése, egyéni és csoportos fejlődésük nyomon követése a 

játékban, 

- a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztése.  

 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- játéka önálló, 

- képes az életkorának megfelelő játék megválasztására, 

- kezdeményező, egyéni ötleteit megvalósítja, 

- egyszerű modelleket alkot, 

- részt vesz a játék előzetes közös tervezésében, a szerepek kiválasztásában, 

- a játékhoz megtervezi a szükséges eszközöket, elkészíti és felhasználja, 

- társas kapcsolataiban megjelennek a kialakult viselkedési szabályok, 

- alkalmazkodik a játék szabályaihoz. 

- társas viselkedésében megjelennek az alapvető pozitív viselkedési szabályok, 

- együttműködik társaival. 
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2. Verselés, mesélés  

A népi, a klasszikus és kortárs irodalmi művek tartalma hozzájárul a gyerekek világképének 

kialakulásához, a nemzeti kultúra alapjainak lerakásához, az erkölcsi és esztétikai értékek 

közvetítéséhez. Hatását tekintve gazdagítja, színesebbé teszi a gyerekek lelkivilágát, 

életkörülményeit. 

Az irodalmi nevelés tartalmát tekintve szorosan kapcsolódik a környezet 
jelenségeihez, a természethez és társadalomhoz, azok mindennapi eseményeihez. 

 

A fejlesztés tartalma: 

- óvodába kerüléskor nyugtató, örömet adó, vigasztaló, altató, rövid mondókák, rigmusok 

- mondókák, rövid mesék 

- rövid irodalmi vagy valóságból merített történetek napi eseményekről, tevékenységekről 

-  népi eredetű mondókák, rigmusok az évszakok megfigyeléséről, jelenségekről, népi 

hagyományokról, tárgyakról, élőlényekről 

-  népmesék, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi 

- párbeszédes játékká formálható irodalmi művek 

- vidám, groteszk, humoros versek 

- írók által megformált kisgyerekkori, állatokról szóló történetek 

- kiszámolók, névcsúfolók, labdázó, párválasztó, csapatokban is hangoztatható tréfás 

mondókák 

- szólások, közmondások, találós kérdések 

- ünnepi, alkalmi művek 

- tündérmesék egyszerűbb változatai. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- az életkornak megfelelő irodalmi anyag kiválasztása,  

- figyelemfelkeltő, élvezetes előadásmód, esztétikus eszközhasználat, 

- az irodalmi művek hatására keletkezett élmények belsővé válásának és feldolgozásának 

elősegítése, 

- a bábozás és a dramatizálás eszközeinek alkalmazása, 

- mindennapi mondókázás, verselés, mesélés, a mesehallgatás örömének biztosítása, 

- a beszédkedv felkeltése és fenntartása, 

- a könyv használatára és szeretetére nevelés, könyvtár adta lehetőségek kihasználása, 

- örömforrásként, az önkifejezés támogatásaként, vers- és mesemondási szokások 

bevezetése, melyekben a gyermek kreativitása megjelenhet, 

- az ingerszegény környezetből érkező gyermekek differenciált fejlesztése, 

- tehetséges gyerekek számára önálló lehetőségek biztosítása, 
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- önművelés, repertoárfrissítés, bővítés, 

- ismerkedés a nemzetiségi, etnikai, migráns irodalmi kultúra elemeivel 

 

3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Gyermekeink mentálhigiénés nevelését, erősítését nagymértékben segítő és befolyásoló 

eszköz az ének-zenei nevelés. Már az óvodába lépés első perceitől segítik az érzelmi nevelést 

és a személyes kötődés kialakulását az ölbeli ringatók, simogatók, höcögtetők. Az egész 

óvodai élet folyamán a gyerekek személyiségfejlődésére pozitívan ható tényező az ének, a 

zene és az énekes játék. Az ének-zenei nevelés nem határolható el élesen a nevelés többi 

részétől, hiszen a felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés része a gyermek 

mindennapi tevékenységének. 

Óvodánkban törekszünk arra, hogy közös ünnepeinket, mulatságainkat – ezzel is erősítve 

összetartozásunkat – egyszerűbb lépéseket, mozgásokat alkalmazva, táncházzal fejezzük be. 

Ebben együtt vesznek részt az óvoda dolgozói, a gyerekek és a szülők. 

Az énekkel, zenével és énekes játékkal történő nevelés komoly, lelkiismeretes alapozó 

munkát igényel. Mivel a zene olyan egyetemes kulturkincs, melyhez a zenei anyanyelvünkön 

át vezet az út. 

Fejlesztés tartalma: 

Zenei fejlesztésünk Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai 

ének-zenei nevelés alapjaira épül. 

- magyar népi énekes-mozgásos játékok, más népek dalai, játékai 

 altatók, hintáztatók, simogatók, hajladozók, höcögtetők, lovagoltatók, tapsoltatók, 

ültetgetők, jártatók, sétáltatók, táncoltatók, egy és kétszemélyes játékok 

 gyermektánc, körjátékok és dalaik, 

- magyar népszokások dalai, játékai, 

 táncos játékok: lakodalmas, alakoskodók, vonulások, táncok, átalakuló játékok, 

kapcsolódós játékok, kapuzók, 

 gyermekeknek írt műdalok,  

- igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- szívesen hallgat meséket, élettörténeteket, 

- önálló verselésre, mesélésre, valamint saját vers- és mesealkotásra is vállalkozik, 

- kedveli a könyveket, rendeltetésszerűen használja, 

- az óvodapedagógus és gyermektársai történeteit a kialakult szokásoknak megfelelően 

végighallgatja, 

- alkotó képzelete bábjátékában, dramatizálásában egyaránt megjelenik, 

- képes a verseket, meséket pontosan felidézni. 
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- vokális és hangszeres zene hallgatása: 

 magyar népzenei alkotások, műdalok, kortársművészeti alkotások életkoruknak és 

fejlettségüknek megfelelő komolyzenei darabok, alkalmi dalok, 

 ismerkedés nemzetiségi, etnikai, migráns zenei kultúra értékeivel. 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 a gyerekek zenei élményekhez juttatása, 

 az éneklés, zenélés tevékenységeinek megszerettetése, 

 ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, népi hagyományok megismertetése, ápolása, 

 közösségi élmények nyújtása énekes játékokkal, közös zenéléssel, 

 zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség), 

 zenei hallás fejlesztése, 

 zenei alkotókészség, zenei kreativitás fejlesztése, alakítása 

 a zene hallgatására nevelés   

 

  

4. Rajzolás, festés, mintázás és kézimunka 

A gyermek ábrázoló tevékenysége a tárgyi világ cselekvő birtokbavétele, a vizuális nevelés 

egyik fontos területe. 

Az óvodás gyermek a környezetéből érő spontán vizuális ingerek és szervezett 

tapasztalatszerzési alkalmak hatására egyaránt fejlődik, személyisége gazdagodik. 

Az őt körülvevő világról egyre pontosabb ismereteket szerez, majd sokrétű ábrázoló 

tevékenysége során mindezeket újraalkotja, rendezi, magáévá teszi. 

Ha a gyermek tevékenysége sok mozgással, cselekvéssel, a különböző észlelő funkciók 

együttműködésével történik, akkor a gyermek valóban megismeri környezetét, sokrétű 

tapasztalatokat szerez. Az ábrázolás alapvető szerepe, hogy a tárgyi világ feldolgozásában, 

megismerésében és újraalkotásában segítse a gyermeket. 

Hagynunk kell, hogy a „világot” lássa meg, fedezze fel, raktározza el képekben, jusson el a 

következő késztetésig, majd segítsük, hogy mindezeket az ismereteket, tapasztalatokat 

rendszerezni tudja. 

A gyermek boldog önfeledségben játszon ábrázolás közben, az óvodapedagógus pedig, 

kínáljon fel minél több tevékenységet, aminek során használja a szükséges funkciókat, és 

ezáltal fejlődik, gazdagodik a gyermek személyisége. Eközben az életkori és egyéni 

sajátosságokat ne tévesszük szem elől. 

Az ábrázoló tevékenység különböző fajtáit szabadon választás alapján bármikor művelhesse a 

gyermek, mint a játéktevékenység, éljen a mindennapokban. 

 

 

A fejlesztés tartalma: 

 építés 
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 plasztikai munkák 

 képalakítás 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

- a gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az ábrázolótevékenységen 

keresztül, 

- egyéni, differenciált fejlesztés, 

- gyermeki önkifejezés lehetőségeinek megteremtése, az alkotás igényének kialakítása 

- a gyermek megismertetése az eszközök használatával, különböző anyagokkal, a rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka technikai alapelemeivel és eljárásaival, 

- a nap folyamán biztosítson teret, lehetőséget az ábrázoló tevékenységekre a 

csoportszobában és az udvaron is. 

- ismertessen meg a gyermekekkel különböző műalkotásokat, népművészeti elemeket, 

szokásokat, hagyományokat, nemzeti szimbólumokat 

- oldott légkörben fejlessze a gyermek kreativitását, vizuális alkotókészségét, esztétikai 

igényét, 

- törekedjen a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására 

 

 
 
 

5. Bóbita Tagóvoda speciális tevékenységi formája 

Komplex esztétikai tevékenység  

(Verselés, mesélés; Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka) 

Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei, a 

magyar gyermekköltészet, a mese, a népi, klasszikus és kortárs irodalom, a gyermek saját 

vers- és mesealkotása, mozgással és/vagy ábrázolással kombinált változata az önkifejezés 

egyik módja. Az éneklés, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, énekes játékok örömöt 

nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- az ábrázoló munkakeretekben bátran tevékenykedik, igénye van az alkotásra, 

önkifejezésre, 

- kialakul a helyes ceruzafogás technikája, 

- biztonsággal mozog a színek világában, 

- változatos eszközöket, technikákat használ, 

- képes az egyéni és közös munkára, 

- felismeri, a környezet, és a műalkotások esztétikumát, képes az esztétikai élmények 

befogadására, 

- igénye van a környezet esztétikai alakítására. 
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esztétikai fogékonyságát. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az 

ábrázolás különböző fajtái. A gyermeki alkotás alapja a belső képek gazdagítása. 

Szükséges feltételek biztosítása 

A verselés, mesélés helyének kijelölése csoportonként és a tevékenység tartalmától függően 

változó.  A dramatikus játékok szervezésénél a tornatér is jó lehetőséget nyújt. A meglévő 

bábok folyamatosan esztétikusakkal bővülnek és a gyermekek számára könnyen elérhető 

helyen találhatók. A csoportok gyermekkönyvtára tartalmazza a korosztályok életkori 

sajátosságaihoz igazodó irodalmi alkotásokat. Ezeket a gyermekek igényeiknek megfelelően 

lapozgatják. Kiemelt figyelmet kell szentelni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

könyvszeretetének megalapozására. 

Esetenként, igényes szelektálással választott filmvetítéssel is irodalmi élményhez jutnak a 

gyermekek. 

Az eddig említett feltételek mellett igen nagy jelentőséggel bírnak az élmények. Mind a 

megalapozásban, mind a tevékenység folyamatában jelen van. Fontos, hogy pozitív 

érzelmeket váltsanak ki a gyermekekből, mert csak így válik igazi élménnyé. 

Az rajzolás, festés, mintázás és kézimunka tevékenységhez, minden csoportban állandó, 

elkülönített, jó fényviszonyú és megvilágítású hely, és festőállvány biztosított, ahol a 

gyermekek zavartalanul alkothatnak.  

Az eszközök nyitott polcon való elhelyezése lehetővé teszi, hogy a gyermekek a nap bármely 

szakában és bármilyen technikával tevékenykedjenek. Fontos feladat, hogy minél szélesebb 

körű alkotásra alkalmas eszközzel, és azok használatával valamint eljárással ismertessük meg 

a gyermekeket. 

Ennek egyik feltétele, hogy jó minőségű, hosszantartó, esztétikus eszközök álljanak 

rendelkezésükre, a különleges technikához szükséges anyagok és eszközök is biztosítva 

legyenek. Lehetőség van a csoportokban a szobai homokozó további alkalmazására. 

A ének, zene, énekes játék és gyermektánchoz megfelelő hely kiválasztása a kezdeményezés 

tartalmához igazodik.  

 

A tevékenység komplex tartalmának megválasztása. 

A fejlesztés, a komplex esztétikai élmény nyújtásán keresztül valósul meg. 

A tartalom megjelenítésére szolgáló tevékenységek egymással összhangban vannak, 

egymáshoz kapcsolódnak, egymást kiegészítik. 

Ebben a folyamatban, a fejlesztés céljától és feladatától függően, esetenként váltakozva, az 

egyik terület dominál, míg a másik kettő bevezeti, illetve lezárja. Lehetőséget nyújtva az 

átvezetésre, a tevékenységváltásra.  

Természetesen nem szükséges, hogy mindig, egyszerre mind a három lehetőség jelen legyen. 

Ez a feldolgozási módszer nem zárja ki a többi nevelési területhez való kapcsolódást. 

 

A gyerekek nyelvi, zenei, manuális és önkifejezési képességeinek fejlesztése. 
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Az esztétikai fejlesztés sikere abban rejlik, hogy az óvodapedagógus és a gyermek személyes, 

meghitt kapcsolata érvényesül. Nevelés célja, hogy a gyermekek képesek legyenek az 

irodalmi, zenei és képi értékek befogadására, élvezésére, hogy megvalósuljon a kultúra 

művészi értékeinek közvetítése. 

A magyar kultúra átörökítése érdekében megismerik és megszeretik a gyermekek a 

néphagyományt, népdalokat, népmeséket, népköltészetet és a népi tánc egyszerű elemeit. 

Óvodánkban a hangulati előkészítést és átvezetést csoportonként más-más eszközzel 

/szimbólumokkal/ érik el: furulya, meseszőnyeg, tarisznya stb. 

Az élménynyújtás során oldódik a gyermek szorongása, kialakul belső képvilága, fejlődik 

fantáziája, formálódik kettős tudata és ízlése, amely megalapozza a befogadást. Fejlődik 

akusztikus, manuális és zenei emlékezete. A zenehallgatás anyagának megválasztásánál a 

nemzetiségi hovatartozást is figyelembe vesszük, elősegítve ezzel a multikulturális nevelést. 

Az irodalmi élménynyújtás mellett hangsúlyt fektetünk a gyermek saját vers és mesealkotás 

képességének fejlesztésére, valamint annak mozgással, vagy ábrázolással történő kifejezésére. 

A kompetencia alapú programcsomag tématerveinek kiválasztása során is figyelmet fordítunk 

erre.  

Kiemelt figyelemmel kezeljük és építjük be a szakmai munkánkba a nevelőtestület által 

kiválasztott kortárs, népi, valamint klasszikus irodalmi és zenei műveket. 

 

A komplex fejlesztéssel az alapkészségek, a jártasság megszerzése során képességekké 

fejlődnek. 

A zenei képességfejlesztés során kialakul az éneklési és ritmus készség, a zenei hallás, a zenei 

emlékezet, a mozgáskultúra.  

A nyelvi képességfejlesztés során bővül a szókincs, kialakul a helyes ejtés és a tiszta beszéd. 

Megvalósul a ritmus, a mozdulat és a szavak egysége. 

A manuális tevékenység során a képi-plasztikai kifejező képesség formálódik, komponálási, 

térbeli tájékozódó és rendező képességek fejlődnek. Az iskolára való felkészítés, az írás-

előkészítés érdekében a finommotorika fejlesztése elengedhetetlen. 

E komplex személyiségfejlesztés akkor éri el igazi hatását, ha a közösség formáló erejét 

felhasználva, a szabad önkifejezés érvényre juttatásával, befogadóból, előadóvá válnak a 

gyermekek. 

 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Rendelkezik a tanuláshoz szükséges alapképességekkel, az elemi, fogalmi gondolkodás 

képességével. 

 Szándékossá válik a megismerő folyamat. 

 Együttműködési képességgel rendelkezik. 

 Próbálkozik az improvizálással / dallam, szöveg, ritmus, mozgás / 

 Nyitott, érdeklődő a nyelvi, zenei, képi művészeti alkotások iránt. Gyönyörködni tud bennük. 

 Szívesen beszél élményeiről, meg tudja fogalmazni mondanivalóját, tisztán és érthetően artikulál. 

 Ismeri a meta-kommunikatív jelzéseket. 

 Szereti és belső igényévé válik a könyvek lapozgatása, tanulmányozása. 

 Önálló mesélés közben időrendi és cselekményi sorrendet tud tartani. 
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 Tud, és szívesen báboz, személyiségjegyeket elevenít meg. 

 Fantáziájának gazdagsága lehetővé teszi önállóan kitalált mese megfogalmazását. 

 Rendelkezik optimális beszédfegyelemmel. 

 Tud tempót tartani és természetes tempóban járni. Érzi az egyenletes lüktetést és a ritmust. 

 Törekszik a tiszta éneklésre, önállóan is. 

 Élvezi a közös mondókázást, éneklést, játékot és zenehallgatást. 

 Megkülönbözteti és reprodukálja a zenei fogalom párokat. 

 Képes egyszerű tánclépésekre. 

 Ismer többféle zenei és zörejhangot. 

 A ritmushangszereket használja, a többi hangszert felismeri. 

 Önállóan tudja alkalmazni az elemi technikákat, a különlegeseket mintakövetéssel. 

 Rendelkezik megfelelő szem- és kézkoordinációval. 

 Ábrázolásában megjelennek a részletek, a mozgás a színek sokasága, formagazdagság. 

 Képet alkot élmény, emlékezet alapján. 

 Építésben, téralakításban kreatív. 

 Önállóan és kreatívan barkácsol. 

 

6. Mozgás 

Az egészséges életmód kialakításának szerves része a mozgás. Az óvodába kerülő gyermek 

számára éltetőelem a mozgás, szervezetének szükséglete, fejlődésének mozgatója, jelzés testi-

lelki állapotáról. A rendszeresen végzett mozgás az egészség megőrzésének, megóvásának 

egyik alapja. Óvodai nevelőmunkánk gyakorlatában rendszeresen jelen van a mindennapi 

testmozgás, melynek során törekszünk annak szabad levegőn való megvalósítására. A 

mozgásfejlesztés egy olyan folyamat, melynek során fokról-fokra változik, tökéletesedik a 

gyerek személyisége, kialakulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy- és 

kismozgások, fejlődnek a kondicionális képességek, formálódnak a pszichomotoros 

készségek, képességek. 

 

A fejlesztés tartalma 

- Mindennapos mozgás; kötelező testnevelés; szabadon választott mozgástevékenység 

 

Mindennapos mozgás: Megalapozza azt az igényt, hogy mindennap rendszeresen mozogni jó. 

A mindennapos mozgás tartalmát a mozgásos játékokba beépített utánzó gyakorlatok, 

természetes mozgások alkotják. A mozgásanyagot a játék uralja, ám tartásjavító gyakorlatok, 

lábboltozatot erősítő gyakorlatok színesítik. Naponta 30-35 perc (az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve) a csoportszobában vagy a tornateremben vagy az udvaron. 

Kötelező testnevelés: Az óvodapedagógus által szervezett kötelező tevékenység. A 

foglalkozásra jellemző a differenciált feladatadás, játékosság. A szervezés elsődleges 

szempontja a lehető legkevesebb várakozási idő. Heti egy alkalommal kötelező minden 

korcsoportban. 
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Szabadon választott mozgástevékenységek: A gyermekek a spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységeket, az eszközök használatát egyéni szükségletük és képességük szerint 

gyakorolhatják a csoportszobában, udvaron, és a tornateremben. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- a feltételrendszer megteremtése: hely, idő, eszköz, (törekedve a szabad levegő 

kihasználására), 

- különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

differenciált kielégítése érdekében, 

- a rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása, erősítése, 

- a spontán mozgásigény kielégítése (csoportszoba, tornaterem, udvar), 

- természetes mozgáskedv fenntartása, 

- motoros képességek fejlesztése: 

 kondicionális: erő, gyorsaság, állóképesség,                                                                                                                                          

 koordinációs: kineztétikus differenciális képesség, térbeli tájékozódás, 

egyensúlyozás, szem-kéz, szem-láb koordináció, kombinációs képesség,  

 hajlékonyság, rugalmasság, 

- kognitív képességek fejlesztése: szenzomotoros integráció, figyelem, gondolkodás, képzelet, 

-  emocionális képességek fejlesztése: akarat, önfegyelem,  

-  szociális: viselkedési normák, szabályok, együttműködés, alkalmazkodás, 

-  az ingerszegény környezetből érkező gyermekek differenciált fejlesztése, 

-  tehetséges gyerekek számára önálló lehetőségek biztosítása. 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

 a mozgás örömforrás számára, mozgásigénye kialakult, 

 kitartó a mozgásos játékokban, 

 megfelelő koordinációs-, és kondicionális képességekkel rendelkezik, 

 betartja a szabályokat, 

 ismeri az irányokat, tud térben tájékozódni, 

 rendeltetésszerűen használja a kézi szereket és a mozgásfejlesztő eszközöket, 

 mozgása összerendezett, harmonikus, esztétikus, 

 szabálytudata kialakult, 

 szívesen vesz részt egyéni és sportversenyekben. 
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7. A külső világ tevékeny megismerése 

A nevelési programunk értelmében célunk, a szűkebb és tágabb környezet megismerése, a 

környezet védelmére és a környezettel való együttélésre nevelés. A gyermek aktivitása és 

érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti – emberi - tárgyi 

környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól is. A valóság felfedezése során pozitív 

érzelmi viszonya alakul a természethez, szülőföldhöz, a nemzeti- és családi kultúra 

értékeihez, az emberi alkotásokhoz. Megtanulja azok védelmét és megőrzését. 

Óvodánk a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyez a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. A külső világ, azaz a környezet megismerése 

iránti vágy a gyerekekben születésük pillanatától működik. 

A gyermeki jellemzők: 

- rácsodálkozás, erős közlési vágy, kommunikációra való nyitottság, érzelmi fogékonyság, 

- állandó, tettre kész cselekvőkészség, tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzés.  

A természeti és emberi- tárgyi környezet megismerése áthatja a gyerekek életét, az óvodai élet 

egészét. A környezeti nevelésnek nincsenek időkeretei, egymástól mereven elhatárolódó 

szervezeti keretei – formái. 

Ismertessük meg a gyereket azzal a természeti, emberi - tárgyi környezettel, amelyben él, 

hívjuk fel a figyelmét annak értékeire, szépségeire és ezek megóvására. A társadalmi 

környezet példamutató ereje fontos szerepet tölt be a gyerekek egészséges fejlődésében. 

  

A fejlesztés tartalma: 

Környezeti nevelés:  

- környezet megismerése, 

- alakítása,  

- védelme. 

Matematikai tartalmú tapasztalatok:  

a környezet 

- formai,  

- mennyiségi,  

- téri viszonyainak megismertetése. 

A természeti és társadalmi témakörök több ponton kapcsolódnak, összefüggnek egymással. 

A természetközelségből fakadó élmények, eljuttatják a gyerekeket a természettel való 

együttélés harmóniájához, hozzájárulnak a környezettudatos magatartás alakításához. 

A témaválasztást befolyásolhatják a gyermekek egyéni élményei, tapasztalatai. 
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Környezetalakítás 

Az óvodai környezet alakítása folyamatos tevékenységet jelent. A gyerekek szívesen vesznek 

részt a csoportszoba, udvar, kert alakításában. A környezettel való aktív ismerkedés áthatja az 

egész óvoda életét, a nevelés komplex folyamatát. Sokféle alkalom nyílik a 

környezetalakításra. Törekszünk az élővilág sokoldalú megismerésére. A tevékenység során a 

gyerekek tapasztalatokat szereznek a növények, állatok életéről és az ehhez kapcsolódó 

emberi munkálatokról. 

 

Környezetvédelem 

A gyerekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak el a környezet megbecsüléséhez és 

védelméhez. A sokrétű tevékenység során megtapasztalják munkájuk eredményét, 

környezetükre való hatását. 

Az óvodapedagógus az élővilág sokoldalú megfigyelésével, az óvó-védő tevékenységek 

eredményeként a gyerekek emocionális alapokon eljutnak annak belátásához, hogy az 

élőlényeket óvni, védeni kell. A természetes anyagok közelsége és a velük való 

tevékenykedés sajátos élményt és érzelmi többletet jelent a gyerekeknek. Különböző séták, 

kirándulások, tevékenységek a megfelelő szokások és szokásrendszerek magatartási formák 

kialakítását is szolgálják.  

Ezek belsővé válása a természetben való kulturált viselkedést eredményez. 

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok, a környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai 

A környező valósággal való ismerkedés során a gyerekek tapasztalatokat szereznek az őket 

körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről. A tevékenységek végzése, a 

folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, ahol természetes 

környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. Ezek alapjául szolgálnak a 

tervszerű, szervezett matematikai fejlesztéseknek. Észre kell vetetni a gyerekekkel, hogy a 

tárgyak, jelenségek tulajdonságai nem korlátozódnak, pl.: színük, ízük, halmazállapotuk 

milyenségére, hanem alapvető jegyeik közé tartoznak formai, mennyiségi jellemzőik is. 

A matematikai tapasztalatszerzés természetes környezetben a legeredményesebb! 

A matematikai nevelés hozzájárul a gyermek külvilágból szerzett tapasztalatainak 

feldolgozásához.  A számfogalom megalapozására végezzenek becslési, mérési, összemérési 

feladatokat mennyiségekkel, halmazokkal, különböző egységekkel. A gyerekek szerezzenek 

tapasztalatokat a geometria körében (Pl.: építéssel, síkbeli alkotásokkal stb.), jussanak el a 

geometriai formák felismeréséig. A tükörrel való tevékenység, mozgások tükör előtt, fontos 

feltételét képezik a téri percepció kialakításának. Minden alkalmat meg kell ragadni a 

fejlesztésre más területeken is (pl.: testnevelés, rajzolás stb.), hogy a gyermek jól tájékozódjék 

térben és a síkban ábrázolt világban. A nevelő folyamat akkor eredményes, ha a fejlesztés a 

gyermek egyéni fejlődéséhez alkalmazkodik. A képességek fejlesztése megnyilvánul a 

tapasztalásban, az emlékezésben, a megértésben, az ítélőkészségben és a konstruálásban. Ezek 

a személyiségformáló tényezők megalapozzák az iskolai matematikai tanulást. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

- a helyi környezeti sajátosságokat figyelembe véve, optimális feltételek biztosítása a 

spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, 

-  élményközpontú, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, tevékenységeken 

alapuló környezeti nevelés megvalósítása, 

- a spontán és szervezett tanulásban a komplexitás megvalósítása, 

- a környezettudatos magatartás kialakítása, 

- az adott témakörök tartalmi feldolgozásakor differenciált feladatadás, 

- a természeti és a szűkebb lakókörnyezethez való érzelmi viszonyulás megalapozása, a 

helyi hagyományok, szokások megismertetése, a közösséghez való tartozás élményének 

megtapasztaltatása  

- az élő és élettelen világ megismertetése, megszerettetése, 

- a pozitív szokások, szokásrendszerek, kialakításával fejleszti az érzelmekre épülő tudatos 

környezet és természetvédelem igényét. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy e nevelési terület bármilyen kérdéséről van szó, a nevelési 

folyamatban mindvégig kiemelkedő szempont:  

- a környezethez való alkalmazkodás,  

- a helyes viselkedés, a pozitív minta megerősítése, a jó kiemelése, 

- sok-sok dicséret, buzdítás alkalmazása, természettudományos módszerek beépítése. 

- segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a 

környezet alakításában, kortársi kapcsolatokban 

 

A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 a gyermek tudja személyi adatait, 

 különbséget tesz az évszakok között, tisztában van azok jellegzetes jegyeivel, 

 a napszakokat megnevezi, megkülönbözteti egymástól, 

 különböző szempontok alapján tud állatokat és növényeket felsorolni, 

 az elemi közlekedési szabályokat alkalmazza, ismeri a közlekedési eszközöket, 

 megnevezi, beazonosítja saját testrészeit, érzékszerveit, 

 alkalmaz alapvető természetvédelmi szabályokat, 

 ismeri a környezetében lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, 

 felismer, megnevez színeket, színárnyalatokat, 

 képes mennyiségeket összehasonlítani, azokról ítéletet alkotni, 

 tud számlálni és számolni a tízes számkörben, 

 megnevezi a térbeli irányokat, s annak megfelelően cselekszik, 

 tisztában van a sík-, és térbeli alakzatok tulajdonságaival, válogatás útján ezeket 

megkülönbözteti egymástól, 

 probléma helyzetekben bátran, több megoldással próbálkozik, 

 örömet okoz számára a felfedezés. 
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8. Munka jellegű tevékenységek 
 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató 

tevékenység. Célunk, hogy a gyermekeknek a munka jelentsen örömet, legyen önként, 

szívesen végzett aktív tevékenység.  

A munka jellegű feladatok ellátásán és gyakorlásán keresztül a gyermek olyan készségek, 

képességek, tulajdonságok (kitartás, önállóság, felelősség) birtokába jut, mely elősegíti az 

iskolai feladatok teljesítését.  

Mint minden más tevékenységben, itt is hatásában egyedülálló az óvodapedagógus és a dajka 

modell szerepe. 

 

A munka jellegű tevékenységek közben: 

- megismeri környezetét,  

- kipróbálja önmagát, 

- megéli, hogy környezetére hatással van, 

- cselekvő módon szerez tapasztalatokat, 

- teret kap a szociális tanulás. 

 

Feltételei:   

- szeretetteljes, nyugodt, derűs légkör, 

- megfelelő eszköz, hely és elegendő idő. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

- Gyermekmunka megszerettetése 

- Képességek, készségek gyakorlásának biztosítása 

- Kialakított szokás-szabályrendszer folyamatos gyakorlása 

- Kötelesség vállalás és teljesítés fejlődésének biztosítása 

- Önkiszolgáló tevékenység gyakorlásának biztosítása 

- Alkalomszerű feladatok biztosítása, önként vállalása 

- Naposi tevékenység, ha már önállóak az önkiszolgáló tevékenységekben 

 

 

 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 

- önállóságra törekszik, önként, szívesen vállal feladatokat, 

- felismeri a segítségadás lehetőségeit, támogatja, segíti társait, 

- vigyáz az eszközökre, óvja saját és társai testi épségét. 

- A munka jellegű tevékenységekben szívesen vesz részt. 

- önzetlenül segít társainak, 

- magabiztos és megbízható. 



 

 

46 

9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

Óvodánkban a tanulás folyamatos, a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogató, 

egyrészt utánzásos, spontán, másrészt sajátosan szervezett tevékenység. Elsődleges célja, a 

gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése. Magában foglalja a magatartás- és 

viselkedéstanulást, megfigyelést, felfedezést, cselekvést, problémamegoldást, tapasztalat-és 

ismeretszerzést. 

A tanulási folyamatban a játékok, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek 

számára. A tevékenység, a játék öröme, az öntevékeny részvétel a tanulásban, a tudás szülte 

sikerélmény pozitívan befolyásolja a gyermek viszonyát a tanuláshoz, segít kiküszöbölni a 

tanulásban a kudarcot, ami a tanuláshoz, iskolához való viszony alakítása szempontjából 

fontos. 

A fejlesztés tartalma: 

 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Munka 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 tanulást támogató környezet megteremtése, 

 pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli, légkör megteremtése, amelyben a 

hibázás és javítás természetes 

 tanulásszervezéskor a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotának 

figyelembevétele 

 megfelelő módszerválasztással a „tanítás-tanulás” eredményességének segítése 

 gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire való építés, 

 a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó, pontos fogalomhasználat 

 alkalmazott pedagógiai módszerekkel a kompetenciák fejlesztésének támogatása 

 értelmi képességek fejlesztése, 

 a gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének 

kielégítése, élménynyújtás, 

 a gyerekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, 

 problémahelyzetek teremtése, gyakorlati problémamegoldásra, önálló gondolkodásra 
serkentés 

 lehetőség biztosítása a tanultak gyakorlati alkalmazására 
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  a gyerekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, feladattudatának fejlesztése, 

tapasztaltatás, cselekedtetés 

 önálló tapasztalatszerzés és megismerés igényének felkeltése és fenntartása, ennek 

érdekében az IKT eszközök indokolt használata 

 a gyermek saját képességeinek, értékeinek felismertetése, személyre szabott pozitív 

értékeléssel a gyermek személyiségének kibontakoztatása, pozitív énkép kialakítása, 

 képességfejlesztési segédanyagok, eszközök, digitális anyagok és eszközök tudatos, 

megfelelő alkalmazása 

 infokommunikációs eszközök megalapozott alkalmazása 

 a tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek számára megfelelő szakmai 

segítség nyújtása 

 az ingerszegény környezetből érkező gyerekek differenciált fejlesztése, 

 a tehetséges gyermekek számára további fejlődési lehetőség biztosítása. 
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VII. Az óvoda hagyományos ünnepei 

 

 

 

 

 

 

 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

A természet jeles ünnepei: 

Állatok világnapja (csoporton belüli) 

Föld napja (csoporton belüli) 

Víz világnapja (csoporton belüli) 

Madarak és fák világnapja (csoporton belüli) 

Környezetvédelmi világnap (csoporton belüli) 

 

Nemzeti ünnepek: 

Október 23. (csoporton belüli) 

Március 15. (csoporton belüli) 

Ünnepeink, megemlékezéseink: 

Mikulás (csoporton belüli, óvodai) 

Karácsony (csoporton belüli) 

Farsang (csoporton belüli) 

Húsvét (csoporton belüli) 

Anyák napja (csoporton belüli) 

Évzáró, ballagás (csoporton belüli) 

Gyermeknap (óvodai) 

Hagyományaink: 

Évszakbúcsúztató játszóházak (nyílt)  

Sportnap 

Zenenap 

Felnőtt ünnepek: 

Karácsony 

Pedagógusnap 
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VIII. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd 

az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor 

figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Testi érettség: 

- első alakváltozás, a test arányosan fejlett, teherbíró, 

- fogváltás, 

- harmonikus összerendezett mozgás, 

- fejlett finommotorika és mozgáskoordináció 

- mozgás, viselkedés, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítása. 

 

Lelki érettség: 

- nyílt, érdeklődő magatartás, 

- tanuláshoz szükséges képességek megfelelő szintje, 

- differenciált érzékelés, észlelés, 

- vizuális és akusztikus differenciálás, 

- téri észlelés, téri tájékozottság, térbeli mozgásfejlettség megfelelő szintje, 

- önkéntelen és szándékos emlékezeti bevésés és felidézés, 

- szándékos figyelem megjelenése, figyelemmegosztás és – átvitel, 

- érthető, folyamatos kommunikáció, beszéd, minden szófaj, különböző mondatszerkezetek 

és mondatfajták alkalmazásával, 

- mások beszédének végighallgatása és megértése, 

- elemi ismeretek birtoklása önmagáról és környezetéről, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 

kialakulása, 

- elemi mennyiségi ismeretek, 

- a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükséges 

magatartási formák, szokások. 
 

Szociális érettség: 

- együttműködő és kapcsolatteremtő magatartás felnőttel és társaival egyaránt, 

- kialakulóban lévő feladattudat, önfegyelem és önállóság, 

- a helyes viselkedés és cselekvés szabályainak betartására való törekvés, 

- a kedvező iskolai légkörben az iskolai élet és a tanító elfogadása,  

- egyre több szabályhoz való alkalmazkodás, késleltetett szükséglet kielégítés. 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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IX. Szolgáltatásaink 
 

 

 

 Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az ingyenes 

korcsolyaoktatás és úszásoktatás igénybevételének lehetőségét az óvodába járó, 

tanköteles korú gyermekek számára. 

Térítésmentes szolgáltatás szülői igény alapján a hitoktatás. 

Az ingyenes tehetséggondozás és a felzárkóztatás az esélyegyenlőség feltételeit teremti meg. 

Az alaptevékenységet bővítő többletigények kielégítése – a gyermekek mindenek felett álló 

érdekének érvényesülése mellett – a fenntartó, a szülők és az óvoda közös döntése alapján 

valósulhat meg. 

Tehetséggondozás területei:                                Felzárkóztatás területei: 

 (ingyenes)  (ingyenes) 

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  - Mozgás, tartásjavítás, 

- Kézműves műhely   - Anyanyelvi nevelés, 

- Mozgás, testnevelés,    diszlexia prevenció, 

- Drámajáték, bábjáték  - Egyéni fejlesztés                  

- Természetbúvár 
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X. A pedagógiai program beválásának rendszere, a felülvizsgálat rendje  

        
A pedagógiai program beválásvizsgálatát a „Pedagógiai program beválásvizsgálat” 

eljárásrend tartalmazza.  

A pedagógiai program módosításának kötelező indoka: 

- törvényi előírások módosulása, változása az ebből adódó feladatok kidolgozása és 

beépítése 

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:  

- szervezeti átalakítás 

- a nevelőtestületi javaslatok 

- személyi és tárgyi feltételek megváltozása 

 

Rendkívüli felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a nevelőtestület kisebb csoportja 

(legalább 3 fő), a konkrét javaslat írásbeli előterjesztésével az intézmény vezetője felé, majd 

részletes szóbeli előterjesztést téve nevelőtestületi értekezleten. 

A pedagógiai program átfogó felülvizsgálata, módosítása: 5 nevelési év után illetve 

törvénymódosításkor minden esetben.  

A pedagógiai program átfogó felülvizsgálatát az óvodavezető végzi, és a nevelőtestület 

fogadja el. Jóváhagyását az intézményvezető teszi meg. 
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XI. Záró rendelkezések  

A pedagógiai program hatálya, hatályba lépése: 

A Pedagógiai program kiterjed az intézmény valamennyi pedagógusára és pedagógiai munkát 

segítő alkalmazottjára. 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 2019. 08. 30-tól annak visszavonásig. 

A pedagógiai program nyilvánossága: 

A pedagógiai program nyilvános. Pedagógiai programunk az óvoda alkalmazottai és 

valamennyi érdeklődő partnerünk számára elérhető és megismerhető. Tájékoztatás kérhető az 

óvodavezetőtől, és az óvodapedagógusoktól.  

A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje: 

- A pedagógiai program egy példánya az intézményvezetői irodában, illetve az óvodai 

csoportszobákban mindenki számára hozzáférhető helyen kerül elhelyezésre.  

- A szülői közösség tagjai, a szülők és érdeklődők az óvoda vezetésétől, fogadóórán 

vagy előre egyeztetett időpontban kérhetnek szóbeli tájékoztatást illetve megtekintést. 

- A pedagógiai program bármikor hozzáférhető az intézmény internetes felületén: 

www.kerekerdo-ovi.hu dokumentumok menüpontban. 

http://www.kerekerdo-ovi.hu/
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XII. Pedagógiai program elfogadása 

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda pedagógiai programját az óvoda nevelőtestülete a  

2019. év 08. hó 30. napján tartott határozatképes nevelőtestületi ülésén át nem ruházható 

jogkörében 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a 

csatolt jelenléti íven hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.  

  

                                                                                 ……………………………………. 

       a  nevelőtestület nevében                     

          Barkóné Nádházi Ildikó 
                                                                                                        

  

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda „Gyermekvilág”pedagógiai programját a mai napon 

jóváhagytam. 

 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 30. 

                                                                                       

                                                                                            ................................................. 

                                                                                                                                                       

                                                                                            Varga Ibolya – Óvodavezető 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A pedagógiai programot jóváhagyta 

Varga Ibolya 

óvodavezető 

 

jóváhagyás dátuma: 

 

 

.......................................................... 

 

                         2019............................... 

 

A nevelőtestület 

elfogadásának dátuma 

 

2019............................... 

A fenntartóhoz való beküldés 

dátuma 

 

2019............................... 

A védőnők képviseletében 

véleményezte: 

           Kissné Kerekes Andrea 

 

 

.......................................................... 

 

Hatályba lépésének dátuma: 

 

2019. augusztus 30. 

 

Hatályossága: 

 

2019. augusztus 30-tól visszavonásig 

 

A felülvizsgálat időpontja: 

 

2024. 

Nyilvánosságra hozásának módja: 

Írásban – az óvodavezetői irodában kifüggesztve, 

Szóban – az óvoda vezetésétől, fogadóórán vagy előre 

egyeztetett időpontban 

Az óvoda weboldalán: www.kerekerdo-ovi.hu 

A Szülők Közösségének 

képviseletében véleményezte: 

Tóth-Székely Tímea 

 

 

.......................................................... 

 

Irattári száma: 

 

 

http://www.kerekerdo-ovi.hu/
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet  Pedagógiai etikai kódex 

2. sz. melléklet Bóbita Tagóvoda kompetencia alapú programcsomagja  

3. sz. melléklet  A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

4. sz. melléklet Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

5. sz. melléklet Boldogságóra program 

 



 

 

56 

 

1. számú melléklet 
 

PEDAGÓGIAI ETIKAI KÓDEX 

1. Tolerancia – a gyermek emberi méltóságának elismerése (feltétel) 

2. Gyermek jövőjével való törődés (család megismerése! ) 

 

 Etikai vétség a nem törődés, közöny! (Gyermekvédelem, Prevenció) 

      KÜZDJ az érzelmi elhanyagoltság ellen! 

 Szem előtt tartandó a gyermek személyes emberi jövőjében való távlatos 

gondolkodás!      

3. Pedagógiai nagyvonalúság, tapintat: 

  Adj „előnyszabályt a gyermek fejlődése érdekében! 

„Rövidtávon bizonyos esetekben engedni kell, hogy hosszútávon meggyógyulhasson.  

EGYÉNI BÁNÁSMÓD 

4. Őszinteség:  

 A pedagógus, amit mond és amit csinál, annak igazáról és helyességéről legyen 

meggyőződve! 

            VÁLLALD MAGAD! 

Ady Endre „legrababb magyar” a pedagógus! 

(Ne kényszerítsenek ál-szerénnyé!) 

 

5. Szabadság – etika nincs szabadság nélkül, tág DÖNTÉSI és cselekvési tér nélkül. 

 

6. Hitelesség:   

 legyen varázsod, 

 legyél szuggesztív, 

 legyél felkészült, 

 legyen biztos tudásod, 

 legyél eredeti, 

 légy megszállott, 

 legyél értékelkötelezett!                   

 

 

Az a hiteles, aki  

EGYÉNISÉG és ÉRTÉKELKÖTELEZETT = 

NEMBELI INDIVIDUUM. 
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2. számú melléklet 
A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAG 

A kompetencia alapú programcsomag elemeinek alkalmazásával a hátrányokat és a 

különbözőségeket csökkentjük, a tehetséges gyermekek optimális fejlődését biztosítjuk. 

elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését. 

A 3–6–7 éves gyerek létformája a játék. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő 

világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A játék a 

gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a 

tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. Óvodánkban a 

játéktevékenységet is tudatosan tervezzük, illeszkedve a kompetencia alapú 

programcsomaghoz. Annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a gyermekek a játékon, a 

művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhessék meg azokat az 

élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ 

megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a 

gyermekek önmaguknak szereznek meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermekek 

érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön, a nevelőtestület által 

kiválasztott tématervek alkalmazásával, a tudatosan megválasztott korszerű pedagógiai 

módszerekkel (kooperatív tanulási technikák, projektpedagógia, differenciált fejlesztés, 

drámapedagógia). 

Folyamatos és elengedhetetlen a nevelési módszertani kultúra fejlesztése, önképzéssel, 

helyi munkaközösségek működtetésével, tapasztalatcserével, hospitálással, a kompetencia 

alapú óvodai programcsomag 4 csoportban történő alkalmazásával, elterjesztésével a többi 

csoportban. 

 Az intézmény kapcsolatai közül az elsődleges és napi gyakoriságú a szülőkkel való 

együttműködés. A naponkénti találkozás optimális feltételt teremt a partneri viszony 

kialakítására. Lehetőséget nyújt a kompetenciaalapú nevelés értékeinek: 

 élethosszig tartó tanulás, 

 a kompetenciák fejlesztését előtérbe helyezés, 

 gyermekközpontúság, nyitottság, 

 a gyermek fejlődésének nyomon követése és rögzítése, 

a szülők felé való közvetítésére. 
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3. számú melléklet 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE 

 

Jogi szabályozás: 

 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti Köznevelésről  

 A 32/2012. (X.8.) OM rendelet 1. sz. melléklete a Sajátos nevelési igényű 

gyerekek óvodai nevelésének irányelve  

 Intézményi Alapító Okirat  

 

Sajátos nevelési igény fogalma: 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

 

Óvodánkban vállaljuk annak a kisgyermeknek az integrációját, aki: 

 Szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető; 

 Hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési 

zavarral küzdő (kevert specifikus zavar, hiperaktivitás és figyelemzavar) 

 Fejlesztéséhez az intézmény rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel.  

 

Az integrálás lehetőségének további feltételei: 

 Beszédfogyatékos gyermek képes legyen kapcsolatteremtésre, szükségleteit ki 

tudja fejezni.  

 Értelmi sérült gyermek tanítható, fejleszthető legyen az óvodai csoportban. 

 Pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott gyermek alkalmas legyen a 

közösségi életre, ne veszélyeztesse önmagát vagy társait.  

  

Az  integráció általános elvei: 

 Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja.  

 A csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti 

közösség támogatva segíti.  

 Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve 

az összes körülményt. 

 Csoportba való beosztás előtt az óvodapedagógusok személyesen találkoznak 
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a kisgyermekkel és a szülőkkel.  Csoportkialakításhoz a vezető 

óvodapedagógus figyelembe veszi az óvodapedagógusok véleményét.  

Az integráció nem megvalósítható, ha káros hatása van a SNI gyerekre, a csoportra, a 

nevelőkre: 

- Ha nem szolgálja a SNI gyerek fejlődését, szükségleteinek kielégítését.  

- Ha óvodapedagógiai eszközökkel nem oldható meg a közösségi együttélés kialakítása a 

gyerekek között.  

- Ha a pedagógus testi-lelki terhelése túlzott.  

 

Szakértői Bizottság szakvélemények tartalmaznia kell:  

 A SNI tényének megállapítását, annak okait; 

 Az integrált nevelés lehetőségét; 

 Nevelési javaslatokat, fejlesztési területeket;  

 Intézmény kijelölését név szerint; 

 Kontroll vizsgálat időpontját (1. vizsgálat után 1 évvel, 12 éves korig értelmi 

és pszichés zavar esetén 2 évente, testi és érzékszervi fogyatékosság esetén 3 

évente). 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja: 

 Közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai 

eszközökkel. 

 Képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) – 

gyógypedagógiai eszközökkel. 

 A hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállítani, újakat kialakítani.  

 A meglévő ép funkciókat bevonni a hiányok pótlása érdekében. 

 Funkciók egyensúlyát kialakítani. 

 Speciális segédeszközöket elfogadtatni, használatukat megtanítani. 

 Egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat fejleszteni. 

 

Az integrációs folyamatban közreműködő partnerek és feladataik: 

 

Szakértői és rehabilitációs bizottság: diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot 

végez, folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, vizsgálja az intézményi 

feltételek meglétét. 

 

Szülő: lehetősége a gyermekkel részt venni vizsgálatokon és terápiás foglalkozásokon. 

Kötelessége a gyermek fejlődése érdekében mindent megtenni. 

 

Gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus): értelmezi a SZB szakvéleményét, elvégzi a 

rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést, javaslatokkal segíti az óvodapedagógus munkáját, 

közreműködik a szülővel való kapcsolattartásban, egyéni fejlesztési tervet készít (BNO kód 

esetén). 
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Óvoda: A sérült kisgyermek részére is biztosítja a harmonikus, elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezetet. A gyermek iránti elvárásokat az állapotának súlyosságához, jellegéhez 

igazítja. Terhelhetőségét biológiai állapotához, személyiségjegyeihez igazítja.  

 

Óvodapedagógus:  

- Individuális módszereket alkalmaz. 

- Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít (ha nincs BNO kód). 

- Foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti. 

- Nevelési helyzetek megoldása során alternatívákat keres. 

- Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez. 

- Együttműködik a szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  

- A családokkal szoros kapcsolatot tart, az integrált gyermekre fokozottan figyel. 
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4.  számú melléklet 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

A WHO szerint az egészség: a testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség 

hiánya. 

 

Az egészségnevelés célja az egészség megőrzése, mely értelemszerűen jelenti az adott három 

komponens egyensúlyának fenntartását. Az egészségnevelés születéstől a halálig tartó 

komplex feladat, mely az egészséges életmód kialakítását célozza meg. 

Egészségfejlesztés: 

Az összes nem terápiás egészségnövelő módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a 

korszerű egészségnevelés, elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő 

szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet128. § (1) „A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a 

nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.” 

Az intézményes (óvodai) nevelés egyik részterülete az egészségnevelés, a mindennapok 

nevelőmunkájának szerves része, a gyermekek személyiség fejlesztése érdekében. 

Az egészségnevelés fő területei: 

1. A helyes szokások, napirend kialakítása. Korszerű, egészséges táplálkozás. 

2. Egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes tartás kialakítása. 

3. Mentálhigiéné. 

4. Betegápolás, kapcsolódó egészségügyi szervek. 

1. Helyes szokások, napirend kialakítása 

Személyi higiéné, tisztaság 

Az egészség fő feltétele a test és a környezet tisztasága: tisztálkodás, haj, bőr, körömápolás, 

fülápolás, fogápolás, vécéhasználat, zsebkendőhasználat, napjában többszöri kézmosás. Az 

említett tevékenységeken kívül fontos feladat az erre a célra szolgáló helyiségek (vécé, 

mosdó) tisztántartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata, megfelelő fűtés, szellőzés, jó 

világítás biztosítása. 

Tevékenység - pihenés helyes aránya 

A gyerekek fő tevékenységformája a játék, ezért az napirend összeállításnál és a 

foglalkozások, kezdeményezések felépítésénél figyelembe kell venni a gyermek életkori 

sajátosságait és terhelhetőségüket. Az alvásigényük nagy ebben a korban, ezért megfelelő 

mennyiségű és minőségű pihenésre van szükségük.  

 

A pihenésnek két formája van, a passzív és az aktív. A passzív pihenés az alvás, melynek 

megszervezése körültekintő feladat: időben történjen, nyugodt, csendes helyen, kényelmes 

fekhelyen. 

Az aktív pihenés legfontosabb feladata a szabadidő helyes eltöltésének megszervezése. 

A napi tevékenységeknél figyelni kell arra, hogy a használati tárgyak (székek, asztalok, 

vécécsészék, fekhely) az életkornak és magasságnak megfelelőek legyenek. 



 

 
62 

Egészséges öltözködés 

Az öltözködésénél figyelni kell arra, hogy: 

- az időjáráshoz alkalmazkodjon, 

- a gyermek komfort érzetének megfeleljen, 

- biztosítsa a bőr szellőzését, 

- mozgásban ne akadályozza, 

- réteges, ízléses, a tevékenységnek megfelelő és az alkalomhoz illő legyen. 

Fontos a ruhák tárolása: felsőruházat, alsóneműk szortírozása, megfelelő elhelyezése. Ez 

száraz, tiszta helyen, összehajtogatva, ill. fogason tartva történjen. 

Az óvodai textiliák tisztántartásánál fontos a mosás, és a megfelelő hőmérsékletű vasalás, a 

szennyes ruhák elkülönítése. 

2. Korszerű, egészséges táplálkozás 

- Napi ötszöri étkezés. 

- Változatos, az évszaknak és napszaknak megfelelő táplálkozás biztosítása. 

- Megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagbevitel. 

- Az életkornak megfelelő ételek biztosítása (mennyiség, elkészítési mód, fűszerezés). 

- A helyes és helytelen táplálkozási szokások ismérvei, összehasonlítása. 

- A táplálékallergiás gyermekek megfelelő étkezésének biztosítása. 

Fontos tudniuk a gyermekeknek: a táplálék bevitelének módját, útját, felszívódását-

felhasználását, ürülését az emberi szervezetben és az ezeket elősegítő tényezők, eljárások 

ismeretét. Természetesen életkorhoz igazodva. 

A megismerés módszerei: példaadás, olvasás, rajzolás, szerepjáték, kisfilmek megtekintése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szociális környezet biztosítása: 

Étkezési időpontok, helyszín (étkező), kiszolgáló feltételek (bútorzat, edények, tányérok, 

evőeszközök). 

Ezek ismerete, helyes, rendeltetésszerű használatuk, tisztántartásuk és tárolásuk. 

A nevelőtestület mellett a nevelést segítő dolgozók együttes feladata a gyerekek ez irányú 

nevelésének gyakorlata. 

3. Egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes testtartás kialakítása 

A mozgás mindennapjaink szerves része. A mozgás, sportolás befolyásolja testi- lelki 

egyensúlyunkat, hatással van teljesítőképességünkre, örömet okoz és elősegíti a szervezet 

helyes működését, karbantartását. 

A mozgás alapvető emberi tevékenység, mely nem csak hely- és helyzetváltoztatásban 

nyilvánul meg, hanem kommunikálni, koordinálni is lehet vele, mindig valamiféle cselekvést 

eredményez. 

A mozgás ideg-izom kapcsolatok eredménye, ezeket születésünktől fogva tanuljuk és 

gyakoroljuk. Ahhoz, hogy mozgásaink az adott körülményeknek megfelelőek és koordináltak 

legyenek, edzésre, gyakorlásra van szükség. A szemmozgásokat, ceruzafogást, finom motoros 

tevékenységeket ugyanúgy célszerű gyakorolni, átjáratni, mint a nagy terjedelmű mozgásokat. 

A gyermekeknek életkori sajátosságaiknak megfelelően nagy a mozgásigényük. 
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A szervezet kiegyensúlyozott működéséhez szükséges a mozgásigényt is kielégíteni, mely 

alkalmas: 

- többletenergia levezetéséhez 

- aktív pihenéshez 

- kötött figyelem feloldásához 

- szervezet megfelelő működéséhez, karbantartásához (keringési, légzési rendszer) 

- tanulási folyamatok elősegítéséhez. 

Fontos figyelembe venni mind a különböző tevékenységi formáknál, mind a 

mozgáscselekvések gyakorlásánál a megfelelő oxigénellátottságot, hőmérsékletet, hely 

méreteit - alkalmasságát.  

A helyes testtartás kialakítása érdekében a mozgás mellett figyelni kell a testmagassághoz 

igazodó székek, asztalok meglétére.  

A szabadban, jó levegőn való tartózkodás és az ott végzett mozgás még jobban elősegíti a fent 

említett alkalmazkodási tényezők megvalósítását, a szervezet ellenálló képességének 

növelését. 

A rendszeresen végzett sporttevékenység tovább emeli a személyiség klimatizáltságát, 

szocializáltságát, széles körű műveltségét. 

Célunk a mozgás, sportolás öntevékenységi igényének kialakítása, mely önmagunk iránti 

felelősségünk egyik ismérve. 

4. Mentálhigiéné-lelki egészségtan 

A lelki folyamatok kóros elváltozásának megelőzésére szolgál. 

Befolyásoló tényezők, feladatok: 

 Veleszületett genetikai adaptációk 

A veleszületett és szerzett betegségek kezelése, jó irányba való terelése, pl. süketség, 

beszédproblémák, testi deformitások, velük való együttélés megtanulása. 

 Szociális környezet- családi, közösségi 

A szűkebb és tágabb szociális környezettel való kapcsolattartás. A felmerülő 

problémák felismerése, kezelése, ellenőrzése a megfelelő személy által. 

Pl. hátrányos helyzet, veszélyeztetett gyermek, adott közösségi hatások. 

 Életvezetési problémák: 

A családmodell szerkezete. Erkölcsi normák megállapítása. Megfelelő nemi, szexuális 

irányultság kialakítása. Nemzeti érzés táplálása. 

Kiemelt feladatunk a mentálhigiéniai problémákkal vagy viselkedési zavarokkal küzdő 

gyermekek szakirányú vizsgálatra irányítása. 

5. Betegápolás, kapcsolódó egészségügyi szervek 

 

Betegápolás: 

A már meglévő betegségeknek és hatásainak feltartóztatása, vagy lassítása, korai 

kórmegállapítással és megfelelő kezelés révén, vagy a betegség visszatérését akadályozva, ill. 

az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza. Pl. hatékony rehabilitáció segítségével. 
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Egészségügyi szervek: 

- Óvodaorvos - védőnői szolgálat 

- Óvodafogászat 

- Járványügyi rendelkezések 

- Élelmiszerbiztonság megvalósítása, előírások 

Ajánlások, módszerek: 

Az egészségnevelés az óvodában dolgozó személyek együttes feladata, melyet összhangban 

és egyetértésben végezzenek. 

 

A program megvalósításának szinterei: 

- az óvodai nevelés egésze 

- sportprogramok, kirándulások 

- szülői értekezlet 

- egészségnap, sportnap 

- az óvodai egészségügyi szolgálat (óvodaorvos, védőnő) segítségének igénybe  

- vétele előadások megtartására 

Az óvodai egészségnevelést a következő tevékenységformák szolgálják: 

- mindennapos séta, játék az udvaron  

- edzés – vízfürdő, napfürdő, levegőzés biztosítása  

- pihenés, megfelelő nyugalom biztosítása, egyéni alvásigény figyelembe vétele  

- a testi képességek fejlődésének segítése, mozgásos játékok szervezése, amelyek 

természetes mozgásokból építkeznek  

- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  

- óvodai fogorvosi vizsgálat  

- az óvoda helyiségeinek tisztántartása, portalanítása 

Egészségfejlesztő személyek és segítő kapcsolatok: 

- óvodavezető 

- óvodapedagógusok 

- nevelést segítő munkatársak 

- gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

- óvodaorvos, védőnő 

- szülők, szülői munkaközösség 

- gyermekjóléti szolgálat, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi 

Tagintézmény, családsegítő 

- ÁNTSZ 

Az egészségnevelési – fejlesztési munka színtere elsősorban az óvoda, de a cél eléréséhez 

fontos, hogy az óvoda, a külső intézményekkel és személyekkel megfelelő munkakapcsolatot 

tartson.  

Az egészségnevelési, egészségfejlesztési program működése, megvalósulása mérhető és 

nyomon követhető az Kerekerdő Óvoda alábbi dokumentumaiban: 

- Pedagógiai Program, 

- Csoportnaplók, 

- Házirend, 

- Gyermekek egyéni adathordozói.  
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5. számú melléklet 

 

BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM 

A boldogságóra programcsomag alkalmazásával megoldási, megküzdési stratégiákkal 

ismerkedhetnek meg a gyermekek gyakorlati példákon, cselekvéseken keresztül. Lelkük 

érzékenyebbé válik egymás iránt, edzettebbé válnak az élet kihívásaival szemben, 

önmagukkal elfogadóbakká válnak, esendőségüket elfogadják.  

Alapvető cél: Szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tenni a pozitív 

orientációt. A pozitív orientáció nem rózsaszín szemüveget jelent. A valóság talaján álló 

jelentudatos személyiségre utal. Ez nyit utat technikák elsajátítására, kompetenciák 

kifejlesztésére, mellyel önmagukat hangolhatják pozitívvá. 

A boldogság programban részvevő gyermekek – felnőttek- optimistábbak, magabiztosabbak, 

és kitartóbbak. Ellenállóbbakká válnak a negatív élettapasztalatokkal szemben. Önmagukban, 

egymásban a jót keresik, látják meg. 

A program:  

- erősíti a baráti kapcsolatokat, pozitív hatással van a szülők-gyermek kapcsolatra, 

pedagógusokra 

- fejleszti a gyermekek problémamegoldó képességét 

- szélesíti a gyermekek látókörét, gondolkodását 

- testi, szellemi és társas erőforrásokat épít 

- óvja a mentális egészséget  

- ellensúlyozza a negatív érzelmeket 

- csökkenti az agressziót. 

A Boldogságóra témái: 

1. Hála gyakorlása 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Társas kapcsolatok ápolása 

4. Jó cselekedetek gyakorlás 

5. Elköteleződés egy cél mellett 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örökök élvezet 

8. Megbocsátás gyakorlása 

9. Testmozgás 

10. Fenntarthatóság 


