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I. Bevezető 

Pedagógiai Programunkat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet, a363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet – az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról – alapján felülvizsgáltuk. A jelenlegi 

módosítást a137/2018. (VII.25. Kormányrendelet tette szükségessé.  

 

A Pedagógiai Program módosításának indoka: 

 

 2011. évi CXC. törvény legújabb módosítása a 2019.évi LXX. törvény szerint. 

2019. szeptember 1-től intézményünk új épülettel bővült, ami a bölcsődei ellátást 

hivatott ellátni. A Bölcsőde önálló szakmai programmal rendelkezik, mely 

program az Óvodai Helyi Nevelési Programunk 1. sz. mellékletét képezi. 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a Tanfelügyelethez kapcsolódó 

Intézményi Önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az Emberi 

Erőforrások Minisztere által jóváhagyott Önértékelési kézikönyvben rögzített 

területeken az általános elvárások intézményi értelmezései alapján a kézikönyvben 

megadott eszközök alkalmazásával kell végezni. Az adott általános elvárások 

szempontjából megvizsgáljuk, azonosítjuk az egyes elvárásokhoz kapcsolódó 

tartalmakat és ahol azok alapján lehetséges, ott megfogalmazzuk a saját 

intézményi elvárásainkat. 

Programunkban megőrizzük az eddigi gyakorlatunk eredményeit és legjobb 

tapasztalatait és beépítjük az „ Így tedd rá” néptánc program módszertanát 

óvodáskorú gyermekek számára. 

 
Az intézmény neve: Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

 

Székhelye: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

 

Az intézmény alapítója: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 

 

Az intézmény fenntartója: Hajdúbagos Község Önkormányzata 
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                                          A programunk alapelve 

 
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

  

Az óvodai nevelésnek a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg, 

 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be, 

 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, 

oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. 

  Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző- köztük 

az innovatív- pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az 

óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani 

szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében 

tartalmaz. 

Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját vagy átvesz ás adaptál egy kész 

pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az 

Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai 

pedagógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, 

hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett 

érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben 

a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

  

Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni a 

Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez. A 

sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos 

nevelésű gyermeket nevel 

 

 

Kiindulási pontjaink: 

 

Minden gyermek a saját képesség rendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető, 

nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója. Ezért a felnőttek tetteikkel 

sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy  

 

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged 

van a segítségemre.” 

 

Minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje melyek a hiányosságai. Ezt 

fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül. 
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II. Gyermekkép, Óvodakép 

 

1 Gyermekkép 
 

Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből hogy az ember mással 

nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. Az Alapprogram a gyermekkép megrajzolásában az eltérő 

pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: A gyermek 

fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 

spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők 

együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori 

szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség 

szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó.  Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, 

hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

 

2. Óvodakép 

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb 

feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 

kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelés célja, hogy 

elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását 

is ). 

 

 

Milyen legyen a hajdúbagosi óvónő és az óvodában dolgozó felnőttek? 
 

 Gyermekszeretetének alapja: elfogadni olyannak, amilyen, s nem olyannak, 

amilyennek lennie kellene. 

 Legyen őszinte érdeklődésű az egyes gyermekek iránt. 

 Jellemezze elmélyült elemzési készség, pedagógiai, pszichológiai szaktudás. 

 Vezérlés, irányítás helyett a „segítés” készsége motiválja, de mindig csak ott és annyit 

tegyen, amennyit a gyerek fejlettségi szintje igényel. 

 Metakommunikációs készsége fejlett legyen. 

 A fejlesztő kritikát pozitív hozzáállással fogadja és hasznosítsa. 

 Legyen hiteles, ne adjon alkalmat arra, hogy a nevelőtársak, szülők csalódjanak az 

óvónőben. 

 Attitűdje példaértékű legyen. 
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Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: 
 

A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A 

nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakozását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai 

hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvodai nevelés az alapelvek 

megvalósítása érdekében  gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi 

biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a  szociális és 

értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben 

végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő- tevékenységekről,  különös 

tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról  tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a 

gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról,  emberi értékek 

közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi , 

tárgyi környezetről. 

a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 

 

 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésben biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását.  

 

 

 

Nevelésünk célja, feladata és általános elvei 

 

Alapvető célok 

Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb 

rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének 

biztosítása, elősegítése. 

Törekszünk a szocializáció megvalósítására, társakkal való együttműködésre, 

magatartásminták elsajátítására, az életre való felkészítésre az óvodai tevékenységeken 

keresztül. 

 

 

III. Az óvodai nevelés feladatai 
 

Általános feladataink 
 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi, és lelki szükségleteinek kielégítése. 

A nevelés feladatai a nevelés folyamatában valósulnak meg, s miközben tartalmában és 

terjedelmében kiszélesednek a gyermek értelmi képességei, kiteljesedik érzelemvilága, új 

fejlődési szinthez érkezik akarata, új szokások stabilizálódnak. Kitágul előtte környezete, s 

eközben viszonya a környezetéhez is alakul, fejlődik. Az óvodai nevelés a szokásrendszerek 

kialakításának a folyamatától a személyiség komplex fejlesztése révén a szociális – kognitív – 

érzelmi fejlettség kiteljesedéséig terjed. 
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Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés. 

- az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

 

1. Az egészséges életmód alakítása 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  

Ezen belül a óvodai nevelés feladata: 

 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

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

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása,  

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

Az egészséges életmód alakításának területei 

Gondozás 
Fontos a gyermek testi komfortérzetének kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése 

bensőséges gyermek-óvónő, gyermek-dajka kapcsolatot feltételez. A toalett használatával 

kapcsolatos tevékenységek figyelemmel kísérése, támogatása, szükség szerint fizikai segítség 

nyújtása sértheti a gyermek intim szféráját, ezért nagyon türelmesnek, megértőnek kell 

lennünk. 

A testápolás terén, akár a kéz, akár az arc megérintése szintén válthat ki elutasítást a gyermek 

részéről, amit el kell fogadnunk, nem szabad tolakodóan viselkednünk. A papír zsebkendő 

használatával kapcsolatban felhívjuk a gyermekek figyelmét annak anyagára, hulladékként 

kezelése során szelektív gyűjtésére. Az öltözködésnél fontos a helyes sorrend megismertetése, 

valamint az időjárás és öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz igazítása. 

Minden korosztálynál fontos a fogápolás szokásainak megalapozása. 

Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, 

alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Az óvónő, dajka bemutatja, 

megismerteti és figyelemmel kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlődését, melyek egy 

része az óvodáskor végére szükségletté válhat. Mivel minden tevékenységet szóbeli 

megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell 

biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg. 

 

Testi nevelés 

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, 

egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, 

testi épségének védelmét, megőrzését, edzését. A testi nevelés, egészséges életmódra nevelés 
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hatékonysága maradéktalanul akkor érvényesül, ha a fejlődéshez szükséges optimális 

környezet lehetőség szerint biztosított. Ehhez rendelkezésünkre áll egy szép nagy udvar, nagy 

füves játéktérrel, többfunkciós, esztétikus, a biztonsági szabványoknak megfelelő játékokkal, 

sportszerekkel, valamint az óvoda épületén belül egy jól felszerelt tornaszoba. 

 

Mozgás 

A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások 

kialakítását. Az óvodapedagógus feladata – a dajkával megosztva -, hogy megteremtse a 

feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez. 

Évszakonként közeli kirándulásokat, sétákat szervezünk változatos helyszínnel, 

megismertetjük a természetjárás szépségét a gyermekekkel, lehetőség szerint a szülőket is 

bevonjuk. 

A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására 

szoktatjuk, és mintát adunk a szülőknek is. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos 

programokat szervezünk (például játékos családi nap), ezzel is pozitívan befolyásoljuk a 

családi nevelést, a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

 

 

Levegőzés 

A levegőzés élettani hatásán túl elősegíti többek között a hangképző szervek fejlődését, a 

helyes légzés kialakítását. Az óvónő törekedjen arra, hogy a mindennapok során lehetőség 

szerint a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn végezzék.  

 

Környezetvédelmi tapasztalat biztosítása 

Az élethez levegőre van szükség, van jó és rossz, tiszta-szennyezett levegő (szellőztetés, 

séták, kirándulások alkalmával). 

 

Pihenés 

Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása – az altatás hangulatához 

illő mese, halk zene -, a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak 

figyelembevételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése. Kényelmes, a 

gyermekek méretéhez igazított fektetők használata, „otthoni szagélményt adó” alvóka, fűtési 

szezonban a párologtató használata minden csoportban. Az óvónő jelenléte a pihenés teljes 

idejében elengedhetetlen, a gyermekek nem maradhatnak egyedül. 

 

Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása 

A gyermekek étrendjének minőségi és mennyiségi összeállítását évente megbeszéljük az 

étkezést biztosító szolgáltató képviselőjével. Preferáljuk a vitaminban gazdag zöldségeket, 

gyümölcsöket, főleg nyers formában. Óvodánkban csak melegítő konyha van. Az ételt az 

általános iskola konyhája készíti el nekünk. A szülőket tájékoztatjuk az étlapról. Óvodai 

rendezvények alkalmával a szülőkkel együtt is készítünk friss zöldség- és gyümölcs ételeket,- 

italokat (például: őszi gyümölcsnap). 

 

Egészségvédelem, edzés 

A gondozási feladatok megfelelő ellátása elősegíti a gyermek egészségének megóvását. 

Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására, például környezet 

tisztántartása, portalanítása, szükség szerint fertőtlenítése, a környezeti ártalmak 

kiküszöbölésére például szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók, a csoportszobában 
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minél több zöld növény elhelyezése, megfelelő páratartalom biztosítása, nyugtató hatású 

színharmónia. 

Lényegesnek tartjuk az anamnézis felvétel közben felderített, ritkán előforduló, az óvodai 

közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek (például krupp, allergia, 

asztmatikus tünetek, lázgörcs, epilepszia, cukorbetegség) regisztrálását, figyelemmel 

kísérését, alapvető tennivalók elsajátítását és a gyermek fiziológiás szükségletének 

biztosítását, az egészségi állapot egyensúlyban tartásához szükséges környezet megteremtését. 

A gyermek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés magába foglalja a személyi és 

tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak folyamatos és tervszerű 

ellenőrzését, valamint karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. A gyermeki 

gondolkodásmód sajátosságából, valamint a szenzomotoros koordináció zavaraiból adódóan 

következnek a tipikus gyermekbalesetek (törések, zúzódások), ezek teszik szükségessé az 

óvónő állandó kontrollját, a tevékenységek figyelemmel kísérését. Önmaguk és társaik testi 

épségének meóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). 

A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek 

érdekében lehetőség szerint minél több időt kell a szabadban tölteni, az időjárásnak megfelelő 

ruházatban. Nyáron a víz edző hatását ki kell használni. Mindezeknél figyelembe kell venni a 

gyermekek közötti egyéni különbségeket, egészségi állapotukat. A szabadban töltött idő alatt 

fényvédő krémmel óvni kell őket a nap káros hatásaitól, nyáron erős UV sugárzáskor 11 és 15 

óra között a gyermekek nem lehetnek sem a napon, sem az árnyékban. 

 

Az egészséges életmód alakításából adódó óvónői feladatok 

 A gyermekek életkorának megfelelő, párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé 

tevő optimális életritmus kialakítása a napirendben. 

 Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportban. 

 A gyermekek szükségleteinek kielégítése a nap egész folyamán (például folyadék) 

 Önállósági törekvések támogatása. 

 A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása (kanál, villa, kés 

használata, csukott szájjal rágás, szalvétahasználat…). 

 A szülők meggyőzésével a szénsavas, túlcukrozott, serkentőszereket tartalmazó italok 

kiiktatása. 

 Az asztalterítés technikájára, esztétikumára való odafigyelés., 

 A toalett használat intimitásának válaszfalakkal történő biztosítása. 

 (2,5)3 éveseknek, illetve egyéni szükséglet alapján a toalettpapír használatában, a 

zsebkendő használatában segítségnyújtás. 

 Elegendő mennyiségű toalettpapír használatára ösztönzés 

 A fiúktól a WC-deszka felhajtásának, a fiúszerepnek megfelelő toalett használatnak 

elvárás. 

 A WC lehúzásának igénnyé alakítása, elvégzésének figyelemmel kísérése. 

 A gyermekek helyes kézmosásra, kéztörlésre szoktatása. 

 A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása 

 A fogmosás technikájának megismertetése, mindennapos gyakoroltatása, a fogmosás 

eszközeinek rendben tartására serkentés. 

 A gyermekek környezetében csak annyi tisztítószer és egyéb vegyszer alkalmazása, 

amennyi feltétlenül szükséges. 

 A fésű használatának bemutatása, gyakoroltatása, szükség szerinti segítségnyújtás. 
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 Erős napsütés, illetve hideg, szeles időben – egyéni szükséglet szerint – a gyermekek 

bőrének krémezése. 

 A felöltözésnél, vetkőzésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás. 

 A gyermekek időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre szoktatása.  

 A szülők megismertetése a gyermekek egészségét szolgáló ruházatának jellemzőivel: 

lehetőség szerint kényelmes legyen, gumírozása ne legyen túl szoros, a cipő tartsa a 

gyermek bokáját. 

 A ruhák összehajtásának, az öltözőszekrényben való rendben tartásának 

megismertetése, elvárása. 

 A gyermekek levegőzésének biztosítása mindennap, mínusz 10 fokig. 

 A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellőztetése, szükség esetén párásító 

használata. 

 Lefekvés után mesélés, majd testközeli jelenlétével, simogatással a gyermekek érzelmi 

biztonságának, nyugalmi állapotának támogatása.  

 Az alvást nem igénylő gyermekeknek csendes tevékenység biztosítása 14 órától 

 A gyermekek balesetvédelmi oktatása évente egyszer, illetve az alkalomnak 

megfelelően, dokumentáltan. 

 Közreműködés a gyermekeket fenyegető környezeti ártalmak kivédésében: az udvarra 

minél több növény telepítése, séták alkalmával a különösen szennyezett területek 

elkerülése. 

 Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, 

szüleinek értesítése. 

 Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

érdekében megfelelő szakemberek bevonása, együttműködésre törekvés. 

 

Sikerkritériumok 

 Szükségleteit képes késleltetni. 

 Szükségleteit képes önállóan kielégíteni. 

 Toalett használatakor a fiúk felhajtják a WC-deszkát, és állva végzik kisdolgukat. 

 WC-zést követően a kislányok és kisfiúk is használják a toalettpapírt. 

 A tisztálkodási eszközre vigyáz, a folyékony szappantartót megfelelően használja. 

 WC-zés és egyéb szennyező tevékenység végzése után kezet mos, a kezét szárazra 

törli. 

 Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell, segítséget kér. 

 Cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik. 

 Ruháját igyekszik összehajtva a helyére tenni. 

 Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani. 

 Kulturáltan étkezik. 

 Szívesen fogyaszt zöldféléket, gyümölcsöket, magvakat. 

 Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára. 

 Az udvaron sem szemetel. 

 Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét. 

 Igényévé vált a rendezettség, tisztaság, ápoltság.  

 Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül. 

 Életkorának megfelelően edzett. 

 Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat. 
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2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

 

Célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a 

közösség által, a közösség normáinak érvényesítésével. 

Az óvodapedagógus és feladatai: 

érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a beszoktatástól az 

óvodáskor végéit. 

A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. 

Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése, a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében. 

Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai  alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív, érzelmi töltés jellemezze. 

Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. 

 

Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

  

Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának 

minősége. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, 

amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Ezért fontosnak 

tartjuk az óvodapedagógus-gyermek, kapcsolatában a pozitív érzelmi kapcsolatot.  

Valljuk, hogy a környezet az öröklés mellett a fejlődés egyik potenciális forrása. A 

környezetet pontosan, valóságszerűen megismerni a cselekvés, a kép, a szó egységében lehet. 

Ez lehetővé teszi, hogy az évszázadok alatt felhalmozott egyetemes, nemzeti, etnikai 

értékeket, hagyományokat, szokásokat átadjuk, közvetítsük a gyermekeknek, alapozva 

aktivitásukra, érdeklődésükre. Óvodai nevelésünk támaszkodik a családi nevelésre, a család és 

óvoda szoros együttműködésére törekszik.  

Programunkban fontos a gyermek korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének alapos 

ismerete. Ennek egyik eszköze a személyiséglap és a családlátogatás. Ezekből információt 

kapunk az óvodába lépés előtti anya-gyermek és család-gyermek kapcsolatról, a gyermek 

élettörténetéről. A későbbiek során – napi tapasztalatokkal kiegészítve – hasznosítja az 

óvodapedagógus a gyermek jobb megismerésének érdekében, a fejlesztési feladatok 

megtervezésében. Az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez az 

óvodapedagógus – részben átvállalva az anya szerepét – empatikus, meleg, elfogadó, 

szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel. Fejlesztő munkája során arról 

gondoskodik, hogy a gyermekek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben 

gazdagodjanak. 

A gyermek „én-központúsága” alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban 

emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek 

segítségével képessé válik másokkal is törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák 

és tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való 

helyes viszonyulást. Ezt alapozzák meg a kooperatív megoldásra ösztönző páros és 

kiscsoportos tevékenységek. 

 

Ezáltal minden gyermeknek lehetősége van: 

 Megtanulni a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljanak 

társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakításának érdekében. Ez erősíti a pozitív 

viszonyulást, és jelentős mértékben elősegíti a szocializációt. 
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 Kommunikálni társaival a közös tevékenység során, számos tapasztalatot szerezni az 

eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálni saját 

hiteles és célravezető kommunikációs formáikat. 

 Megtanulni a kritika mások számára elfogadható formában történő kifejezésének 

módját és a kritika elfogadását. A társaktól érkező pozitív visszajelzés egyben 

önerősítő, önbizalom növelő hatásával hozzájárul a személyiség kibontakozásához.  

 Észrevenni, hogy a közös tevékenységben együttműködő társak sokféle színes 

egyéniségek, egymástól eltérő, saját kulturális környezetükből származó értékeiket 

képviselők. 

 Megtapasztalni, hogy egy problémának több megoldása is lehet, attól függően, milyen 

szempontból közelítjük meg. 

 

 

 

Célunk: 

 Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus és 

a dajka példaadásával és helyzetteremtésével. 

 A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése. 

 A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. 

 A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése, 

átörökítésének biztosítása. 

 A figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra és 

szépre tiszteletére és megbecsülésére nevelés. 

 Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos 

nevelési igényű, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, 

gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek megfelelő 

pedagógiai eljárások alkalmazásával, valamint szükség esetén megfelelő szakemberek 

közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása 

 Esélyteremtés a migráns gyermekek számára. 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 

 

 

 

Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításából adódó óvónői feladatok 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör kialakítása. 

 A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus, 

biztonságos berendezése. 

 Személyiségének szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelő, „anyapótló” 

magatartása. 

 Spontán szociális tanulásban a komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki 

viselkedésbe. 

 Környezetvédelmi viselkedési és magatartásformák alakítása. 

 Az élet, az élővilág tiszteltére, megbecsülésére nevelés. 

 Az udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazásának figyelemmel kísérése. 

 Erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása. 
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 A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása. 

 Gyakorlatközeli helyzetek teremtésével az interperszonális kapcsolatok kialakításához 

szükséges készségek, képességek alakítása. 

 Társas kapcsolatok formálásának segítése, az összetartozás élményének mélyítése, a 

„mi-tudat” alakítása. 

 Páros és kiscsoportos feladathelyzetek teremtése, kooperatív technikák alkalmazása. 

 Évente egyszeri szociometria készítése és felhasználása. 

 Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése. 

 A konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspirálás. 

 A tehetséges gyermekek kibontakozásának támogatása. 

A migráns gyermekek beilleszkedésének segítése. 

 A családdal való együttműködésre törekvés. 

 Beiratkozás előtti családlátogatás. 

 Egyeztetett időpontban fogadóóra-tartás, tájékoztatás a gyermek fejlődéséről. 

 Szülői értekezlet tartása, évente minimum 3-szor. 

 Anamnézis felvétele, bizalmas légkörben a szülővel. 

 A beszoktatás ideje alatt minimum 5 napot egész nap a gyermekekkel tölt. 

 

Sikerkritériumok 

 

 Ismeri a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát. 

 A csoport szokás- és szabályrendszerének ismeretét a magatartásában is érvényesíti. 

 Szereti, és korának megfelelően védi a természetet, megbecsüli és tiszteletben tartja az 

élővilágot, szívesen ápolja a növényzetet. 

 Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni. 

 Szükség esetén segíti az arra rászorulót. 

 Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg, 

szükség szerint felnőtt segítségét kéri. 

 Érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni. 

 A felnőtteket és munkájukat tiszteli. 

 A közösség érdekében szívesen vállal megbízatást, munkát. 

 Alakulóban van a feladattudata.  

 Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló 

meghozatalára. 

 Bátran, de kulturáltan mondja el véleményét. 

 Igényes a saját tevékenységével szemben. 

 Nem peremhelyzetű, szívesen játszanak vele a többiek. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus viselkedés jellemzi. 

 Szívesen kommunikál. 

 Érkezéskor, távozáskor köszön. 

 Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat. 

 Megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi magát. 

 Képes társaival kooperatívan együttműködni. 

 Türelemre, kitartásra képes. 

 A szülőkkel való kapcsolat a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén működik. 
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Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 
 

 

 

A bátorító nevelés 14 pontja: 

1. A felnőtt próbálja meg megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermeket. 

2. Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni. 

3. A gyermekek mágikus képzetét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások 

kialakításába. 

4. A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala. 

5. A felnőtt biztosítson a gyermekek tevékenységéhez nagy szabadságot, a határok 

pontos megjelölésével, a többszöri „határátlépéseknél” vezessen be konzekvenciákat. 

6. A felnőtt legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást követően 

eredménytelennek érzi a befolyásolását. 

7. A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a közösség 

többi tagjaihoz is kapcsolódjanak. 

8. A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása 

során. 

9. A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakulhasson. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél többször örüljön a 

kisebb előrelépésnek, fejlődésnek. 

10. Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet az agresszivitásán keresztül. 

11. A felnőtt – gyermek társalgásában világos, egyértelmű, építő, előrevevő 

megfogalmazás jelenjen meg, a kapcsolatok erősítését szolgája a beszélőtárs 

megbecsülése, értékelése, a kölcsönös engedmény keresése, melyből mellőzendő a 

megbántás, hibáztatás, gyakori kioktatás, kiabálás, panaszkodás. 

12. A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek bizalomelőlege és az a 

szemlélete, ami a sikert észre véteti, és a sikertelenséget segít elviselni. 

13. Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy 

önálló döntéseket hozhassanak. 

14. A felnőtt használja fel a humort a szeretetkapcsolat kialakításához. 

 

 

3.  Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás hatásrendszerében 

az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek szabad játéka által 

valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció 

alakulásával. 

A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. 

Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával 

(odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés), kommunikációs helyzetek megteremtésével 

ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, teremtsen lehetőséget a monologikus 

beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációs 

ismereteiket (például érzelmeket jelző gesztusok, arckifejezések, testtartások). 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel ( a javítgatás elkerülésével) – az 
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óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. a gyermek beszéd- és kommunikációs 

képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet 

teremt a gyermek számára a közösségben. 

 

Célunk: 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos 

bővítése 

 Kognitív képességeik fejlesztése: 

- egyre pontosabb, valósághű észlelés, 

- figyelem-összpontosításra való képesség, 

- valósághoz közelítő képzeleti működés, 

- reproduktív emlékezet, 

- problémamegoldó és kreatív gondolkodás, 

- az alakuló fogalmi gondolkodás, 

- a beszédkedv felkeltése és fenntartása, 

- a beszédhallás és szövegértés fejlesztése, 

- kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a 

másikhoz, verbális és nonverbális eszköztár kialakításával. 

 

Az értelmi nevelés további feladatai:  

Egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás alkotóképesség- fejlesztése. 

 

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladatok 

 

 Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran 

elmondhatják a gyermekek a gondolataikat 

 Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása 

 A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként 

előhívható 

 A természet és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek 

észrevételezése, megismertetése 

 A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés 

 Az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele, figyelem-összpontosításra motiválás 

 A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges 

fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba 

 Minden gyermeki kérdés megválaszolása 

 Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése 

 A gyermekek szókincsének bővítése 

 Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban 

 A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése 

 A nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált 

fejlesztése 

 Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás 
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 Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén 

 Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal 

 

Sikerkritériumok 

 

 Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése. 

 Képes vizuális, auditív differenciálásra. 

 Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni. 

 A keresztcsatornák működése korának megfelelő. 

 Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. 

 Figyelme korához képest tartós. 

 Gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző. 

 Helyesen, tisztán, érthetően beszél. 

 Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. 

 Szókincse korának megfelelő. 

 Jól használja a metakommunikációs eszközöket. 

 Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel. 

 Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját.  

 A közölt információt megérti. 

 A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja.  

 Bátran kérdez. 

 Verbális emlékezete korának megfelelő. 

 Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is elmondani. 

 Ismeri és használja az udvariassági szavakat. 

 Tud szemkontaktust teremteni és tartani. 

  Élményeit és gondolatait el tudja mondani. 

 A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes 

magát megértetni. 

 

IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

1. Személyi feltételek 

 
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára.  

A nevelőmunkát 5 főiskolát végzett óvónő és 3 szakképzett dajka látja el, a bölcsődés korú 

gyermekekkel 2 szakképzett gondozónő és egy dajka foglalkozik. Óvónőink közül 2 fő 

rendelkezik a főiskolai óvodapedagógusi végzettségen kívül szakvizsgával. 1 fő vezető 

óvónői végzettséggel, 1 fő pedig fejlesztő pedagógusi végzettséggel. 

Az integrációs program bevezetése óta 2007. szeptemberétől napjainkig a következő 

továbbképzésen vettek rész az óvodapedagógusok, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket minél eredményesebben felzárkóztassuk és alkalmassá tegyük a sikeres 

iskolakezdéshez. Ennek érdekében az alább felsorolt továbbképzéseken vettünk részt:  

- Kooperatív tanulás alapelemei – 3 fő, 

- Hatékony együttnevelés az iskolában – 1 fő, 
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- Nélkülözhetetlen értékelés I. Az alapkészségek mérése az óvoda befejező és az 

általános iskola alapozó szakaszában a DIFER mérőeszközcsomag használatával – 3 

fő, + 1 fő már rendelkezett ezzel a képzettséggel. 

- Projektmódszer az óvodában – 1 fő, 

- Óvoda-iskola átmenet – 2 fő, 

- „ Így tedd rá” /néptánc/- 3 fő 

Óvodánkban jellemző a demokratikus munkahelyi légkör. Fontosnak tartjuk a csoportban 

dolgozó óvónők jó együttműködését, a gyerekekre vonatkozó információk átadását. 

A munkatársak egymás közötti kapcsolatában döntően a pozitív hozzáállás jellemző, az 

egymás iránti tolerancia, empátia érzékelhető. A szakmai igényesség, az új iránti 

fogékonyság, önképzés-, továbbképzésben való részvétel jellemzi a testületet. Megfigyelhető 

a nyitottság, az információk iránti igény, mások munkájának megismerése, a 

továbbképzéseken hallottak átadása. 

Fontos a gyermek-dajka jó, szeretetteljes, bizalmi kapcsolata, és az óvoda más dolgozóinak 

kommunikációja és a gyermekkel való bánásmódja is. 

A dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolt, aki magatartásával, teljes lényével, 

beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre.  Megfelelő szinten 

tájékoztatjuk az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről. 

Véleményükre támaszkodunk, pedagógiai munkánk szervezése, módszertani 

tevékenykedésünk során! 

Óvodapedagógus jelenléte a gyermek óvodában tartózkodásának egész időtartamában 

biztosított. Sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. 

 

Programunk megvalósításához szükséges személyi feltételek 

 

Sorsz. Munkakör megnevezése Szükséges létszám (fő) 

1. óvodapedagógus 5 

2. - ebből óvodavezető 1 

3. - ebből óvodavezető-helyettes (2019. szeptember 01-

től) 

1 

4. dajka 4 

5. - ebből bölcsődei csoportban foglalkoztatott dajka 1 

6.  bölcsődei csoportban foglalkoztatott kisgyermek 

gondozó 

2 

7. pedagógiai asszisztens (2013. szeptember 01-től) 1 

 

 

 

2. Tárgyi feltételek 
 

 Programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételek 
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Óvodánk 1896-ban épült, de ennek ellenére gondozott, gázfűtéssel korszerűsített, 

tornaszobával bővített, rendezett épület egy 500 négyszögöles parkosított területen található, 

mely sok természetes anyagból készült játékkal van ellátva.  

Intézményünk 3 heterogén csoporttal 75 kisgyermek óvodai és 7 kisgyermek bölcsődei 

nevelését teszi lehetővé. Az épület belső adottságai megfelelőek. Tárgyi eszközeinket és 

felszereléseinket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük. Ehhez a költségvetési kereten túl 

felhasználjuk a pályázati lehetőségeket, melynek következménye, hogy 2009. nyarán a 

gyermekmosdó és a folyosó teljes egészében fel lett újítva, 2019-ben az óvoda külső felújítása 

valósult meg, az udvarunk bővítése  egy bölcsődei rész kialakítása.  

A nevelőtestület sokéves szakmai tapasztalattal, kiváló szaktudással, folyamatos önképzéssel 

igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak.  

 

 

Programunkat “Az óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készítettük a 

“Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programot” felhasználva.  

A programkészítés során alapoztunk a várható gyermeklétszám alakulására, a hajdúbagosi 

családok jellemző szociális, kulturális körülményeire, a gyermekösszetétel jelenlegi és 

prognosztizálható jellemzőire. 

Tervezőmunkánk során különös tekintettel voltunk az általános iskola pedagógiai 

programjában megfogalmazott értékrendre, pedagógiai elképzeléseire, a zökkenőmentes 

óvoda-iskola átmenetre. 

Őszintén reméljük, hogy gyermekeink megfelelő alapozással, szocializációs – értelmi 

fejlettséggel lépik át az iskola küszöbét.  

 

 

 

Óvodánk helységei:  3 csoport szoba, szertár, tornaterem, nevelői szoba, fejlesztő szoba, 

öltöző, mosdó, WC, fogadó, melegítő konyha. Bölcsődei rész: csoportszoba, öltöző, mosdó, 

felnőtt mellékhelyiség, mozgáskorlátozott mellékhelyiség, előszoba. 

Az óvodánk megfelelő tárgyi-dologi kondíciókkal rendelkezik. 

Az IPR rendszerében való részvételünk 2007 óta, bizonyos mértékben lehetőséget biztosít a 

gyerekek fejlesztéséhez szükséges fejlesztő eszközök beszerzésére, mely nagyon hasznos 

óvodánknak és az itt dolgozó pedagógusok munkáját segítik. 

A program céljaihoz rendelt eszközrendszert az óvoda kollektívája és a szülői munkaközösség 

saját erőforrásaiból is próbálja biztosítani. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a kicsik beszoktatására, hiszen nem mindegy, hogy milyen hatás éri 

a kisgyermeket az első találkozáskor. 

Már a beiratkozáskor igyekszünk bensőséges hangulatot kialakítani, ahol a gyermek könnyen 

megnyílik. Ezt követi az első szülői értekezlet, ahol a szülőknek bemutatjuk az egész óvodát, 

a lehetőségeinket. Tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen programmal dolgozunk, mit 

tudunk nyújtani. Próbáljuk a szülők, a gyermekek szorongásait oldani, tanácsokat, 

alternatívákat nyújtva a beszoktatás lehetőségeihez. 

Szeretnénk elérni, hogy zökkenőmentesen, zavartalanul történjen a beszoktatás. Ez a 

szülőknek, gyermeknek, pedagógusnak egyaránt megkönnyebbülést jelent. 

 

A közösségi nevelés a gyermekek életének céltudatos megszervezését igényli. Ezt az 

óvodában a jól összeállított napirend szolgálja. A jó napirend a gyerekek egészséges 

fejlődését biztosítja, melyben a legtöbb időt a játék tölti ki, ehhez a keretet a folyamatos 
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napirend biztosítja. Igyekszünk a napirendet úgy összeállítani, hogy a csoportok összhangban, 

egymáshoz igazodva tudjanak működni. 

Nagyon oda kell a tervezéskor figyelni, a nagymozgás fejlesztés időpontjára, melynél minden 

csoport az óvoda tornaszobáját veszi igénybe.  

Célunk a napirend, heti rend alakításánál mindenképpen az, hogy a legtöbb időt a játék töltse 

ki, általa fejlődjenek, alakuljanak a gyerekek. 

Beépítjük minden napra a mesét, délelőtt, ebéd után, foglalkozás keretében minél több mesét, 

verset halljanak. 

A játékidőben van lehetőség a logopédus igénybevételére.  

Azokkal a gyerekekkel, akiknek szüksége van rá, heti rendszerességgel az óvoda külön erre a 

célra berendezett termében foglalkozik a logopédus.  

A fejlesztő foglalkozásra, akinek szüksége van, továbbra is igénybe vesszük a Nevelési 

Tanácsadó segítségét.  

 

3.  AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyeket 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 napi- és hetirend kialakításánál a helyi lehetőségeket, igényeket, adottságokat és a helyi 

hagyományokat vettük figyelembe. Az óvodai élet megszervezése folyamán biztosítjuk a 

gyermekek jogait (vallási, etnikai). A napirend kialakítását a gyermekek aktuális állapotát, 

problémáit, szükségleteit, érdeklődését teljes mértékben figyelembe véve végeztük. Ezek 

kielégítésére indirekt módszereket alkalmazunk.  

A napi- és heti rend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermeknek a nyugodt, 

kiegyensúlyozott óvodai életet. Az egészséges fejlődéshez ugyanis szükséges a mozgásos 

tevékenységek és pihenések váltakozása (aktív és passzív pihenés). A napirend a maga 

rugalmasságával lehetővé teszi a levegőn való tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a 

gyermek által végzett tevékenységek szabad kibontakozását. Lehetőséget biztosít arra, hogy 

elvégezzék, illetve be is fejezzék tevékenységüket. A napirenden belül legfőbb hangsúlyt a 

legfontosabb gyermeki tevékenység, a játék kapja. 

A programunk nem kíván külön csoportszervezési formát. Megvalósításánál figyelembe 

vesszük az óvoda helyi adottságait, a hazai óvoda hagyományait és az óvónő attitűdjét. Ezek 

rugalmasan alkalmazhatók. 

Az óvodapedagógus felkészültsége alapján és a helyi lehetőségeket figyelembe véve, egyaránt 

lehet szervezni vegyes (heterogén) vagy tiszta (homogén) csoportokat. Programunk 

hatékonyságát nemcsak a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az óvodapedagógus 

felkészültsége, rugalmassága, empátiája, kreativitása és egyáltalán az egész egyénisége. 

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. 

 

Pedagógiai szempontok, alapelvek a hetirend elkészítéséhez 
 

A szabad levegőn való tartózkodás, a gondozási teendők (étkezés, öltözködés, olvasás, 

tanulási tevékenységek) egyaránt beilleszthetők az egész nap folyamatába. A napirend 
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biztonságot és állandóságot, rendszert jelent a gyerekek számára. A napirend fontos, hogy 

rugalmas és változtatható legyen, ha pl. a gyermeki tevékenységek fejlődése vagy akár az 

időjárás megváltozása lehetővé teszi módosíthassuk azt. A gyerekek szokásrendszerének 

kialakításával biztosítjuk a nap folyamán végzett tevékenységek zavartalanságát. 

 

A napirendben az egyes tevékenységekre fordított idő rugalmasan változtatható, éppen ezért 

csak ajánlást fogalmazunk meg programunkban. Óvodánk napi 10 órát tart nyitva, így: 

    - játék és egyéb szabadon választott tevékenységre napi  5óra 

- étkezésre, pihenésre 3 óra 

- öltözködés, tisztálkodás 1,5 óra 

- komplex foglalkozások   (kötött, kötetlen)   30-35 perc jut. 

A hetirend is legyen rugalmas és alkalmazkodó, mert egészen másként alakulhat év elején 

a beszokatás idején, szintén másként az iskolára való felkészítés időszakában. 

 

A hetirend összeállításánál az óvónő törekedjen arra, hogy jusson idő a tevékenységek, 

kezdeményezések, ötletek meghallgatására, kipróbálására. A rugalmasság, a helyzethez való 

alkalmazkodás lehetővé teszi, hogy a hetirend is a gyermek óvodai életének észrevétlen 

szabályozója legyen. Az óvónő maga választhatja meg, hogy egy adott téma köré csoportosít 

és azt körbejárva dolgozza fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket. Kivételt a 

testnevelés képez, a speciális feladatai, eszköz, illetve hely igénye miatt vagy pedig napokhoz 

kötött tevékenységformát alkalmaz. Az adott óvodai csoport és a gyermekek igényeinek 

megfelelően változtathatók a foglalkozások helyei (a hét napjaira lebontva) és az időkeretei. 

Az óvodapedagógus feladata heti- kétheti vagy havi nevelési-tanulási terv készítése. A 

gyermekek fejlődését szolgáló megfigyelések vezetése (pl. személyiséglap, fejlettségmérő 

lap). A nevelőmunka folyamatos értékelése az óvoda vezetőjének a feladata. 

 

 

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

az óvodapedagógusok által készített – kötelező és nem kötelező – feljegyzések, 

dokumentumok is szolgálják. A napirendben a legfőbb időt a gyerekek legfőbb tevékenysége, 

a játék kapja. A napirend járuljon hozzá a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges 

biológiai és pszichológiai feltételek megtervezéséhez. Biztosítsa a gyerekek gazdag, 

változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek 

megfelelő váltakozását. Kellő gonddal ügyeljen az óvodapedagógus arra, hogy a gyerekek 

szabad idejükben tevékenységeiket valóban szabadon választhassák meg. Ha néhány gyermek 

nem talál magának megfelelő elfoglaltságot, az óvodapedagógus ezt az időt használja fel 

személyes beszélgetésre. Egész nap során érvényesüljön a folyamatosság. A folyamatos 

étkezés megkönnyíti a beilleszkedést az óvodai élet szokásrendszerébe. Feltételein elsősorban 

a nyugodt étkezés körülményeit, a higiénés feltételeket, a kulturált étkezésre való szoktatás 

érvényesítését, a felnőtt (óvodapedagógus, dajka) segítő magatartását, folyamatos jelenlétét 

(mosdóban, csoportszobában), az étkezésről elterelő ingerek kikapcsolását és az ételek 

folyamatos elérhetőségét kell érteni. A napirend rugalmassága tegye lehetővé az előre nem 

tervezett, de a gyerek személyiségfejlődését szolgáló események beillesztését, vegye 

figyelembe a gyerek önállóságának, ügyességének fejlődését. Főbb kereteit azonban mindig 

helyes megtartani a gyerekek biztonságérzete, tájékozódása és a szokások alakulása 

érdekében. A napirend alkalmazkodjék az évszakokhoz 
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Javaslat a gyermekek napirendjének elkészítéséhez 
 

Időtartam Tevékenység 

7.00-10.30 JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

Személyes percek 

Játékba integrált egyéni és mikro csoportos tevékenységek 

rajz, mintázás, kézimunka 

ének-zenei készségek fejlesztése 

környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése 

részképességek fejlesztése egyéni formában 

testápolási teendők 

tízórai 

vers, mese, dramatikus játékok 

matematikai összefüggések megláttatása 

 

10.30-12.00 JÁTÉK A SZABADBAN 

mikro csoportos tapasztalatszerzés 

énekes játékok az udvaron 

edzés: kocogás, futás 

12.00–13.00 Ebéd 

testápolási teendők 

13.00-15.00 Pihenés, alvás mesével, altató dalokkal 

Ébresztő zenés, mozgásos percek 

Testápolási tevékenységek 

15.00-17.00 Uzsonna 

Játék a szabadban részképességek fejlesztése egyéni formában 

Szabadon választható tevékenységek 

 

 

 

Javasolt nyári napirend 
 

 

  

7.00 – 9.00 Folyamatos érkezés az óvodába 

Játék, szabadon választott tevékenységek 

Mindennapos testnevelés 

9.00 – 9.30 Folyamatos étkeztetés 

9.30 – 12.00 Játék, szabadon választott tevékenység (főként szabad 

levegőn végzett tevékenységek) 

12.00 – 12.45 Ebéd 

12.45 – 13.00 Előkészület a délutáni pihenőhöz 

13.00 – 15.00 Délutáni pihenő 

15.00 – 15.10 Mindennapi testnevelés 

15.10 – 15.45 Uzsonna 
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15.45 – 16.00 Játék, szabadon választott tevékenység 

 

  

 

Nyári hónapokban egyik korcsoportban sincs kötött és tervszerű kötetlen foglalkozás. 

Segítse elő azonban az óvodapedagógus, hogy a gyerekek kedvük szerint énekeljenek, 

mozoghassanak, rajzolhassanak, mintázhassanak, hallgassanak mesét, verset stb. 

Figyeljék környezetük jelenségeit, eseményeit, beszéljenek az őket foglalkoztató 

kérdésekről. 

 
 

 

Javaslat a gyermekek heti rendjének elkészítéséhez 
(3-6-7 éves korosztálynak egyaránt alkalmas) 

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Délelőtti 

tanulás 

integrált 

játékba 

Vers-mese 

dramatikus 

játék  

Ének-zene 

Vers-mese 

dramatikus 

játék  

Rajz, mintázás, 

kézimunka  

Vers-mese 

dramatikus 

játék 

 

Vers-mese 

dramatikus 

játék 

Vers-mese 

dramatikus 

játék 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok 

 

Udvari 

játékba 

integrált 

tanulás 

 

 

 

Ének-zene 

 

A környezet 

megszerettetése, 

megismertetése 

 

Matematikai 

összefüggések 

megtapasztalása 

 

A környezet 

megszerettetése, 

megismertetése 

 

Délutáni 

játékba 

integrált 

tanulás 

  

Zenés, 

mozgásos 

percek 

  

Zenés, 

mozgásos 

percek 

 

 

4. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

Az óvoda együttműködik a: 

 családdal, 

 fenntartóval, 

 általános iskolával, 

 gyermekorvossal, 

 védőnővel, 

 fogorvossal, 

 pedagógiai szakszolgálat szakembereivel, (logopédus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus), 

 gyermekjóléti, és családsegítő szolgálattal, 

 idősek otthonával, 

 civil szervezetekkel, 

 konyhával, 
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 könyvtárral, 

 református egyházzal, 

 baptista lelkészi hivatal, 

 Tájház 

 

 

Óvoda és a család kapcsolata 

 

1. Az együttműködés alapelve: 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető 

feltétele a családdal való szoros együttműködés. A kettő összhangja, az óvoda folyamatos 

együttműködése a szülőkkel a gyerekek harmonikus fejlődésének feltétele. Az óvoda csak a 

családdal való szoros együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét 

betölteni. 

Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, a jó partnerkapcsolatban valósuljon 

meg. Az óvónő tájékoztassa a szülőket arról, hogy mi történik az óvodában, ismerje meg a 

családok életmódját, a gyerekek helyét a családban. 

A család tapasztalatai, információi az egyéni különbségek megértésében nélkülözhetetlenek. 

A szülő találjon az óvónőben támaszt és segítőtársat gyereke fejlesztéséhez. Az 

együttnevelésben az óvónő vállalja a megértőbb, a türelmesebb, az érzelmileg elfogadó 

partner szerepét. A szülők kérését, javaslatát, esetleg bírálatát az óvónő komolyan vegye 

fontolóra. 

Mindig gondoljon arra, hogy a gyerekét a szülő ismeri a legjobban. 

A 8-9 órás óvodai tartózkodás, mely megterhelő, különösen fontossá teszi a családi és az 

óvodai élet közötti folyamatosság biztosítását. Ebben az is segíthet, ha a gyermek nem 

átmenet nélkül, hirtelen, hanem fokozatosan kerül be az óvodába, ha egy-egy saját tárgyát, 

játékát beviheti, magánál tarthatja.  

Szükséges, hogy az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen tudjon közeledni minden 

családhoz.  

Az együttnevelés módja családonként különböző. Az óvónő minden egyes családdal külön 

találja meg a kapcsolatteremtés, az együttműködés - ha szükség van rá -,  a segítés 

legmegfelelőbb módját. 

A bizalmat ébresztő, elfogadó, támasznyújtó magatartás többnyire lehetővé teszi, hogy a 

szülők az óvónővel együtt találjanak megoldást a gyerekükkel kapcsolatos kisebb-nagyobb 

gondjaikra. Így együtt megelőzhetik a gyerek esetleges érzelmi sérülését, fejlődési zavarát. 

 

2. Az együttműködés tartalma: 

a./  a családok helyzetének figyelembevétele 

 

A család legfontosabb társadalmi funkciója a gyermeknevelés. A család hatásának döntő 

szerepe van a gyerek egészséges testi, érzelmi és értelmi fejlődésében. Az óvodás gyermek 

fejlődését is az otthoni érzelmi biztonsága alapozza meg. A nyugodt családi légkör előnyösen 

hat a gyermek érzelmi fejlődésére, és egészséges személyiségfejlődésének megalapozására. 

A gyerekek helyzetét a családban a szülők nevelési célkitűzése is befolyásolja. A gyerekükről 

szeretettel gondoskodó, egymásnak és a gyereknek biztonságot, sok örömet nyújtó szülők 

mellett előfordulnak olyan családok is, ahol a szeretetet a gyereknek juttatott anyagi javak 

túlzott halmozásával " helyettesítik" 

A gyerek életét megnehezítő szülői magatartás a gyerekek túlterhelése magas, rendszerint 

intellektuális követelményekkel, külön foglalkozásokkal. 
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Nem ritka a rideg, sokszor a gyerek testi-lelki bántalmazásától sem visszariadó szülői 

magatartás. Az óvodába járó gyerek magával hozza a családban kialakult szokásokat, 

értékeket, viselkedést, érdeklődési körét. Magatartását, érzelmi életét később is a 

családtagokat összekötő kapcsolatrendszer, a család életmódja, annak nevelési stílusa, 

pedagógiai kulturáltsága alapvetően alakítja. 

 

b./  A kapcsolattartás módja, formái 

 

Az óvónő reálisan tájékoztassa a szülőket. Tisztelje érzelmeiket, mindig tapintatosan és 

segítőkészséget kifejezően nyilvánuljon meg. Javaslatait mindig a szülőkkel megbeszélve 

tegye meg, az ő véleményüket, gondjaikat is hallgassa meg, hogy a megoldást közösen 

kereshessék. Lényeges, hogy a szülő bízhasson az óvónő diszkréciójában. Az óvónő saját 

példájával hat a szülőre. Fontos, hogyan beszél a szülőknek a gyerekükről és a többi 

gyerekről. A szülő bizalmát, tiszteletét ezzel tudja megnyerni. Az óvónő tudatosítsa a 

szülőkben, hogy a gyerek közösségi érzéseit a család is formálja. A gyerek legyen a család 

számba vett, megbecsült tagja, de ne a központja. A család szoktassa a gyermeket arra, hogy 

törődjön másokkal, legyen tekintettel mások kívánságára. 

Az óvónő tegye lehetővé, hogy a szülők - a gyerek érkezésekor, távozásakor- beláthassanak, 

bemehessenek a csoportszobába is. A szülő jelenléte a csoportban a gyerek számára is fontos 

esemény, mert a családi és óvodai környezet összekapcsolódását fejezi ki. A szülők 

csoportban tartózkodásának speciális esete a nyílt napon való részvétel. A nyílt napra a 

szülők meghívását az óvoda kezdeményezze, és olyan szülőket is vonjon be, akik maguktól 

nem keresnék az alkalmat gyerekük óvodai életének közvetlen megfigyelésére. Az óvónő ne " 

bemutató " foglalkozásokat tartson, hanem a szülők gyerekeik mindennapi óvodai életét, 

játékát láthassák.  

Komolyabb négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére a fogadóóra 

alkalmas. A szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülők megismerkedhessenek 

az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és a szülők is elmondhassák gondjaikat, 

javaslataikat. 

Az óvónő a családban vendég. Előre bejelentett látogatása a kölcsönös ismerkedést, 

tájékozódást szolgálja. Jó, ha az első látogatásra még a gyerek óvodába lépése előtt kerül sor, 

de hasznos és szükséges a látogatás a három év folyamán többször is.  

További közeledést jelent az óvoda és a család között, ha az egyes programok szervezésében 

a szülő nemcsak mint néző vagy kísérő, hanem mint az óvónő segítőtársa is részt vehet (pl: 

egy nagyobb séta vagy kirándulás ).  

 

c./  A szülői szervezet 

 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a szülői szervezetnek. 

Az SZSZ nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködés 

elősegítésében. Az SZSZ vezetőségébe olyan szülőt érdemes bevonni, aki mind a szülőkkel, 

mind az óvónővel képes közvetlen kapcsolatot teremteni és partnerként együttműködni. A 

szülők képviselőivel az óvodavezető ( és az óvónő) tartja a kapcsolatot. 

 

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi 

önkormányzatokkal, szervezetekkel. 

 

Az óvoda és az iskola kapcsolata 
6. az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segítése. 
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1. Az együttműködés alapelvei 

 

Az óvoda és az iskola kapcsolatában, tartalmi együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös 

nyitottság. Az óvónő szoros együttműködést, nevelőpartneri viszonyt alakítson ki az iskolai 

pedagógusokkal. A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves részének 

tekintse. Az óvoda iskola-előkészítő munkája akkor tekinthető sikeresnek, ha a gyerekek 

örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. Ennek érdekében az óvónő tegye 

lehetővé, hogy a gyerekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az iskolai életmóddal.  

Az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös bizalom, egymás 

munkájának ismerete és megbecsülése. Az óvónő a családok és a gyerekek egyéni helyzetét 

és jellemzőit figyelembe véve segítse az iskolába lépés zavartalanságát.  

 

 

2. Együttműködés tartalma 

 

A hatékony együttműködés érdekében az óvónő ismerje meg az általános iskola nevelési 

alapelveit, az iskola nevelési tervéből az l. osztályra vonatkozó követelményeket. Az óvoda 

vezetője és az óvónők teremtsék meg annak a feltételeit, hogy a társiskola tanítói minél 

teljesebb képet kapjanak az óvoda mindennapi életéről, iskolára előkészítő munkájáról.  

Az l. osztály tanítói ismerjék meg az óvodai nevelőmunka folyamatát, eredményeit. A 

kölcsönös érdeklődés, tisztelet és a gyerek megismerése alapján hangolják össze nevelési 

törekvéseiket. 

Az óvoda az iskola esetleges követelményének hatására sem térhet el az óvodai nevelési 

program céljától, feladataitól, módszereitől.  
Az óvónő adjon tájékoztatást a gyerekek fejlődéséről, egyéni fejlődési üteméről, az egyéni 

bánásmód alkalmazásának tapasztalatairól és az esetleges várható alkalmazkodási 

nehézségekről. Az óvónő feladata, hogy a gyerekeket fokozatosan alkalmassá tegye az iskolai 

életbe való bekapcsolódásra, és a tanulás megkezdésére. Tegyen meg mindent, hogy az iskola 

előtt álló gyerekek érdeklődéssel és örömmel induljanak az iskolába. Az óvónő látogasson el 

az iskolába a gyerekekkel együtt is. A gyerekek ismerkedjenek meg a leendő tanítóikkal, az 

iskolai taneszközökkel, vegyenek részt közös óvodai-iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, 

foglalkozásokon, tanórákon. Színes, vonzó tapasztalatok útján tekintsenek be az iskola 

életébe. 

 Az óvónő kísérje figyelemmel a gyerekek iskolai beilleszkedését.  

Építse be munkatervébe a kapcsolattartás konkrét feladatait és tartalmát. 

 

 Az  óvónő ha szükséges működjék együtt a családdal és a pedagógiai szakszolgálattal az 

iskolába lépés harmonikus megvalósítása érdekében is. 

Az óvónő a folyamatos megfigyelés, tapasztalatai és az orvosi szakvélemény alapján döntse 

el, hogy a gyerek megkezdje-e az iskolai tanulást. A pedagógiai szakszolgálat  nélkül csak 

akkor döntsön, ha biztos benne, hogy a gyerek könnyedén, feltehetően kielégítő eredménnyel 

képes megfelelni az iskolai követelményeknek. Az egy évre még óvodában maradó 

gyerekeknek a foglalkozások keretében folyó differenciált fejlesztését gondosan tervezze 

meg. Egyéni fejlesztésük tartalmára, módszereire vonatkozóan - ha szükséges - kérje a 

pedagógiai szakszolgálat segítségét, illetve szaktanácsait. 

 

Az óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolata 

 

1. Az együttműködés alapelvei 
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A közművelődési intézmények - könyvtár, művelődési ház - sajátos lehetőségeit tudatosan 

használja fel az óvónő a nevelőmunkában. Úgy válogasson a kínálatból, hogy az elősegítse a 

nevelési feladatok sokoldalú megoldását.  

Úgy építse be ezeket a nevelési folyamat egészébe, hogy a gyerekek napirendjét, a nyugodt 

játékát, pihenését ne zavarják meg. 

Az óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolatában érvényesüljön a kölcsönös 

nyitottság. 

 

2. Az együttműködés tartalma 

Az együttműködés megteremtésében a nagyobb felelősség az óvodáé. Az óvónő a különböző 

foglalkozásokhoz kapcsolódóan tervezze meg az ismerkedést a közeli közművelődési 

intézmények épületeivel és funkcióival. Az óvónő gyerekek esztétikai élményeire építve 

formálja kulturált magatartásukat, fejlessze érdeklődésüket, kíváncsiságukat és tevékenységi 

vágyukat. 

 

K ö n y v t á r 

Látogatása az óvodai irodalmi nevelést kiegészítve felkelti a gyerekek érdeklődését a könyvek 

és a könyvtár iránt. Ünnepi alkalmat jelenthet a gyerekeknek, ha általuk ismert versek, mesék 

szerzőivel személyesen is találkozhatnak. 

 

Tájház 

Közel hozza a gyerekekhez a hiányzó művelődési lehetőségeket:  a bábszínházat, a kiállítást, 

a gyerekszínházat, a különböző játékos és mozgásos gyerek- és családi programokat. 

 

Az óvónő pedagógiai tanácsaival segítse a családokat a hasznos, egészséges hétvégi 

szabadidő programok kiválasztásában is. 

 

 

5. A szervezett tanulás formái 
 

(3-6-7 éves korosztálynak egyaránt alkalmas) 

 

Kötelező: mozgás, mozgásos játékok 

énekes játékok (4-5-6-7 éveseknek) 

 

Közvetve kötelező: vers, mese, dramatikus játék, matematikai összefüggések 

 

Kötetlen: rajz, mintázás, kézimunka, 

a környezet megszerettetése, megismertetése 

ének-zene, énekes játékok (3-4 éveseknek) 

 

A szervezett tanulás munkaformái: 

 

Frontális: mozgás, vers, mese, dramatikus játék, 

zenés, mozgásos percek, énekes játékok, gyermektánc 

 

Mikro csoportos: ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka 

a külső világ tevékeny megismerése 



 27 

matematikai összefüggések, futás, kocogás 

 

Egyéni: részképességek fejlesztése egyéni igények szerint 

 

 

 

A 3-4 évesek napi szervezett időkerete max: 35 perc. 

A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 45 perc. 

Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 65 perc. 

 

 

6. Érzelmi és értelmi nevelés 

 
 

Az erkölcsi-szociális érzelmek kialakítása 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör 

megteremtése. 

Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A 

közös együttlétek a közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek 

meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, pontosság, 

szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, 

önzetlenség. 

A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó 

képességét, harmonikus testi fejlődését. 

 

A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés 

segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakítását az egészséges 

önérvényesítést és önértékelést. 

A gyermekek legyenek képesek a környezetükben lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a 

jót és a rosszat. 

Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére megbecsülésére nevelés. 

A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását. 

Segítse a barátkozást az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősödését. 

 

Az esztétikai érzelmek kialakítása 

Egyéni igények figyelembevételével esztétikus higiénikus gondozás biztosítása. 

Harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az 

ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, a természetben, tárgyi-társadalmi 

környezetben egyaránt. 

A művészeti tevékenységekhez tapadjanak rácsodálkozási élmények, hogy a gyermekekben 

az élménybefogadó képesség erősödjön. Legyenek képesek a tárgyi, emberi, természeti 

környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát. 

Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyerekek esztétikai értékítéletének. 

 

Az intellektuális érzelmek kialakulása 

Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy 

kialakulását a szűkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. 



 28 

A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket: az érzékelést, 

észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást – különös tekintettel a 

kreativitásra. 

A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét. 

Az érzelmi alapigények biztosítása-biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet- segítse a 

gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális 

eszközökkel szabadon kifejezhessék. 

 

 

 

 

7. Egészséges életmódra nevelés 

 
Az egészséges életmód, testi fejlődés, fejlesztés 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életviteligényének alakítása, 

testi fejlődésük elősegítése. 

 

Feladatok:  

 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

Az óvodapedagógus az óvodai felvétel után készítsen a gyermekről anamnézist, ezzel indítva 

az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermek testi szükségleteinek feltárására helyezze a 

hangsúlyt. A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermekek jó közérzetét, ami 

minden egyéb tevékenységhez szükséges. A növekedés, fejlődés üteme minden egyes 

gyermeknél másképpen alakul, ezért folyamatos megfigyeléssel, (testsúly, testmagasság, láb-

kéz, stb.) összehasonlító mérésekkel segítse az egyéni sajátosságok feltárását. 

 

A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermekek közötti meghitt, mérhető 

viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, 

akik őszinte, hiteles viselkedéssel közelednek hozzájuk és tapintatot, elfogadást közvetítenek. 

Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. Az 

óvodapedagógus a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek egyre 

önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. 

Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 

biztosítsa az óvodapedagógus. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a 

teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét. 

Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok, a dajkák bevonásával állapodjanak meg a 

szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében. A 

fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, mely az elhasznált energiát pótolja és a további 

testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 

háromnegyed részét az óvodában kapják. Ezért az óvoda kísérje figyelemmel a gyermekek 

étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési 

szokásokat az óvónő úgy alakítsa, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon. 

A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a 

szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a kezdeti étvágytalanságot, 

válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. 

Biztosítsák, hogy a nap bármely szakában ihassanak.  
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A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Az óvónő a gyermekek 

ápolása közben teremtsen interakciót, hogy a gyermek kívánsága, kérése alapján tudjon 

segíteni. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az óvodai és a 

családi gondozási szokások összehangolása segít az azonos elvek betartásában. Különös 

gonddal védje a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr 

tisztán tartásához, a WC-használathoz a felnőttek teremtsék meg a feltételeket úgy, hogy a 

gyermekek fokozatosan, önállóan végezhessék ezeket a teendőket. 

Az időjárásnak megfelelően való öltözködés védi a gyermekeket, ezért az óvónő hasson a 

szülőkre, hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket. ennek kialakításában a szülők 

lehetnek partnerek, akiket fontos meggyőzni a praktikus, ízléses öltözködés előnyeiről. 

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek a 

természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle 

mozgásfejlesztő eszközökön, emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos 

tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. A rövid ideig 

tartó, szervezett mikro csoportos séták is hozzájárulnak a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítéséhez. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta levegőre van 

szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtsük meg a feltételeket. A nyugodt 

pihenés feltétele a csend, bizonyos bezártság. Elalvás előtti mesélés és az azt követő altatók 

dúdolása kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal éljék át az altató hatására 

kialakult szendergés állapotát. 

A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egy órai nyugodt pihenés után az 

óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a nem alvó (- 

-7 éves) gyermekek felkelhessenek és csendes tevékenységet folytathassanak. Nyári 

hónapokban az iskolába felvett gyermekeknek legyen lehetősége csak akkor pihenni, ha külön 

igényük van rá. Ezzel is előkészítjük a gyermekeket a kisiskolás napirend szerinti életre. 

 

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással gondozza a felnőtt 

mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, 

bőrpír, erős köhögés esetén A fertőzések terjedését a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, 

megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekezzen gátolni. 

A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 

testtartás. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a prevenciós fejlesztő tornák, a 

mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, 

fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása javítható. 

 

A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennap edzési lehetőségük 

van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a gyermekek 

ellenálló képességét. Ezért mindennap – ha lehet, kétszer is – tartózkodjanak a szabadban. 

Mozgásszükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus szervezzen napi kocogó-futó 

lehetőségeket. A gyermekek meghatározott futópályán önmaguk döntsék el, mennyit futnak. 

A felnőttekkel végzett rendszeres kocogások, futások ösztönzően hatnak rájuk és fokozzák a 

szív jó vérellátását, a rugalmasságot, állóképességet. 

 

A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A 

gazdag tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak és esztétikus, nyugtató 

hatású színharmóniát áraszt, jó alapot ad az óvodai nevelőmunkához. 
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Az óvoda fontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. Az udvar akkor tölti be funkcióját, ha a 

gyermekek szinte egész napjukat kinn tölthetik. Az udvaron legyen árnyékos és napos játszó 

rész. Legyen füves, homokos, betonos rész is. Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép 

virág, cserje. A mozgásfejlesztő eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. 

A labdás játékokhoz megfelelő nagyságú terület álljon a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda 

udvaron legyen biztosítva a gyermekeknek a higiénikus tárolással elkészített ivóvíz. 

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának figyelembevételével az 

óvónők esztétikusan rendezzék be. 

 

A több funkciót betöltő csoportszobát tegyék alkalmassá a szabad játékra, a tevékenységek 

végzésére, az étkezésre, az alvásra és pihenésre. A csoportszoba barátságossá, otthonossá, 

esztétikussá tétele az ízlésközvetítés miatt valamint a gyerekek jó közérzetének biztosítása 

miatt is fontos. A természetes világítás felhasználása céljából az ablakot hagyjuk szabadon, 

függönyt ne használjunk, az ablak legyen az évszaknaptár. Fútés idején a száraz levegő 

enyhítésére párologtatás szükséges. Erős napsütés ellen a csoportszobát világos függönnyel 

védjék. 

 

Az óvodapedagógus a többféle játéktevékenységhez alakítson ki elkülönített szobarészeket. 

Alakítson ki mesesarkot, ami a személyes perceknek, napi mesélésnek, drámajátékoknak a 

színtere. Legyen olyan csoportszoba rész, ahol a gyermekek összegyűjthetik a séták 

alkalmával talált „kincseket”. 

Az öltöző berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosítson minden feltételt a nyugodt 

vetkőzéshez, öltözéshez. 

Minden gyereknek legyen külön ruha-, cipőtartó polca az öltözőben a szülők részére legyen 

hirdető tábla, ahol havi időszakokra lebontva tájékoztatást kapnak a csoport nevelési-

fejlesztési elképzeléseiről, eredményeiről. A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítsék a 

szükségletek kielégítését.  

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:  
- A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

- A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat, zsebkendőjüket önállóan 

használják. 

- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból. 

- Készségszinten használják az evőeszközöket. 

- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

- Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

- Teljesen önállóan öltöznek. 

- A ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

- A ruhájukat esztétikusan, összehajtva helyezik a zsákba, polcra. 

- A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

- Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre törekvés. 

Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok 

A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, 

képességének kibontakoztatása a közösségen belül a csoport normái alapján. 

 

 

Feladatok: 
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- Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

beszoktatástól az óvodás kor végéig. 

- A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. 

Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése, a 

társas kapcsolatok létrehozása érdekében. 

 

Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

beszoktatástól az óvodáskor végéig 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermekeket az 

óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör egye körül. Családias légkörben 

kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaihoz, felnőttekhez egyaránt. Ez olyan 

alaphangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz. A gyermekek 

élettere legyen barátságos, otthonos, amit elsősorban az óvónő tervez meg, de adjon 

lehetőséget a gyermekeknek ötleteik, elképzeléseik megvalósításához. 

Legyen minden óvodai csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, 

szimbóluma, ami sajátos egyéni színezetű légkört biztosít, mélyítve a gyermekek 

összetartozását, együttérzését. 

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. 

Az óvodapedagógus a szülőkkel teremtse meg a lehető legnyugodtabb feltételeket a 

gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. A beszoktatás ideje alatt a gyermekek 

elhozhatják azokat a tárgyaikat, amihez ragaszkodnak. 

A sok érdekes, ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes 

játékokkal, mondókákkal kedveskedik a gyermekeknek.  

Már a beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a 

tevékenységeket, amit sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltasson az 

óvodapedagógus, természetesen figyelembe véve a gyerekek egyéni képességeit, tempóját, 

szokásait. Az 5-6-7 éves gyermekek segítsenek a kisebbek öltözésében, vegyék körül őket 

gyengédséggel, szeretettel. 

A gyermekeknek legyen lehetősége minél többször érdeklődésének megfelelő tevékenységet 

választani, hogy gyakran átélhesse a belülről táplálkozó kedvet. Így kialakul, hogy egy időben 

egymástól függetlenül különböző motivált cselekvések alakulnak ki egyénileg és csoportosan 

is, ahol a gyermekek képesek alárendelni spontán aktivitásukat a közös tevékenységnek. Az 

érdektelen gyerekre szenteljen figyelmet az óvónő, hogy mielőbb kiderítse érdektelenségük 

okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani 

 

A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának kialakítása. Az 

érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében. 

A felnőtt-gyermek kapcsolatában a következő elvek jelenjenek meg: 

Az óvodapedagógus próbálja megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermekeket. A 

parancsolás helyett igyekezzen kérdezni, ami elősegíti a megértést, az átérzést. A gyermekek 

képzelete sokat segít a pozitív szociális kapcsolatok, szokások kialakításában. 

Az óvodapedagógus magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.  

A gyermekek tevékenységéhez az óvodapedagógus biztosítson nagy szabadságot a pontos 

határok megjelölésével. Ez azt jelenti, hogy az óvodapedagógus röviden, egyértelműen, 

pozitívan fogalmazza meg azt, mait akar, vagy amit nem akar. Az óvodapedagógus a 

többszöri „határátlépéseknél” vezessen be következményeket, ugyanakkor adja meg a 

lehetőséget a javításra. 
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Alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást 

követően eredménytelennek érzi a befolyásolását. Az óvodapedagógus segítse a 

gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a közösség többi tagjaihoz is 

kapcsolódjanak. A gyermekek érdeklődjenek a közösség érdekében végzendő feladatok iránt, 

érzelmileg éljék át a közös aktivitásból eredő célok teljesítését. Örömmel és érdeklődéssel 

kapcsolódjanak be a közös együttlétekben. Az óvodapedagógus nevelje a gyermekek 

érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása során. A konfliktust feloldó 

megbeszéléseket kellő odafigyeléssel, kivárással hallgassa meg, hogy véleményt tudjon 

mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek saját felelőssége erősödjön. 

Az óvodapedagógus bátorítson minden gyermeket a csoporton belül, hogy a belső 

elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon. 

Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet az agresszivitásán keresztül. a negatív 

viselkedési módot szándékosan mellőzni kell. 

A felnőtt-gyermek társalgásában világos, egyértelmű, építő, előrevivő megfogalmazás 

jelenjen meg, a kívánság tárgyilagos megnevezésével, az ok kiemelésével. Biztosítson az 

óvónő minden gyermeknek személyes perceket, hogy a jó kapcsolatot megerősítse. Ezekben a 

beszélgetésekben a mások és a saját érzések elfogadása és megfogalmazása is kapjon hagot. 

A kapcsolat erősítését szolgálja a beszélőtárs megbecsülése, értékelése, a kölcsönös 

engedmény keresése, melyből mellőzendő a megbántás, hibáztatás, gyakori bíráltaáts, 

kioktatás, kiabálás, panaszkodás. 

A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme, 

bizalomelőlege.  

Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy önálló 

döntéseket hozhassanak és változásra képessé váljanak. 

Az óvodapedagógus örömét jelezze dicsérettel és félelem nélkül jelölje meg a veszélyeket, 

problémákat. 

A humor jó segédeszköz a pozitív töltésű viszonyok ápolásában, a szeretet egy bizonyos 

formája. A nehézségeket feloldja, a görcsöket megszünteti. 

A bátortalan gyermekek nevelésekor az óvodapedagógus minél többször örüljön a kisebb 

előrelépésnek, fejlődésnek is.  

Hassa át a közösségfejlesztő pedagógiai munkát odafigyelés, meghallgatás, a saját érzések 

elmondása, mások érzésének meghallgatása, elfogadása, hogy a gyermekek örömteli 

optimizmusa fejlődhessen. 

 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

- Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

- A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és a helyes cselekvés szokásszabályainak 

betartása. 

- Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

- A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 

- Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. 

- Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha az óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik 

egymást. 

- A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

- Igényükké vált a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 

- A tevékenységeket türelmesen a megbeszéltek alapján befejezik. Képesek nyugodtan ülni, 

figyelmesen meghallgatják a felnőtteket, gyermekek közléseit. 
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- Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit. 

-  A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

- Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. 

- Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 

- Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

- Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

 

 

 

 

8. Az óvodánk hagyományos ünnepei 

 
Az óvodában ünnepelhető jeles napok időrendben 

 
 Szüret 

 Advent (november 30. után első vasárnaptól a negyedik vasárnapig) 

 Karácsony (december 24-25-26) 

 Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) 

 Március 15 megünneplése 

 Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap) 

 Pünkösd (húsvét utáni 50. napon) 

 

A néphagyomány-ápolás ajánlott tartalmai korcsoportonként 

 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyekhez az óvónő a gyermekek 

kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítson változatos tevékenységeket. 

A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés 

örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel sem lehet 

erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét. 

Egy-egy ilyen hagyományőrző rendezvényen sor kerülhet a régi anyanyelv felelevenítésére, 

népies rigmusok, mondókák, gyermekjátékok, gyermekdalok segítségével. 

 

Őszi gyümölcsnap 

 

A 3-4 évesek hallgassanak éneket, mondókát almáról, szőlőről, szüretről. Kedvük szerint 

vegyenek részt a szüreten, a mulatságon. Szemezzék a szőlőt, kóstolják a mustot.  

A 4-5 évesek ismerjenek meg egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtsék, válogassák az ősz 

gyümölcseit. Vegyenek részt a szüret előkészületeiben. Kedvük szerint vegyenek részt a 

szüreten: játsszanak népi játékot, préseljék a mustot, táncoljanak népzenére. 

Az 5-6-7 évesek szervezzenek szüreti mulatságot az óvónő segítségével. Díszítsenek kaput 

gyümölcsökkel, süssenek pogácsát. Tudjanak verset, dalt, mondókát a szőlőről. Legyenek 

aktív részesei a mulatságnak: táncoljanak, énekeljenek, játsszanak szüreti népi játékot, 

szemezzék, préseljék a szőlőt. Készítsenek termésekből egyszerű hangszereket. 

 

Advent, Mikulás, Luca nap, Karácsony 

 

A 3-4 évesek ismerkedjenek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. A naptár alapján minden 

nap készüljenek egyszerűbb feladatokkal a karácsonyra. Rövid dalt, mondókát vagy verset 
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tudjanak a Mikulást és a karácsonyt várva. Készítsenek egyszerű fenyődíszeket, ajándékot 

szüleiknek. Figyeljék a vízbe tett cseresznyeágat, az ültetett Luca-búzát. Ismerkedjenek a 

karácsonyi népszokásokkal. 

A 4-5 évesek segítsenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. Naponta nézzék meg, 

mik a további feladatok. Tegyék vízbe a cseresznyeágat, ültessenek Luca-búzát, fessenek az 

ablakra, süssenek mézeskalácsot, készítsenek fenyődíszeket nehezebb technikával. mikulás és 

karácsony előtt tanuljanak dalt, verset, mondókát. Egyenek almát, mézes diót, gyújtsák meg a 

gyertyát. 

Az 5-6-7 évesek önállóan, de az óvónő irányításával készítsenek adventi naptárt, koszorút. A 

megbeszélt feladatokból bontsanak ki egyet naponta és oldják meg a kijelölt feladatot. Luca 

napján kotyoljanak másik csoportokban, tanuljanak kotyoló mondókákat, verset a Mikulásnak 

és karácsonynak. Luca naptárt is készítsenek és figyeljék az időjárást. 

Az étkezési szokásokhoz süssenek tököt, gerezdeljenek almát, törjenek diót. Gyúrjanak, 

süssenek és díszítsenek mézeskalácsot. 

 

Farsang 

A 3-4 évesek egyszerű technikával díszítsenek papírálarcot, öltözzenek jelmezbe, ha kedvük 

van, táncoljanak utánozzák az óvónő táncos mozdulatait. 

A 4-5 évesek díszítsenek farsangi álarcot, gyűjtsenek zsákbamacskához tárgyakat, vegyenek 

részt farsangi játékokban, tanuljanak egyszerű dalokat vagy mondókákat. 

Hallgassanak tréfás mesét, verset. 

Az 5-6-7 évesek tanuljanak farsangi dalokat, bálba hívogató mondókákat. segítsenek 

jelmezük, maszkjuk elkészítésében. Vegyenek részt a zsákbamacska kihúzásában, hívogassák 

társaikat a mulatságba. Vegyenek részt a táncban, az ügyességi játékokban, a csoportszoba 

feldíszítésében. 

 

Húsvét 

 

Komálás, komatál hordás, locsolás, tojásfestés 

A 3-4 évesek tanuljanak locsolóverset, díszítsenek tojást az óvodapedagógus segítségével. 

Locsolkodjanak és vegyenek részt a tojás-játékokban. Tegyenek nagy sétát az óvoda 

környékén. 

A 4-5 évesek tegyenek nagyobb sétát a környéken, írjanak tojást viasszal, díszítsék a 

csoportszobájukat. 

Az 5-6-7 évesek díszítsék az ablakokat festéssel. a tavaszi határkerülést tegyék meg jó mesze 

az óvodától. Tanuljanak mondókákat a locsoláshoz, komáláshoz, dalt a komatálküldéshez. A 

fiúk locsolják meg a lányokat és az óvodában dolgozó felnőtteket, a lányok készítsenek tojást 

a fiúknak maratással, karcolással. Komáljanak a barátok egymással, süssenek komatálban 

süteményt és komáljanak választott csoporttal. 

 

 

9. Gyermekvédelem 

 
Nevelési programunkban kiemelt helyet és szerepet tölt be a gyermekvédelmi munka. A 

gyermekvédelem fő célja: 

 Hozzásegíteni a gyermeket az egészséges, értékes, minőségi élethez. 

 A prevenció – megelőzni a gyermek veszélyeztetetté válását. 
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 A kialakult, vagy kialakulóban lévő problémákat időben felismerjük, időben tudunk 

segíteni, a megoldást megtalálni. 

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

nyújtó környezetet, megkülönböztetés nélküli, hátrányokat kompenzálni képes óvodai 

napirendet és tevékenységeket biztosítunk, melyekkel hozzájárulunk az egészséges 

személyiségfejlődésükhöz. 

Intézményünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan látja el feladatait, melyek közül a 

legfontosabb a prevenció, a megelőzés. 

Nevelőmunkánk során meghatározó a „gyermekek mindenek felett álló érdekének” 

képviselete. 

A családi élet működésében gyakran olyan mértékű zavarok keletkeznek, mely a gyermeket 

környezeti, magatartási, egészségügyi, vagy anyagi okból külön-külön, illetve együtt 

veszélyezteti. (Hiányos, rendszertelen táplálkozás, családi veszekedések, perpatvarok, 

alkoholizáló szülők, a gyermekek bántalmazása, illetve elhanyagolása.) 

Ezek következménye, hogy általában ezek a gyermekek kiegyensúlyozatlanok, sokszor 

kialvatlanok, fáradtak, beilleszkedési- és magatartási zavarokkal küszködnek, gyakran 

agresszívan viselkednek. Közösségi alkalmazkodóképességük, neveltségi szintjük elmarad az 

adott életkornak megfelelő elvárásoktól. 

A mi legfontosabb feladatunk közé tartozik ezeknek a hátrányoknak a csökkentése, 

kompenzálása: nevelőmunkánkkal, rendszeres gondozási feladatok ellátásával, az étkezés 

biztosításával, szeretetteljes, elfogadó környezettel, egyéni bánásmóddal, a pihenés 

biztosításával, az életkornak megfelelő nevelés, fejlesztés biztosításával. 

Ismernünk és követnünk kell a családok életében történő, bekövetkező változásokat, 

megfelelő információkat kell szereznünk, ezt csak jó szülő-pedagógus viszony kialakításával 

érhetjük el. A szülőket partnerré kell tennünk a munkánk során, érezniük kell, hogy segíteni 

szeretnénk a gyermek fejlődésének érdekében, információikat bizalmasan kezeljük. 

Óvodai gyermekvédelmi munkánkat segíti, hogy a szülőkkel napi kapcsolatban állunk, 

naponta találkozunk, így gyakran nyílik mód megbeszélni a felmerült problémákat, javaslatot 

tehetünk ezek megoldására. 

A konkrét gyermekvédelmi munka minden pedagógus kötelessége és feladata. 

 

A gyermekvédelmi felelős írásban és szóban beszámol a nevelőtestületi üléseken munkájáról. 

A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot az adott évre. Ezt 

lebontva konkrét tevékenységeket jelölve benne a felelőssel együtt. A szülők tájékoztatást 

kapnak még arról év elején, hogy probléma esetén hová, kihez fordulhatnak? (cím, 

telefonszám látható helyen.) 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai az óvodánkban 

- összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között, 

- nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, 

- feljegyzi a nyilvántartásba a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 

intézkedéseket, és azok eredményességét (ezt a feladatot a csoport óvónőivel együtt 

végzi), 

- folyamatos ellenőrzés! Szükség esetén családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 

- javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése az óvodába kerüléskor, 

illetve (ha szükséges) a tanév során családlátogatások alkalmával. 
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 Tájékozódás a gyermek életkörülményeiről, anamnézis készítése, mely a gyermek 

fejlődési naplójának alapja. 

 Nevelési terv készítése a csoportnaplóba, melyben megjelöli az aktuális nevelési, 

fejlesztési feladatokat. 

 Állandó, segítő kapcsolatot tart a szülőkkel. A problémás eseteket jelzi a 

gyermekvédelmi felelősnek, megbeszéli a teendőket. 

 A csoportnaplóban rögzíti a veszélyeztetett gyermekek számát. 

 Előkészíti a gyermekvédelmi felelős intézkedéseit, a problémás megbeszélésről 

feljegyzést készít. 

 Differenciált és tudatos nevelő munkája során elősegíti a gyermek egészséges 

fejlődését, kompenzálja a környezet negatív hatásait. 

 A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása. 

 Óvó-védő intézkedések megtétele a csoportokban. 

 Az újonnan belépők zökkenőmentes beilleszkedése, befogadása a csoportokba. 

 Ha kompetenciánkat meghaladó esettel állunk szemben, szakember segítségét kérjük, 

felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

 Esélyegyenlőség megteremtése. 

 A felzárkóztatás és a tehetséggondozás tervezése a csoportnaplókban. 

 Fejlődési napló vezetése minden gyermekről. 

 Egészségügyi vizsgálatok megszervezése, azon való részvétel. 

 Szülői értekezletek, nyílt napok, kirándulások, fogadóórák megtartása. 

 Közös kirándulások szervezése (nagycsoportban). 

 Baleset megelőzési feladatok megjelölése csoportonként. 

 

 

V. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
 

1. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében 

 

A gyermek személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban. A 

gyermeki tevékenység: 

 

 Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének 

eszköze 

 Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze. 

 

 

A nevelő hatás belső feltételei: 

 

 Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen. 

 A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön 

 A tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen 

 A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

- elégítse ki a gyermekek akciószükségletét 

- oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát (az önkiszolgálástól a 

csoportélet kialakításáig a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig) 

 

A nevelő hatás pedagógiai feltételei: 



 37 

 

 A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata az 

óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. 

 A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot 

igényel. 

 A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az 

óvodapedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott 

tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés 

kiinduló alapja. 

 

 A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenység hierarchiaként: A 

gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből 

fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe 

venni a 3-7 éves korú gyermekek tevékenységének a jellemzőit. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében. 

 

- Biztosítsa minél változatosabb többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a 

megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek.) 

- A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára. 

- Élmények nyújtásával segítse elő a sokrétű és komplex tevékenységformák kialakulását az 

óvodai csoport tevékenységében. 

 

 A képességek szerepe a nevelési cél elérésében 

 

A tevékenység központú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a 

társadalom különböző színterein működő tevékenységek sikeres gyakorlásához szükségesek. 

A társadalmi és egyéni szempontból lényeges képességek két nagy csoportba sorolhatók: 

  kooperációs képességek 

  kommunikációs képességek 

 

A tevékenység több szempontból is bázisa a képességfejlesztésnek: 

- A képességek tevékenykedés közben fejlődnek 

- A tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének. 

- A tevékenység a képesség fejlesztési eszköze. 

- A képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében. 

 

- Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára, a képességeik kibontakoztatásához 

szükséges tevékenységek gyakorlási lehetőségeit. 

- A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. 

Ennek ismeretében törekedjen a képességek komplex fejlesztésére. 

- A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre egyénre 

szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. 

- Minden gyermek képességét önmagához – a saját lehetőségeihez – viszonyítva 

igyekezzen fejleszteni, mely konkrét, reális, fejlesztő értékelést igényel. 
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Fejlesztés feltételei 

 

A tudatos fejlesztés a nevelési céloknak megfelelően történik. A nevelési folyamat a 

környezettel való állandó szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek 

spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást 

kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív feltételek együttesen 

befolyásolják. 

 

 

Objektív külső feltétel 

 

A nevelési cél érdekében az objektív külső feltétel: 

- az óvoda udvara 

- az óvoda helyiségei 

 

Egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas terek kialakítása. A kooperáció és kommunikáció 

gyakorlása az egész nap folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon. Ugyanezt a 

célt szolgálja a csoportszoba szűk kereteinek kitágítása azáltal, hogy minél nagyobb területen 

engedjük az óvodásokat mozogni. A folyosó, a mosdó, az előterek mind-mind alkalmasak 

arra, hogy játszó és beszélgető helyek legyenek a gyermekek számára. 

Lehetővé tesszük az egyik csoportból a másikba történő átjárást, a kisebb és nagyobb 

gyerekek egymás közötti kommunikációjának és kooperációjának elősegítése érdekében: 

 

 

Szubjektív feltételek 

 

Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése 

 

A gyermeket saját élményei, tapasztalatai, saját környezete befolyásolják, amit nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. A fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, 

foglalkoztatja, érdekli. Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása, a nevelés 

folyamatába. 

Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok 

kialakulását is. 

 

 

Az óvodapedagógus modell szerepe 

 

Kulcs-szereplő az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje. 

Az óvodapedagógus vezető szerepét az óvoda mindenkori funkciói és a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembe vételével meghatározó tényező még a családi élet szerkezete, 

nevelési felfogása, a szülők műveltsége, értékrendje, életvitele. 

Óvodáskorban a személyes példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Fontos, hogy mit 

hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik. 3-4 éves korban válogatás nélkül a gyermek 

mindent utánoz, kizárólag a szeretet és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. 6-7 

éves korban is igénylik a gyerekek a simogatást, szeretgetést, ölelést, átéli a testi kontaktus 

örömét. Az óvónőnek el kell fogadni, hogy nemcsak ő irányítja a gyermeket, hanem a 

gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az 

önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Olyan nevelő 
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képes a gyermeket az életre, önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik 

ezekkel a képességekkel. 

 

 

 

 

 

 

Az óvodapedagógus, a gondozónő és a dajka együttműködése 

 

 

Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka munkája is hozzátartozik. Célunk az 

óvónői és a dajkai munkakör összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és 

a dajkák nevelőpartneri rangra emelése. 

Programunkban konkrétan körülhatároljuk azokat a feladatokat, amelyeknél számítunk a 

segítségükre egyértelművé tesszük a számukra, hogy mely pedagógiai kérdésekben van 

véleményezési, mely pedagógiai kérdésekben van döntési jogkörük. 

 

A dajka kompetens szerepköri feladatai: 

- Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése. 

- A gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbítása. 

- Névre szóló, hitelesített munkaköri leírások önálló, szakszerű alkalmazása, teljesítése. 

- A megszerzett ismeret és tudásanyag gyakorlati munkájába való beépítése. 

- Saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítése. 

- Lelki egészségének védelme. 

- Az óvodapedagógus útmutatása alapján alkalmazza az egyéni bánásmód elvét és a 

differenciált módszereket. 

- Segítse a gyermekek tevékenységét, de ne csinálja meg helyettük. 

- Váljék igényévé a rendszeres, folyamatos továbbképzésen való részvétel. 

- A továbbképzéseik anyagát alapvető mentálhigiénés ismeretekkel, önismereti, 

személyiségfejlesztő elemekkel bővítjük. 

- Gyakorlati képzésben is részt vesznek, meglátogatnak más óvodát és tapasztalatokat 

szereznek az ott folyó nevelőmunkáról. 

 

A dajka jelenléte, szerepe fontos az óvodai nevelésben. Munkája az óvodapedagóguséval 

összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A 

dajka is, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, 

öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ismeri az óvodapedagógus nevelési 

elképzeléseit, módszereit. Tudja, hogy milyen célok érdekében, s hogyan kívánják az óvónők 

a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás különösen a szakképzett dajkák 

esetében megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. 

 

 

A környezetben élők hatásai 

 

Nagyon fontos hatást gyakorolhat az óvoda nevelőmunkájára az, hogy milyenek az óvoda 

környezetében élő emberek. A helyi nevelési rendszer kialakításának elengedhetetlen feltétele 

az óvoda környezetében élők véleményének, javaslatainak, kifogásainak, dicséretének 

ismerete. 
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                                                2. A játék 

 
A játék fejlődése a fejlődés egészének tükre. A játék által követhetővé válik a fejlődés 

szenzomotoros, művelet előtti, műveleti szakaszainak minden lépése. A szakaszok ismeretén 

túl a játék teszi megfigyelhetővé azokat a minőségi ugrásokat, amelyek ugyan nem a 

szakaszok határai, hanem inkább egy bizonyos fejlődési folyamatosság lassú 

átmintázódásának elemei. A mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a 

gondolkodás, azon belül a fogalmi gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció 

fejlődése mind-mind játékba ágyazódik. 

A játék mind a szocializációt, mind az értelmi fejlődést egyaránt tükrözi. Az egyszerű 

gyakorló, majd utánzó játékoktól vezet a szimbolikus játékokon keresztül a szabályjátékok 

világába, de ez az út csak elvi hierarchia, a gyakorlójáték soha nem hal e, a szimbolikus 

játékok nagy időszakában már megtalálhatóak az egyszerűbb szabályjátékok. Az 

egyidejűségben rejlik a játék színességének titka, lehet valami nagymozgásos, tűnhetne 

gyakorlónak, de ugyanakkor szimbolikus és szabály által vezérelt is egyszerre. 

 

Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása: 

 

 Gyakorlójáték: fejlődik nagymozgása, finommotorikája, mozgáskoordinációja, 

térészlelése, tapintásos észlelése, verbális készsége 

 Szimbolikus szerepjáték: alakul szocializációs készsége, kommunikációja, erkölcsi, 

akarati tulajdonságai, kognitív képességei 

 Konstruáló játék: alakul szem-kéz koordinációja, finommotorikája, térészlelése, 

alak- és formaállandósága, rész és egész viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, 

vizuális memóriája 

 Szabályjáték: fejlődnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai, 

szocializációs készsége 

 

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. 
 

A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, 

akarati, szociális, társas fejlődéstől. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és a tudat 

kialakulásától. 

Az én tudat, a kompetencia, az autonómia kialakulása a másik nézőpontjának megértése, előre 

történő figyelembevétele, szociális hatékonyság (modellnyújtás, modellkövetés), a 

szociabilitás fejlődése formálják a gyermeki tudat szociokognitív, azaz értelmi és szociális 

összerendezettségét, önszabályozó, alkalmazkodó funkcióit. 

A feltételek kialakításával, a tevékenységek szervezésével, de elsősorban a gyermek saját 

aktív tevékenységén keresztül segítjük a fejlődést. Fejlődési hátrányaik megszüntetése a mi 

feladatunk. 

Programunk a játékot tekinti a tanulás elsődleges keretének. 
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Ezért napirendünkben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt tartva a párhuzamosan 

végezhető tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, melynek jelentőségét a játékra fordított 

viszonylag hosszú, egybefüggő idő adja. 

 

A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónő által kezdeményezett játék. Eltérés 

az óvónő szerepében található: 

 

 

 

1. Szabad játék 

 

Amikor az óvónő biztosítja a gyermek számára az önállóságot, szabadságot a  

 játéktevékenység kiválasztásában, 

 játékeszközök megválasztásában, 

 társak megválasztásában, 

 gyermeki játékelgondolás megvalósulásában, 

 játszóhely megválasztásában és kialakításában. 

A szabad játék folyamatosságának érdekében az óvónő hagyjon elegendő időt a játék 

befejezésére, az elmélyült játékot ne zavarja meg más tevékenység felkínálásával, és adjon 

lehetőséget a játék későbbi folytatására. 

 

2. Kezdeményezett játék 

 

Amikor az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek egyéni 

érdeklődési körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel játéktevékenységet. Ennek a 

külső késztetésnek akkor van helye, ha a gyermek érdekében történik, mégpedig úgy, hogy 

azok elősegítik sajátos fejlődését, és találkoznak igényeivel. 

 A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztására, ezért tartsuk 

tiszteletben választását – jogában áll nem élni a felkínált játéklehetőséggel! 

 Alkotó pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot és önmegvalósítást számára. 

 A játék célja a gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése, figyelembe 

véve aktuális állapotát. 

 

A játéktevékenység célja- óvónői szemmel: 

 A tevékenységen keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének 

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése. 

 Érzelmi, akarati tulajdonságainak alakítása. 

 Szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása 

 

A játék támogatásából adódó óvónői feladatok 

 

Feltételek biztosítása: 

 Nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése, és folyamatos fenntartása 

 Inger gazdag, cselekvésre inspiráló, a gyermek kíváncsiságát felkeltő, esztétikus, 

harmóniát sugárzó környezet kialakítása. 

 A játékok a gyermekek által jól látható és elérhető helyen történő elhelyezése. Ez 

legyen áttekinthető, a játékfajták lineáris fejlődési sora – függetlenül a korcsoporttól – 
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legyen megtalálható, az alapjáték és tartozékai kerüljenek egy helyre, ügyeljen a 

játékok optimális mennyiségére és a játékok cseréjére 

 A barkácsolás, mintázás, rajzolás, festés, kézimunka, bábozás, dramatizálás 

eszközeinek sokszínű, szabadon választhatóságra lehetőséget  adó elhelyezése 

 Különböző tapasztalatszerzésre szolgáló egyéb anyagok biztonságos elhelyezése, 

például homok-asztal, víz-asztal, a játékkal kapcsolatos szabály alakítása 

 Sokszínű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, mely élményforrás lehet a 

gyermek számára 

 A gyermekek ismeretében élményeket előhívó tárgyakról való gondoskodás 

 A szülők szemléletformálása: ötletadás játékvásárláshoz. 

 

A játék támogatása:  

 A gyermek játékválasztásának tiszteletben tartása 

 A gyermeki fejlődés folyamatosságának, illetve megtorpanásának észrevétele 

 Az egyes gyermekek és játszócsoportok játékának támogatása 

 Az új játék használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel való 

együttjátszás során 

 A gyermek aktuális fejlődési szintjéhez igazított képességstruktúrák adekvát 

támogatása 

 A kreatív önkifejezés fejlődésének segítése. 

 Modellértékű viselkedés, kongruens kommunikáció, úgy beszél és cselekszik, ahogy a 

gyerekektől is elvárja 

 A gyermekek kérdéseire való odafigyelés, egyéni fejlettségükhöz igazodó válaszadás 

 Csak szükség esetén történő beavatkozás, a játéktevékenység zavarása nélkül 

 Ha a szituáció úgy kívánja, és a gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt 

a játékban 

 A játék fenntarthatósága érdekét szolgáló szabályrendszer a gyermekekkel együtt 

történő alakítása 

 Az egészséges versenyszellem megalapozása 

 A gyermekek közti érzelmi kötődések, kapcsolatok támogatása 

 

Sikerkritériumok 

 Örömmel, önfeledten játszik. 

 Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni. 

 Építmény lemásolására képes. 

 Képes élményei eljátszására. 

 Szívesen vállal szerepet. 

 Betartja a társas viselkedés elemi szabályait. 

 Szabályjáték során betartja a szabályokat. 

 Másokat is figyelmeztet a szabály betartására. 

 Egészséges versenyszellemben tevékenykedik. 

 Játékában elmélyült, kitartó. 

 Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik. 

 

3. Kultúraátadás 
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Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve tudatosan 

átörökíti, közvetíti az örök emberi értékeket. Komplexitását elsődlegesen a környezet 

megismerésén keresztül biztosítjuk, ebben a folyamatban az óvodapedagógus 

kiindulópontnak tekinti a természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki 

tapasztalatokat, hiszen a környezet a fejlődés forrása. Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket 

új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva juttatja el a gyermeket egyéni és életkori fejlődési 

ütemét figyelembe véve magasabb szintre. A családdal való együttnevelés során az 

óvodapedagógus figyelembe veszi, hogy különböző otthoni környezetből érkeznek óvodai 

környezetbe a gyermekek. Tekintettel van a családban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai 

hagyományokra, figyelemmel kíséri és elősegíti ezek spontán gyermeki megnyilvánulásait, 

egymásra való hatását. 

                                              Mese-vers 
 

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, 

szokásokat közvetít a gyermeknek. A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan 

szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a gyermekeket egymással és anyanyelvükkel. A 

mese- és versmondás lényeges elemeit – testbeszéd, tekintettartás, verbális emlékezet – az 

óvodapedagógus személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek. A mese – 

képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ 

legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges megfelelő viselkedésformákat. 

Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a bábozás-dramatizálás, 

melyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, 

kreativitásukkal, fantáziájukkal. A gyermek kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, 

érzelmeit, ezáltal fejlődik személyisége. A bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges 

eszközöket, díszleteket, kiegészítőket saját maguk is elkészíthetik barkácsolás keretében, 

ezzel a játék örömét az önálló alkotás élményével fokozva. 

Tapasztalataink szerint a családokban túlburjánzott a személytelen televízió, videó, DVD, 

számítógép játékot és mesélést helyettesítő szerepe. A médiumok által közvetített műsorok 

válogatás nélkül kerülnek a gyermekek elé, ezzel fokozva feszültségüket, félelmüket, 

agresszivitásukat, és sok esetben helytelen mintát adnak. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk a 

szülők szemléletének formálását a semmivel sem helyettesíthető bensőséges kapcsolatot 

feltételező és alakító mesélés iránt. Ehhez folyamatosan ajánlunk népi, klasszikus és kortárs 

irodalmi műveket, melyből magunk is szívesen válogatunk. 

Célunk: 

 A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, 

mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása 

 A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés 

felkeltése 

 A magyar kultúra értékeinek átörökítése 

 Interkulturális nevelés 

 A szülők nevelési szemléletének formálása 

 

Javasolt tartalom: 

 

 

(2,5)3-4 évesek 

Mondókák, mondókamesék, formulamesék, 

állatmesék, történetek, rövidke versek, 

ismerkedés a képes-mesés könyvekkel 

 Mondóka, hangutánzó mese, párbeszédes 
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4-5 évesek mese, láncmese, egyszerűbb szerkezetű 

tündérmese, történetek, versek 

5-6-7 évesek Kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, 

tréfás mesék, tündérmesék 

 

A napi tevékenység során az óvónő többször is mondhat – a helyzethez illő – mondókát, rövid 

verse, mesét, kitalált történetet. A főleg (2,5)3-4 éves korban nagy jelentőségű testi kapcsolat 

iránti gyermeki igény kielégítésén túl a simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók…ritmusa, 

lüktetése, egyszerű szövege nyugtatóan hat a gyermekekre. Az óvodapedagógus közvetítsen a 

gyermekeknek a természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat (mese, vers, 

elbeszélés). Teremtsen alkalmat arra, hogy gyermekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák 

kedvelt meséiket, de adjon lehetőséget az általuk kitalált történetek elmondására is, vagy a 

már ismertek másfajta cselekményszövésére, befejezésére is. 

 

A mese-, verstevékenységgel kapcsolatos óvónői feladatok 

 Változatos irodalmi élmények közvetítése 

 Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása 

 Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választás, ezen túl mai kortárs 

irodalmi művekből és a migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből 

 Az irodalmi élmény befogadásához szükséges „szertartás” kialakítása 

 Mobilizálható mesekuckó kialakítása 

 Az irodalmi anyag kifejező közvetítése a gyermekek részére 

 A gyermekek motiválása az irodalmi élmény befogadására 

 Szívesen dramatizál, bábozik 

 Kiegészítő és bábeszközöket szívesen barkácsol 

 A gyermeke mese-, versalkotásra ösztönzése 

 Képeskönyvek elérhetőségének biztosítása 

 A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása 

 Könyvtárlátogatások szervezése 

 Irodalmi művek ajánlása a szülőknek 

 A mesélés szerepének megismertetése szülői körben. 

 

Sikerkritériumok 

 Örömmel várja a mesélést. 

 Mesekezdeményezésen szívesen részt vesz. 

 Képes kitartóan figyelni. 

 Emlékezetében megtartja az egyszerűbb mesefordulatokat. 

 Képes a folytatásos mese szálait felidézni. 

 Képes a folytatásos mese szálait, epizódjait összekötni. 

 Szívesen nézeget képeskönyvet. 

 A képeskönyvet megbecsüli, vigyáz épségére. 

 Szívesen mond verset. 

 Szereti a mondókákat. 

 Képes meséket, történeteket alkotni. 

 Elkezdett történetet fantáziája segítségével folytatni tud. 

 Nő a szülői mesélés gyakorisága. 
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4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

 

A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. A zenei anyanyelv alapozása szoros 

kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a 

közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget.  

A zenei képességfejlesztési anyag feldolgozása a népi gyermekdalok, valamint Forrai Katalin: 

Ének az óvodában alapján történik. Fontos a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan, hogy 

gyermekeink örömmel, érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek. 

A tevékenységek megvalósítása során lehetőséget adunk a néptánc, népi játékok 

megismerésére is. 

 

Célja: 

 A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. 

 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, 

szép mozgásának fejlesztése. 

 A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi 

hangszerek megismertetése által. 

 

A zenei nevelésből adódó óvónői feladatok 

 Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek 

összeállítása az életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelően. 

 

 

 

 

 

(2,5)3-4 évesek 

 A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint 

távolságot, lehetőleg egyszerű negyed és páros 

nyolcad ritmusok váltakozásával. 

 A játékok elsősorban kétszemélyes (óvónő 

gyerekkel) jellegűek, illetve egyszerű utánzó 

mozgással kísért megszemélyesítő szerepjátékok 

legyenek. 

 6-8 mondóka, ölbeli játékok, 10-15 énekes játék, 1-2 

műdal 

 

 

 

 

 

4-5 évesek 

 A dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy hatod 

távolságot, hangkészletében lehetőleg ne legyen 

félhang. 

 A negyed és a páros nyolcad mellett a negyed szünet 

és szinkópa is előfordulhat. 

 A játékok csoportos jellegűek: körjáték, 

szerepcserélő, sorgyarapító, párválasztó. 

 4-5 új mondóka, 12-15 énekes játék, 2-3 műdal 

 

 

 

5-6-7 évesek 

 A dalok hangterjedelme változatlanul nagy hatod 

távolságban mozogjon, de hangkészletében már 

megjelenhet félhang is (fá, ti). a negyed és nyolcad 

mellett megjelenhet a tizenhatod is. 

 Ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, 

sor és ügyességi, esztétikus mozgást igénylő 

párjátékok. 

 4-7 új mondóka, 15-18 új énekes játék, 3-4 
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alkalomhoz illő műdal 

 

 A migráns gyermekek hazájának kulturális értékeit is figyelembe vevő dal- és zenei 

anyag- választás. 

 Az óvodában is játszható énekes népszokások válogatása: szüreti mulatság, 

pásztorjáték, farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas. 

 Ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség és a harmonikus, szép mozgás alakítása. 

 A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei 

készségfejlesztő játékokkal. 

 Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása. 

 Friss levegő biztosítása. 

 A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása. 

 A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, esztétikus, motiváló hatású, 

élményt előhívó eszközök biztosítása. 

 Az óvónő örömmel vesz részt a közös éneklésben, énekes játékban, maga is élvezi a 

tevékenységet. 

 

Óvónői feladatok korcsoportonként, a hallás- és ritmusérzék fejlesztése terén: 

 

(2,5)3-4 évesek 

csoportjában 
 Fejleszti hallásukat magas-mély reláció, halk-hangos 

különbségének felismertetésével. 

 Motívum-visszhang, egyszerű dallammotívumok 

visszaénekeltetésével. 

 Hangszerek hangjának, eltérő zörejhangok felismertetése 

és megkülönböztetése. 

 Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés, 

tempókülönbségek (gyors-lassú) érzékeltetésével, 

játékos mozdulatokkal. 

 Egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátíttatása. 

 Ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek 

használatának bemutatása és gyakoroltatása. 

 Ritmusmotívumok – egyszerű beszélt és énekelt – 

visszatapsoltatása. 

 

4-5 évesek csoportjában  Fejleszti hallásukat az oktáv és kvint távolságok 

érzékeltetésével. 

 Halk-hangos megkülönböztetésével, beszéd, ének és taps 

formájában. 

 Zenei emlékezetüket dallamfelismeréssel, 

dallambújtatással fejleszti. 

 Finomabb zörejek, egymás hangjának és a természet 

hangjainak felismertetése. 

 Az egyenletes járás és tapsolás összhangjának 

megteremtésével fejleszti ritmusérzéküket. 

 Gyors-lassú tempótartás képességének alakítása beszéd, 

ének és mozgáson keresztül. 

 Táncos jellegű mozdulatok alakítása.” Így tedd rá” 
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táncpedagógiai módszerek napi alkalmazásával a 

néptánc megszerettetése, népdalok éneklése iránti igény 

felkeltése a mindennapi alkalmazás során. 

 Ritmushangszerek használatával a szem-kéz koordináció 

és a finommozgás alakítása. 

 Ritmus és dallam motívum visszatapsoltatása és 

visszaénekeltetése. 

 Dallamfordulatok kitalálására ösztönzés. 

5-6-7 évesek csoportjában  Fejleszti hallásukat a magas-mély dallam vonalának 

térbeli érzékeltetésével. 

 Gyors-lassú és a halk-hangos fogalompárok együtt 

gyakoroltatása. 

 Dallamfelismertetés kezdő motívumról vagy belső 

motívumról. 

 Dallambújtatás gyakoroltatása hosszabb és rövidebb 

egységekkel. 

 Motívum visszaénekeltetése kitalált szöveggel 

csoportosan és egyénileg. 

 Sokféle zörejek és zenei hangok felismertetése, kis 

eltérések, irányok, távolságok, közeledések, távolodások 

függvényében. 

 Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés és 

ritmus megkülönböztetésével és összekapcsolásával. 

 Dallam felismertetése a dal ritmusáról. 

 Gyors és lassú tempó tartása mérőegységnek 

megfelelően, negyed, nyolcad lépéssel. 

 Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos 

térformák alakítása, játékos táncmozdulatok 

gyakoroltatása. „Így tedd rá” táncpedagógiai módszerek 

alkalmazásával a néptánc megszerettetése. 

 Tánc közben a zene ritmusának, lüktetésének átvételére 

motivál. 

 Törekszik arra, hogy táncban a párok összehangoltan, és 

a több pár egymáshoz igazodjon. 

 Változatos ütőhangszerek használatával a dalok 

ritmusához alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

 Dallammotívumok hangsúlyainak kiemeltetése tapssal, 

járással, játékos mozdulatokkal. 

 Ösztönzi saját szövegű dallam kitalálására, zenei kérdés-

felelet játékra. 

 

Sikerkritériumok 

 Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat. 

 Bátran énekel, akár egyedül is. 

 Korához képest tisztán énekel. 

 Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő. 

 Megkülönbözteti a zenei fogalompárokat: halk-hangos, gyors-lassú… 
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 Mozgása esztétikus, ritmust követő. 

 Auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete és intermodalitása fejlett. 

 Szívesen hallgat zenét. 

 Képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést. 

 Felismeri néhány hangszer hangját. 

 Maga is képes egyszerűbb hangszerek használatára (dob, cintányér, triangulom). 

 Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, rigmusokat. / „ Így tedd 

rá”/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 
 

. 

 

A vizuális nevelés, látási érzeten alapuló céltudatos tevékenység, sokszínű nevelési terület, 

valamint a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi 

környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Célunk a vizuális tapasztalatok nyújtása életkornak megfelelően. A vizuális jelrendszer 

megismertetése (pont, vonal, folt, színek, formák). A vizuális megértés, befogadás 

alapozása. A képi, plasztikai, konstruáló kifejezőképességek kibontakoztatása. A vizuális 

percepció fejlesztése. 

Taktilis (tapintási) ingerek erősítése. Az ingerek más ingerekkel való integrálása. Szín és 

formavilág gazdagítása. 

Egyszerű munkafogások, eszközhasználat, anyag és technikai eljárások megismertetése. 

Érdeklődés felkeltése a ábrázolás tevékenységei iránt. 

Kézmozgások finomítása. Az alkotás örömének megtapasztalása. 

Sokféle lehetőség megmutatása a képi, térbeli megjelenítésre. 

Képi gondolkodás fejlesztése. A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása. 

Az óvodapedagógus feladata: 

Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 

rajzolás, mintázás és a kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

 

Maga a tevékenység, s annak öröme, élménye a fontos, valamint az igény kialakítása az 

alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására. 

 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 
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Tudjon kifejezni a képfelületen elemi térviszonyokat. Használja a képi kifejezés eszközeit. 

Hangsúlyozza alkotásaiban a jellemző jegyeket, formákat. 

Emberábrázolásában jelenjenek meg a részformák, esetleg egyszerű mozgások. Alkosson 

képet élmény, emlékezet alapján. 

Megfelelően használja az eszközöket, fogja helyesen a ceruzát, tartsa tisztán az eszközöket. 

Tudja alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat. 

Nevezze meg a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. 

Vegyen részt a tér rendezésében, figyelembe véve az alapvető térviszonyokat. 

Megfigyelés után tudjon formát mintázni. 

Készítsen önállóan vagy társaival közösen modellt, makettet. 

Díszítsen tárgyakat saját elképzelései alapján.   

Legyen véleménye saját és társai műveiről, műalkotásokról. 

Önállóan javítsa – megbeszélt módon – hibáit. 

Rendelkezzék koordinált szem és kézmozgással. 

A fejlesztés tartalma: 

Vizuális percepció: Alak, háttér: keresztezett vonalak felismerése, rejtett formafelismerés, 

keresztezett formák differenciálása, alak és háttér cseréje. 

Alakállandóság: formaállandóság, geometriai formák különböző nagyságainak 

összehasonlítása. 

Térbeli helyzet: tárgyak szemlélőhöz viszonyított kapcsolatának felismerése. 

Térbeli viszonylagosság: két tárgy helyzetének megnevezése, alak-kiegészítés, részek 

összeillesztése, célirányos útkeresés. 

Vizuális nyelv: Képalakítás a vizuális elemek használatával (vonal, folt, forma, színek). 

Képfelület kitöltése. 

A vizuális elemek egymáshoz való viszonyának megfigyelése, rendezése a képfelületen 

(soralkotás, hasonlóságok, ritmus). 

Vizuális - taktilis ingerek – ujjfestés. 

Kifejezés: Táj, terek viszonyainak megfigyelése, ábrázolása. 

Egyszerű természeti és mesterséges formák megfigyelése, ábrázolása. Képalakítás saját 

élmények, emlékezet után. 

Képző és népművészeti alkotások, képek nézegetése. 

Technikák megismerése (rajzolás, festés, papírragasztás, mintázás, papírhajtogatás, egyszerű 

nyomhagyások). 

Vizuális kommunikáció: Színek keverése. Egyszerű ábrák, járművek jelei, közlekedési 

jelzőtáblák ismerete. 

Tárgy és környezetkultúra: Tárgyalkotás szabadon. Térrendezések. Konstruálás. Mintázás. 

Anyagalakítások (gyurma, agyag, textil, fonal, dobozok, papír, gyöngyfűzés, termések, 

kavicsok, homok, építőkocka, hó, gipsz).  

 

 

 

A fejlesztőpedagógus feladatai 

 

 Az óvónők jelzése alapján a korrekciós fejlesztést igénylő gyermekek megfigyelése, 

képesség 

 Csak normál IQ-övezetbe  tartozó gyermekekkel foglalkozik teljesítményzavar esetén. 

 Diagnosztikus tevékenysége csak a képzésben elsajátított tesztek felvételére és 

értékelésére terjed ki. 
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 A diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket köteles speciális 

szakemberhez irányítani. 

 Tevékenységét más szakemberekkel (óvónő, logopédus, pszichológus) összehangoltan 

végzi. 

 Felelős a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért. 

 

 

 

 

 

 
 

6. Természetes gyermeki megnyilvánulások 

Mozgás 
 

Programunkban a mozgásfejlesztés az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros 

manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. 

Kedvezően befolyásolja az értelmi és a szociális képességek alakulását is. A tornának, játékos 

mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek a teremben és szabad 

levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai 

nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden 

gyermek számára lehetőséget biztosítunk. 

 

1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho-motoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes 

hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a 

mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és 

örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges 

elősegíteni Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra 

hatása. 

2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően 

hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség 

fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, 

egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges 

izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges 

életmódra nevelés hatásait. 

3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket 

kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek A komplex testmozgások 

beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a 

gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás – fejlődésére. 

4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden 

napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek 

számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, 
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kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő 

kihasználására. 

 

A mozgásfejlesztés célja: 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése. 

 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása. 

 A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása.  

 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 

 

A mozgásfejlesztés területei: 

 Szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben. 

 Kötelező testnevelési foglalkozáson, 

 Mindennapi testnevelésben. 

 „ Így tedd rá” néptánc szakkör heti két délután. 

 

Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

Célja: 

 Hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá, 

 Hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, 

temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet,  

 Bátran, örömmel mozogjanak a tornaszobában és az udvaron egyaránt. 

 

Életkori jellegzetességek 

A (2,5)3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért 

leginkább a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket kell biztosítanunk a 

tornaszobában. Ezek az eszközök lehetnek a textil alagút, tornaszőnyegek és a 

csoportszobában az asztalok is felhasználhatóak erre a célra. Ebben az életkorban a 

gyermekek gyakran kezdeményeznek csúszó-mászó-bújó játékokat. Gondoljunk csak a kicsik 

által kedvelt, asztal alatt bujkáló állatokat utánzó játékra. 

4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az 

egyensúlyérzék fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a 

különböző célbadobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, valamint a manipulációs 

barkácsoló tevékenységek is. 

 

Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő vesztibuláris 

központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra 

nagyon jól használhatók az Ayres-terápia eszközei, különböző hinták, a Body Roll, a nagy 

fizikoterápiás labda, a füles labda, az ugróasztal, a lépegető, az elefánttalp, a billenő 

forgókorong. 

5-6-7 éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A 

játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek a spontán fejlesztésére, például ábrázolási 

technikák gyakorlása: tépés, vágás, varrás, apró gyöngy fűzése, kicsi elemekből építés, 

konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás. 

Az udvari játék, mozgás serkentésére minden fejlettségi szinthez igyekszünk gondoskodni 

eszközről és lehetőségről, így minden kisgyermek saját szabad választása alapján 

tevékenykedhet. Mászásra, bújásra késztetheti a gyermekeket például az első udvaron lévő 

mászóvár, járásra az emelt felületű farönksor, egyensúlyozásra a láncos lépegetőhíd, 
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hintázásra a mérleghinta, a tányérhinta. A labdajátékok sokaságát választhatják, például 

kosárra dobás, foci, kidobós, tollas. Ezeken kívül az óvónők kreativitása szab csak határt a 

sokféle egyedi játéknak, eszköznek. 

 

Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésen 

 

Célja: 

 A tervezett, szervezett, irányított testnevelési játékokkal a mozgáskultúra fejlesztése. 

 Koordinált mozgás alakítása 

 Téri tájékozódás, oldaliság kialakítása. 

 

A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű főgyakorlatokból tevődik 

össze.  

A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. A 

játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik, a feladattól függően mint eszköz, mint cél. 

A testnevelési foglalkozások során alkalmat teremtünk speciális gyakorlatok beiktatásával a 

testalkati deformitások megelőzésére is (lábboltozat-erősítés, gerinctorna). 

A tevékenységek megtervezésénél fontos, hogy a fejlesztő feladatok természetesen 

illeszkedjenek a testnevelés anyagához. Tudjuk, hogy a gyermekeknek sok mindent meg lehet 

tanítani, de fejlődésüket csak akkor segítjük, ha a megfelelő időben a megfelelő 

tevékenységeket végeztetjük velük.  

A (2,5)3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. Ezért 

ennél a korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Például különböző járások, 

futások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer megkerülésével. 

Az egészséges személyiség fejlődéséhez hozzátartozik, hogy a gyermeknek önmagáról egyre 

pontosabb információi legyenek. A testnevelési foglalkozáson a legtermészetesebb módon 

ismerkedhet testrészeivel és azok funkcióival. 

 

Ezért alkalmazhatóak jól a testséma fejlesztő programból a következőek: 

 A testrészek ismeretét célzó gyakorlatok (például „Járjatok a sarkatokon!” 

„Ütögessétek a talpatokat a földhöz!”) 

 A tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (például „Álljatok a babzsák mögé!” 

„Hasaljatok a padra!”) 

 Test személyi zónájának alakítása (például „Emeljétek a babzsákot a fejetek fölé, 

vegyétek át a másik kezetekbe!”) 

 

Ebben az életkorban külön nem tervezzük az észlelés fejlesztését, hiszen a nagymozgások 

végrehajtása közben spontán fejlődik. 

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos 

megismerése. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot tervezünk, amikor különböző 

irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. Például futás, jelre 

sorakozás az óvodapedagógus előtt (az óvodapedagógus a helyzetét mindig változtatja) 

szökdelés padok körül, fák között hullámvonalban. Elhelyezkedés különböző szereken, 

formákban. 

 

A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül: 

 Az egyensúlyérzék fejlesztése, például különböző mozgások végzése emelt felületen, 

forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, futás közbeni megállások. 
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 Szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok, például babzsák feldobása, 

elkapása, célba dobás, egyensúlyozó járás létra fokai között, célba ugrás. 

 

A testséma fejlesztés területén kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása. A kicsiknél még csak  

az „egyik-másik” megkülönböztetést használjuk. Itt már a „jobb-bal” kifejezéseket is, de a 

csuklójukon lévő jelhez igazodva. Például „Emeljétek fel a szalagos jobb kezeteket!” a csukló 

megjelölése a kezességtől független. A pontos eligazodás miatt azonban fontos, hogy mindig 

ugyanarra az oldalra kerüljön a szalag. Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 éveseknél, 

de még mindig nem kiemelt feladatként. 

Az 5-6-7 éveseknél azonban az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb. Ebben az életkorban 

az alaklátás, formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. Ezek közül egyes 

gyakorlatok csukott szemmel is elvégezhetők. Például labdagurítás a test körül jobb és bal 

kézzel, csukott szemmel is. Körforma kialakítása szalaglengetéssel, karkörzéssel test előtt, 

test mellett, csukott szemmel is. 

Új feladatként jelentkezik a finommotorika fejlesztése. Ez nagyon lényeges fejlesztési terület, 

mivel a finommotoros koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen feltétele. 

Testnevelési foglalkozáson ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával, kisebb 

testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jól használhatók erre a célra a 

különböző méretű labdák, botok, szalagok. 

A foglalkozáson lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére is. A bemutatott 

gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését, és elvégzik a látott, hallott 

feladatokat. 

Programunkban az óvodai testnevelés szerves része a mindennapi frissítő torna is. Ezt minden 

korcsoportban naponta legalább egyszer, 10-20 perces időtartammal szervezzük meg. 

 

Célja:  

 A gyermekek szívesen és örömmel vegyenek részt benne. 

 Igénnyé, majd szokássá váljék a mindennapi mozgás. 

 Maguk is kezdeményezzenek mozgásos játékokat. 

  

A mozgásfejlesztésből adódó óvónői feladatok 

 

 A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe 

 Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása 

 A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség esetén felkeltése 

 A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése 

 A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a 

gyermekekkel közösen, majd fokozott betartása 

 Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a tornaszobában, az udvaron. 

 

 A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos 

tevékenységre inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje. 

 A testnevelés-foglalkozások anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az 

egyéni fejlettség aktuális állapotát 

 A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon.  

 Tiszta, jó levegő biztosítása a tornaszobában 

 Az atlétikai gyakorlatok (futások, ugrások, dobások) lehetőség szerint az udvarra 

történő szervezése. (arra az évszakra tervezi be, amikor már jó idő van!) 
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 A tevékenységek irányításánál és értékelésénél differenciál, figyelembe veszi az 

egyéni fejlődési jellemzőket 

 Szükség esetén a dajka segítségének igénybevétele. (Baleset elkerülése!) 

 Odafigyelés a gyerekek optimális terhelésére 

 A testnevelés-foglalkozások szervezése elegendő időt hagy a gyakorlásra, illetve 

megadja a lehetőséget a tevékenységből való kilépésre. 

 A testnevelés-foglalkozások szervezése biztosítja a folyamatos mozgás lehetőségét, 

kiküszöböli a várakozási időt 

 A testnevelés-foglalkozások eszközeként, az anyagtól függően, kéziszerek használata 

 A napi tevékenységek részeként a mindennapos, 10-20 perces frissítő mozgás 

tervezése során elsődlegességet biztosít a mozgásos játékoknak 

 Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzék-

fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, 

térpercepció-fejlesztés, finommotorika fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése 

 Évente egyszer mozgásos versenyprogram szervezése. 

 

Sikerkritériumok 

 

 Igényli  a mindennapos mozgást. 

 Mozgása harmonikus, összerendezett. 

 Téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni. 

 Magabiztosan (csuklószalag nélkül is) alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket. 

 Ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani 

 Fizikai erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő. 

 Kialakult a szem-kéz, szem-láb koordinációja. 

 Fejlett az egyensúlyérzéke. 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésére képes, vizuális memóriája 

korának megfelelően fejlett. 

 Ismer legalább egy labdajátékot (foci, kidobós). 

 Ismeri legalább 2-3 kézi szer használatát (labda, ugrókötél, karika). 

 Érdeklődik valamely sportág iránt. 

 Képes alkalmazkodni társaihoz, korához képest fejlett az önuralma, toleráns, 

együttműködő, segítőkész. 

 Ismeri a csapatjáték szabályait. 

 Egészséges versenyszellemmel képes küzdeni. 

 

 

7. A külső világ tevékeny megismerése 

 
Célunk sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása a tapasztalatszerzésre. A felfedezés 

örömének érzékeltetése, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Tapasztalatok szereztetése a természeti, emberi és tárgyi környezet elemeiről, megfelelő 

tájékozottsági szint kialakítása a gyermek saját környezetében. A szerzett tapasztalatok 

szempontok alapján történő rendszerezésének megtanítása. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, 
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néphagyományok, szokások, a családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét is. 

 

A környezet jelenségeinek, tárgyainak, tulajdonságainak, mennyiségi viszonyainak, 

formáinak rendszerezése. Összefüggések megláttatása. A valóság objektív bemutatása. 

Ítélőképesség fejlesztése. 

Pozitív viszonyulás kialakítása a természeti, emberi, tárgyi környezethez. 

Az óvodapedagógus feladata: 

Teremtsen lehetőséget a gyermek számára a környezet tevékeny megismerésére, biztosítson 

alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a 

környezet és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 

Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében 

helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 

Tudja személyi adatait (lakcím, név, szülők neve, foglalkozása, testvérek neve), életkorát. 

Hasonlítson össze mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, rövidebb, 

egyforma hosszú, magasabb alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb). 

Alkosson megfelelő szöveget a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről. Tudja a meg és 

leszámlálást a tízes számkörben. 

Nevezze meg a térbeli állások helyzetének irányait (jobb, bal,  előtt, mögött, alatt, fölött, 

mellett, között). 

Válogasson alakzatokat, tárgyakat, élőlényeket szempontok alapján. 

Másoljon alakzatokat síkban és térben. 

Válogassa a síkbeli alakzatokat tulajdonságaik szerint (kör, négyzet, háromszög). 

Ismerje a térbeli alakzatok közül a kockát. 

Nevezze meg saját testrészeit, érzékszerveit. 

Tudja az évszakok nevét, jellemzőit, a napok nevét, sorrendjét, napszakokat. 

Ismerje néhány környezetében lévő épület funkcióját. 

Nevezze meg a közlekedés eszközeit, néhány alapvető szabályát (a közlekedési jelzőlámpa 

színeinek jelentése, gyalogos átkelőhely jele). Ismerje a színeket. 

Helyezze főbb csoportokba az élőlényeket (ember, állat, növény). Tudjon alapvető növény 

és állatgondozási műveletekről. Vegyen részt elemi természetvédelmi tevékenységben (téli 

madárvédelem, az élőlények óvása). 

Használja jól a megismert kifejezéseket. 

A fejlesztés tartalma: 

Megismerési módszerek alapozása, tapasztalatszerzés a környezetről. 

Természeti környezet: Élettelen természet anyagai. 

Az élettelen környezet változásai: időjárás, évszakok, természetvédelmi teendők, 

tevékenységek évszakok szerint. 

Élő természet elemei: növények, állatok, tulajdonságaik, életmódjuk, környezetük, az ember 

testrészei, külső tulajdonságai, érzékszervek. 

Tárgyak, személyek összehasonlítása: 

Tárgyak válogatása szabadon vagy adott szempontok szerint. 

Tárgyak, objektumok méreteinek összehasonlítása, összemérése, különbségeik 

megfogalmazása (hosszabb-rövidebb, nehezebb-könnyebb, alacsonyabb-magasabb, 

keskenyebb-szélesebb, több-kevesebb). 

Sorba rendezések mennyiségi tulajdonságok szerint (tő és sorszámok). 
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Sorba rendezés egyéb szempontok szerint. 

Halmazok elemeinek meg és leszámlálása (több, kevesebb, ugyanannyi). Halmazok 

keletkeztetése (hozzátevés, elvevés, egyenlővé tétel a tízes számkörben). 

Soralkotások, sorváltások balról jobbra, fentről lefelé (szemmozgás). 

Állítások fogalmazása (igaz-hamis eldöntése). 

Történetek alkotása képekről a mennyiségek figyelembevételével. 

Emberi környezet: 

Család, család élete, családtagok. Foglalkozások a családban. 

Életmód. 

Az óvoda és környezete: 

Felnőttek munkája, a gyerekek tevékenysége. 

Az óvoda épülete, közintézmények a környéken. Az emberek munkája az egyes 

munkahelyeken. 

Foglalkozások, eszközök, felszerelések az egyes munkahelyeken. 

Tulajdonságok, formák, színek, méretek vizsgálata. 

Közlekedés a faluban, városban: 

Eszközei, lehetőségei, dolgozói szabályai (különös tekintettel a gyalogos közlekedésre). 

Geometriai tulajdonságok megfigyelése: 

Építés szabadon, építmények lemásolása, építés rajz alapján. 

Síkbeli építések síkmértani elemekből, elemek összehasonlítása, válogatása, geometriai 

tulajdonságaik alapján. 

Irányok, arányok megfigyelése: (bal-jobb, alá-fölé, mellé, közé, előtt-mögött, vízszintes-

függőleges). 

Különös ráfigyelés a térbeli helyzet zavarával küzdő gyermekekre – ferde, görbe, álló, 

fekvő, eleje, közepe, vége, első, utolsó, lenn, fenn, felső, alsó, középső fogalmainak 

gyakoroltatása –, a helyviszonylatokat kifejező névutók gyakorlása. 

A rész és egész viszonyának megfigyelése. 

 

 

8. Munka jellegű tevékenységek 

 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, munka és munka jellegű, játékos tevékenység (az 

önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek a csoporttársakkal, 

értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt 

naposi vagy egyéb munka a környezet vagy a növény, állatgondozás). 

Célunk: A gyermek a munkát örömmel végezze, aktív tevékenységként tudjon azonosulni 

vele. Munkája eredményét ő és mások egyaránt tapasztalhatják. 

Gyakorlás hatására kialakul a felelősségérzet, szokás- és normarendszer. 

Munkavégzés közben megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek 

természeti, társadalmi környezetükről. 

Hozzájárul az értelmi képességek fejlődéséhez, megalapozódik a munka iránti tisztelet. 

Eredményének megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme. 

A munkához szükséges készségek formálódnak, pontossá válnak. 

 

Az óvodapedagógus feladata:  

 

A pedagógustól tudatos szervezést kíván, a munkavégzéshez szükséges attitűdök alakítása, 

ehhez szükséges a gyermekekkel való együttműködés és a folyamatos pozitív értékelés. 
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A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 

Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység. Elősegíti a kapcsolatok 

színesebbé, bensőségessé válását. 

Lehetővé válik általa a kitartás, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása, az 

önértékelés és ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása. 

Kialakul a feladattudat, fejlődik a figyelemösszpontosítás. 

Önként, önállóan vállal feladatot, s azt kitartóan teljesíti. 

A fejlesztés tartalma: 

Önkiszolgálás: 

A középső és nagycsoportban a reggeli önkiszolgáló, az ebéd és az uzsonna során naposok 

látják el a feladatot. 

Öltözködésben. 

Naposi munka: 

Játékrakodás. A tevékenységekhez szükséges eszközök kiosztása. 

Alkalomszerű munka: 

Környezet rendjének biztosítása. 

Segítés az óvónőnek, egymásnak, a kisebbeknek. Ajándékkészítés. Egyéb megbízatások. 

Szobanövények locsolása. 

Madarak etetése a téli időszakban.  

 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. Az óvodai tanulás elsődleges célja az 

óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

  

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

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

alakítása. 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés 

- a játékos, cselekvéses tanulás   

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

 9. Sajátos nevelési feladataink 

 
Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése 

A megelőzést célzó prevenciós és korrekciós fejlesztés alapja 

 

A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti megfontolásból 

is a mozgásra alapozunk: 
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 A (2,5)3-7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája, 

önérvényesítési módja a mozgás. Viszonylag e területen tekinthető homogénnek ez a 

korosztály az óvodáskor kezdetén. 

 A mozgás tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek – egyben az 

önmagunkról kialakított testséma is, amely a pszichés- én idegélettani leképeződése. 

 A mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is kedvezően 

befolyásolhatunk, így a testséma, lateralitás, testdimenziók, térpercepció alakulását is. 

 

Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai 

 

Ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában (funkcióiban) lemaradt, vagy 

tartósan stagnál (ez nyomon követhető a fejlettségmérő lapon), abban az esetben vissza kell 

térnie a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére, amelyben még biztonságosan mozog (vagyis a 

mozgáshoz, a cselekvéshez), és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat kell őt 

eljuttatnia a következő szintre. 

Időt és lehetőséget kell biztosítani az egyik területen hiányosan elsajátított, vagy gyakorlásra 

szoruló ismeretek más területen való elmélyítésére, korrigálására. A korrigálható lemaradások 

nagyrészt megelőzhetők azzal, hogy azok természetes módon fejlesszék a gyermekek 

képességeit (például mozgásos játékeszközök, logikai játékok). 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

 

Az óvoda alapító okiratába foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság típusának 

megfelelő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését vállaljuk fel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges 

feltételek közé tartozik az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti 

foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása, a 

foglalkozásokhoz szükséges speciális nevelési terv, valamint speciális gyógyászati és 

technikai eszközök, a gyermek részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által 

meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján:  

 Testi, érzékszervi értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 

Célunk: 

 A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a 

gyerekek között személyiségük különbözősége. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének 

elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben 

tudjanak beilleszkedni a társadalomba. 

 

Alapelvünk:  
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 A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. 

 Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, 

párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb 

formája a fejlesztésnek. 

 Gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók, 

akik a többiekkel együtt nevelhetők. 

 A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden 

rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik 

fejlődéséhez, személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez. 

 Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a 

gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást 

(megfélemlítés, megalázás, az emberi méltóság megsértése). 

 A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 

gyógypedagógiai, orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira, 

illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára kell építeni. 

 

 

A fejlesztés legfontosabb területei 

 

 A kognitív funkciók fejlesztése 

 Alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az 

egyensúlyérzék fejlesztése 

 Manuális készség, finommotorika fejlesztése 

 Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az 

aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése 

 Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása 

 Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése 

 

Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok 

 

 Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a 

gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, 

figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a 

sérülés jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát. 

 Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt. 

 Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével 

bővüljenek a kompenzációs lehetőségek. 

 A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan 

tudjon cselekedni. 

 Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó 

dajkával, hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell értékű, 

mint az övé. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek optimális nevelésének érdekében a pedagógusok 

ismereteinek bővítése, elsősorban gyógypedagógiai téren. 
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 A hatékonyság, eredményesség, szakszerűség és célszerűség érdekében 

együttműködés a szaksegítőkkel – gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, 

fejlesztőpedagógus. 

 Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő 

szakszolgálatoktól. 

 A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai 

kompetenciánk határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, 

negyedévenkénti értékelése. 

 Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is 

juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális 

szintre: alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés. 

 Tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri 

tájékozódást, beszédészlelés és megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák 

támogatását szolgáló eszközök. 

 

 

 

Sikerkritériumok 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába. 

 A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják, nem kerülnek 

peremhelyzetbe. 

 Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon. 

 A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés. 

 

Migráns gyermekek interkulturális nevelése 

Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és 

munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

 

Alapelveink: 

 A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik 

igénybe az óvodai nevelést. 

 Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket 

megillet. 

 Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük. 

 A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, 

individualitásukban keressük. 

 

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok 

 Felkészülés a gyermek fogadására 

Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. A 

későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos információkat 

is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána kell olvasnia. Ezek az információk hozzásegítik 

ahhoz, hogy jobban megérthesse a gyermek viselkedését, meghatározhassa a pedagógiai 

beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos ezeknek az információknak egy részét a csoportban 

dolgozó dajkával is megismertetni. 

 

 Az érkező gyermek empátiás fogadása 
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A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása és 

előzetes szocializációs tapasztalatai: 

- A migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe, egyedül 

lévőnek, kirekesztettnek érzi magát. 

- Nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyerekek beszédét, és őt sem értik a többiek. 

- Fél az ismeretlentől, a változástól, a bizonytalanságtól. 

- Vallási okból előfordulhat sajátos étkezési szokás, ettől úgy érzi, ő más, mint a többi 

kisgyerek. 

- Általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva 

hátrányosabbnak érezheti magát. 

 

Ezért az óvónő legfontosabb feladata: 

A kezdeti időszakban a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő nyelv, 

szokások, viselkedési módok, étrend elfogadtatása, értékként való bemutatása szükséges a 

többségi gyermekek számára. A más kultúrákról, a vallásokról, a bőrszínről, az etnikai 

különbségekről szóló, életkornak megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a 

gyermekek érdeklődési körét – játék, mese, vers, ének, zene, tánc – figyelembe véve 

valósítható meg. 

A migráns gyermeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek leghatékonyabb 

eszköze a játék, tere pedig maga a közösség. 

 

Sikerkritériumok 

 Szívesen jár óvodába. 

 A gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát. 

 Szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát. 

 Megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul 

kimondani 

 

10. A tehetséggondozás 
 

A tehetség érték az egyénnek, környezetének, a hazájának, sőt az egész emberiségnek. Ezért 

a pedagógus fontos feladata, hogy hozzájáruljon a gyermekek tehetségének felismeréséhez 

és kibontakoztatásához. 

Tudatosan próbáljuk a produktumokban, a teljesítményben a tehetséget nyilvánvalóan 

bizonyító egyediséget, átütő erőt felfedezni, és az adottságokat képességekké fejleszteni.  

Az óvodapedagógus feladata biztosítani a fejlődéshez a lehető legkedvezőbb feltételeket, az 

adott képességnek megfelelő tevékenységet, és felkelteni a vágyat, a motivációt a fejlődésre. 

 

11. A hátrányos helyzetű gyermekek 

 
Hátrányos helyzetűnek tekintünk egy gyermeket akkor, ha fejlődéséhez nem adottak a 

szükséges feltételek, és emiatt a társadalmi érvényesülés útján jelentős hátránnyal indul. 

A hiány, a hátrány az alábbi területeken jelentkezhet: 

- nem kielégítő fizikai körülmények, anyagiak hiánya; 

- kulturális hátrány; 

- érzelmi-pszichés szükségletek kielégítetlensége. 
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Az óvodapedagógus feladata a hátrányos helyzet mind korábbi felismerése, körülhatárolása; 

a hátrányos helyzetű gyermekkel való célzott, személyre szóló foglalkozás; a hátrány 

csökkentése. 

Fontos teendőnk, hogy a szülőket megnyerjük az együttműködésre. Mély empátiával 

közeledve próbáljuk elnyerni bizalmukat, mindvégig a gyermek érdekeit szem előtt tartva. 

A jó gyermek-óvónő, óvónő-szülő kapcsolat segítségünkre lehet a beláttatásban. Ez 

elengedhetetlen feltétele a motiváltság erősítéséhez a hátrány ledolgozásában. A kölcsönös 

tiszteleten, bizalmon alapuló kapcsolat sok energiát adhat a gyermeknek.     

  

VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 
 Az óvodából az iskolába lépés feltételei 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés és az óvodai nevelési 

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

- testi, lelki és szociális érettség, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai 

munkához. 

Testi fejlettség: 

1. Testfelépítésük harmonikus, csont- és izomrendszerük életkoruknak megfelelő 

fejlettségi szintet mutasson. 

2. Idegrendszerük életkoruknak megfelelő állapotú legyen. 

3. Mozgásuk harmonikus, összerendezett képet mutasson, nagymozgásuk, 

finommotorika tekintetében. 

4. Tudják szándékosan irányítani természetes mozgásukat, viselkedésüket, testi 

szükségleteiket. 

 

Lelki fejlettség: 

1. rendelkeznek a tanuláshoz szükséges képességekkel, 

2. érdeklődésük nyitott, 

3. érzékelésük, észlelésük differenciáltabb, különösen a téri észlelés, a vizuális, az 

akusztikai differenciálódás, a téri tájékozottság, a testséma területén, 

4. az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a 

felismerés mellett egyre gyakoribb a felidézés, 

5. egyre többször jelenik meg és egyre tartósabb a szándékos figyelem, felismerhető a 

figyelem terjedelmi, tartalmi bővülése, könnyebben meg tudja osztani figyelmét, 

illetve a figyelem átvitelben is sikeresebb, 

6. gondolkodásában fellelhető az elemi-fogalmi gondolkodás, noha a cselekvő-

szemlélete és a képi gondolkodás még továbbra is jelen van. 

7. érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki, minden 

szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a 
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magán- és mássalhangzókat, türelmesen végig tudja hallgatni és megérti mások 

beszédét, érthetően reagál arra. 

8. elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében 

élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét, felismeri az öltözködés és az 

időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, felismerhetőek azok a 

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

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, elemi, mennyiségi ismeretei vannak. 

 

Szociális fejlettség: 

1. Tudjanak egyre több szabályhoz alkalmazkodni. 

2. feladattudatuk, kialakulóban van, s ez feladat megértésében, a feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreativ elvégzésében nyilvánul meg. 

Alakuljon ki a kitartásuk, önállóságuk, önfegyelmük. 

3. Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel és társaikkal szemben. 

4. Legyenek képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttekkel és a 

gyermektársaikkal. 

5. Szabálytudatuk fejlettsége biztosítja az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodásukat, 

amely egyre több szabályra terjed ki. 

6. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt 

fejlettségi szint. 

 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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1. BEVEZETŐ 

Mini Bölcsődénk nevelési, gondozási programja:  

„ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja”, mint a tartalmi szabályozás 

legmagasabb szintű dokumentuma, 

- az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

- az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

- az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról, 

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

- 238/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról, 

- 15/2013 (II. 23.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

- 259/2002 (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyezésről, 

- pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, 
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- az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének 

elismerése, 

- a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, 

ezeken belül is hangsúlyozottan a bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a 

szakmai munka részletes szempontjai c kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a 

módszertani levelek, útmutatók, ajánlások, 

- a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembevételével készült, 

mindemellett megtartva intézményünk szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó 

elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodva. 

 

1.1. Bölcsődénk minőségpolitikája 

 

 Intézményünk Mini bölcsődéje elkötelezi magát minden belső és külső 

tevékenységben, hogy a gyermekek szüleinek, a bölcsőde nevelőtestületének, 

alkalmazottainak és partnereinek együttműködésével teremti meg a kisgyermekek 

számára a szeretetteljes, biztonságos, családias légkört. 

 Elsősorban a gyermekek igényeit, az ő érdekeiket szolgálja. 

 Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásának minősége, annak fejlesztése 

minden dolgozó személyes felelőssége. 

 Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét hordozza magában. 

 

1.2. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása 

 Bölcsődénk nevelő, gondozó munkájának alapját a humanista értékek jellemzik. 

 A bölcsődénkben családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes 

légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozunk a gyerekekkel 

egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek 

számíthat rá. 

 A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges 

ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani. 

 Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és 

szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban, koruknak és 
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személyiségüknek megfelelően, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők 

kéréseihez. 

 Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret 

biztosítsunk a gyermekek önfeledtjátékához, mindennapi tevékenységéhez. 

Bölcsődénk mindent megtesz, hogy szülő helyettesítő funkciót töltsön be és 

együttműködési partner kíván lenni. 

 Intézményünk az új szemléletű, kompetencia alapú bölcsődei nevelés képviselője. 

 Pedagógián a „szeretet pedagógiája”, melyet a gondoskodás és törődés, a feltétel 

nélküli elfogadás, a felelősség, valamint a másik megismerésének igénye jellemez. 

 Intézményünkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontosnak tartjuk, 

hogy őszinte szeretettel és érdeklődéssel nyissunk a gyermekek felé. Érezzék, hogy 

bizalommal fordulhatnak hozzánk. Lényeg, hogy mindig jól érezzék magukat és ne 

féljenek, ne szorongjanak. 

 „ Segíts, hogy magam csinálhassam”. Támogatjuk a gyermeket az önállóságában. 

Dicsérő szavakkal lelkesítjük őket, ezáltal aktivizálják magukat. A pozitív 

megerősítést részesítjük előnyben. 

 A gyermeket jó dolgaiban, tulajdonságában erősítjük, dicsérjük. Ebben a 

következetesség az alapelvünk. 

 

Gyermekképünk: 

- a harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermekek, 

- akik testileg és lelkileg egészségesek, 

- szociálisan kompetensek, 

- nyitottak az őket körülvevő környezeti ingerekre, 

- kitartóak, aktívak és tevékenyek. 

 

1.3. Helyzetelemzés 

1.3.1. A bölcsőde múltja és környezete 

A Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde az elmúlt 10 évben többször viselt más-más nevet. A 

bölcsődés korú gyermekekkel kapcsolatos múltja 2008-ra nyúlik vissza. Ekkor kezdett az 

óvodánk 2. életévüket betöltött gyerekeket is fogadni. Az intézményünk neve a Hosszúpályi 

Egységes Óvoda Bölcsőde, hajdúbagosi tagintézménye volt. Majd 2013. január 01-től az 

intézményi társulás felbomlott és óvodánk a Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde nevet 
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kapta. Az egységes óvoda-bölcsődébe csak kizárólag a 2. életévüket betöltött gyerekeket 

lehetett felvenni. Ezzel szemben a Mini bölcsődébe már 18 hónapos kortól részt vehetnek a 

gyermekek a bölcsődei nevelésben. A fenntartó 2019-től kormányzati döntés alapján Mini 

Bölcsődeként kívánja tovább működtetni. 

Helyileg a falu szívében, a hajdúbagosi óvoda épületében van a bölcsőde. 

 

1.3.2. A szolgáltatás terület, a szolgáltatást igénybe vevők célcsoportja és 

összetétele 

A Mini Bölcsőde ellátandó szolgáltatási területe elsősorban Hajdúbagos község, férőhely 

esetén más településekről is, úgy, mint az óvodában. 

Hajdúbagoson az állandó népesség korcsoportok megoszlása szerint: 

0 – 3 éves korig: 95 

4 – 7 éves korig: 68 

8 – 14 éves korig: 149 

15 – 18 éves korig: 97 

19 – 62 éves korig: 1250 

63 felett: 444 

 

Éppen ez a demográfiai mutató váltotta ki a korábban egységes óvoda-bölcsőde iránti igényt. 

Ebben a formában a bölcsődés korú gyerekek együtt nevelődtek az óvodásokkal. A jövőben a 

mini bölcsőde 7 gyermeket tud fogadni 18 hónapos kortól. Az igényfelmérések alapján 

kiderült, hogy a gyermekek napközbeni elhelyezése (1-2.5 éves) akár időszakosan sem – nem 

oldható meg. Az elmúlt két év alatt jellemző volt intézményünkbe a túljelentkezés. A 

férőhelyek hamar megteltek. A szülők elmondása alapján, többségük választását elsősorban 

az intézmény jó hírneve motiválja. 

Elsősorban az itt élő és ide költöző fiatal munkavállalók, családok, családi (rokoni) segítség 

hiányában munkát vállaló szülők részére kívánunk segítséget nyújtani. 

A szolgáltatást igénybe vevő szülők számára szeretnénk lehetővé tenni, hogy gyermekük 

felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely 

elősegíti elhelyezkedésüket. 

Továbbá azon szülők számára vagyunk segítséggel, akik a kis gyermeklétszám miatt nagyobb 

gondoskodást, odafigyelést várnak el gyermekükkel szemben. Mivel a gyermekekkel a nap 
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folyamán két szakképzett kisgyermekgondozó foglalkozik, így sokkal több idő jut egy-egy 

gyermekre, mint a hagyományos bölcsőde intézményes keretein belül. 

Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek 

megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük. 

 

A fentiekben megfogalmazottaknak megfelelően, a következő 5 év szakmai programjában 

kiemelten hangsúlyt kell fektetnünk a családokkal való szoros együttműködésre, a különleges 

bánásmódot igénylő kisgyermekek speciális ellátására (nevelés, gondozás, a pedagógiai 

szakszolgálat közreműködésével korai fejlesztés, gyermekvédelem) és a kisgyermekek 

számára a napközbeni, korai tanulást támogató élmények biztosítására. 

 

1.3.3. A bölcsőde alapfeladata és egyéb szolgáltatásai 

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

értelmében bölcsődénk alapfeladata, a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti 

alapellátás rendszerében biztosítani 18 hónapos kortól 2.5 - 3 éves korig a kisgyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, és nevelését. 

Alapellátáson túli szolgáltatásaink: 

- időszakos gyermekfelügyelet szabad férőhelyeken, 

- illetve más gyermeknevelő szolgáltatásokkal segítjük a családokat (pl. baba-mama 

klub, babamasszázs). 

A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket 

biztosítjuk, figyelembe vesszük a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a kora-

gyermekkori intervenció szemléletének befogadását. 

A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 

A szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait, valamint a díjazást 

egyértelműen megfogalmazva, írásban rögzítjük. 

 

1.3.4. A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló 

tájékoztatás formája 

A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele – a bölcsődei felvétel – egész évben folyamatos 

önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: 

o a körzeti védőnő, 
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o a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 

o a szociális, illetve a családgondozó, 

o a gyermekjóléti szolgálat, 

o a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek 

o akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen elvált vagy özvegy 

családi állapotú) szülője nevel, 

o akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, 

o aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 

van szüksége, 

o akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak 

részben tudja, 

o akit gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó 

nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel, 

o akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról 

nem vagy nehezen tud gondoskodni, 

o akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony. 

A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

A szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeiről a szülők tájékozódhatnak 

o közvetlenül a bölcsődében, 

o óvodában, 

o szórólapokból, 

o a védőnői fogadó órákon, 

o családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál, 

o valamint minden év júliusában a „bölcsődei nyári nyílt napokon”. 

Bölcsődénkben a beiratkozás utáni felvétel során a szolgáltatásról a szülők tájékoztatást 

kapnak írásban (házirend, tájékoztató anyag) és szóban (személyes beszélgetés, szülői 

értekezlet). 

 

A tájékoztatás tartalmazza: 
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o az ellátás tartalmát és feltételeit, 

o a bölcsőde által vezetett és az adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat,  

o valamint az azokba történő betekintés módját,  

o a család és a bölcsőde kapcsolattartásának formáit, 

o a házirendet, 

o a panaszjog gyakorlásának módját, 

o jogokat és az érdekképviselet működését, 

o az érték és vagyonmegőrzés módját, 

o a fizetendő térítési díjat. 

A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást 

köt az intézménnyel, melyben egyben nyilatkozik hogy az általa megadott személyes adatok a 

valóságnak megfelelnek, és ha abban változás áll be azt köteles jelezni, valamint az ellátásról 

a tájékoztatást megkapta. 

 

 

 

1.3.5. Az igénylők, és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok 

Az ellátottak jogainak védelme 

A gyermeknek joga, hogy 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzetelhárításához, a társadalomba 

való beilleszkedéséhez, 

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek ellen védelemben részesüljön, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mente nevelésben, gondozásban 

részesüljön. 

A szülőnek joga, hogy:  

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

 megismerje a nevelési, gondozási elveket, 
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 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől, 

 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban,  

 megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

A szülő kötelessége, hogy: 

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

 megismerje a nevelési, gondozási elveket, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől, 

 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban, 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön, 

 a fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze, 

 a bölcsőde házirendjét betartsa. 

 

Érdekképviseleti fórumot működtetünk a mélyebb megbeszélést igénylő szülő és 

kisgyermeknevelő közti esetleg kialakult konfliktus megoldására. A szülők érdekeit 

szülőcsoportos beszélgetéseken demokratikus formában megválasztott képviselő védi. A 

kisgyermeknevelők érdekeit a munkatársi megbeszéléseken szintén demokratikus formában 

választott kisgyermeknevelő végzi. A további jogokat a Házirend tartalmazza, melynek 

tudomásulvételét a szülők aláírásukkal igazolják. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek 

védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 

élhetnek a bölcsőde vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál: 

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

- a gyermeki jogok sérelme, 

- a bölcsőde dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért. 

 

A szolgáltatást végzők jogainak védelme 
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A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg. A 

szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy 

- megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, 

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

- munkájukat elismerjék, 

- véleményüket kinyilváníthassák. 

 

A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 

Az intézmény közalkalmazottai körében csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel 

szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény kizáró tényezője. 

Az intézmény dolgozóinak munkahelyi etikáját, az intézmény Etikai Kódexe fogalmazza 

meg. 

Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk 

védelme illeti meg a kivizsgálási időszak végéig. 

A dolgozók személyes adatai a személyes adatok kezelésére vonatkozó és titoktartási 

szabályok szerint kezeltek. 

Az alkalmazotti közösség munkaszervezése során különös figyelmet kap a család és házasság 

intézményének védelme. 

A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolja hátrányosan a bölcsődei 

ellátásban, valamint alapellátáson túli szolgáltatásokban résztvevő kisgyermekek érdekeit. 

 

1.3.6. Személyi feltételek 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, 

kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. 

A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakembere, aki személyiségével, nevelői 

attitűdjével mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. 

A „saját kisgyermeknevelő” – rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán 

alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik közvetlenül egy 
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kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és 

a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). 

Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejődési állomásokat, 

vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott 

gyermekekért. 

A „saját kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet 

tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját 

kisgyermeknevelő” segíti át a gyermekeket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

Bölcsődénkben 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka látja el a napi gondozási-, nevelési 

feladatokat. A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő 

foglalkozik. 

A szükséges kisgyermeknevelői jelenlétet rugalmas munkakezdéssel oldjuk meg. 

Szakdolgozóink szakirányú szakképesítéssel rendelkeznek. 

A kisgyermeknevelő munkáját a dajka segíti. A dajka/kisegítő gyermekfelügyeleti, kisegítői, 

higiéniai és egyéb feladatokat lát el. 

Programunkhoz az alapvető szakmai feltételek adottak. 

 

1.3.7. Tárgyi feltételek 

A Mini Bölcsőde 7 férőhellyel, az óvodával egy épületben működik. 

Környezetének kialakításánál az elsődleges szempont a biztonság volt. Szolgáltatásunk magas 

szintű ellátást biztosít a gyermekek számára, melynek része a szakmailag jól megválasztott 

játékeszközök, sportszerek, technikai felszerelések, amelyek mind programunk 

megvalósítását szolgálják. 

Tárgyi feltételeink a szakmai követelményeknek megfelelően, megalapozottan és 

folyamatosan alakítjuk ki. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, 

gondozási eszközökkel, korszerű játékokkal rendelkezünk. A szabadban is biztonságos 

környezet biztosítására törekszünk, annak érdekében, hogy gyermekeink nevelése a 

legoptimálisabb tárgyi környezetben valósulhasson meg. 

Az alapterület megfelel a jogszabályban előírt férőhelyszámnak. 

A mini bölcsőde a helyi óvoda épületében működik, amely áll egy előtérből, egy babakocsi 

tárolóból, mozgáskorlátozott wc-ből, felnőtt wc-ből, gyermeköltözőből, vizesblokkból és a 

csoportszobából. 
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Déli fekvése világos, napfényes környezetet biztosít. A szoba berendezése gyermekközpontú, 

hangulatos, otthonos, esztétikus, pedagógiailag célszerűen kialakított, megfelel a mai, modern 

kisgyermeknevelés elvárásainak. 

A csoportszobában a játékterületek kialakításánál figyelembe vettük, hogy lehetőség legyen 

aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés, 

ragasztás) végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a 

gyermekeket az önállóságra és rendszeretetre. 

Ez a játszó-étkező-háló rész laminált parketta burkolatú, nyitott játéktároló polcokkal. A 

bútorok falhoz rögzítettek. A fektetőket külön tároló szekrényben tartjuk. 

Kialakítottunk egy kis pihenő sarkot, hempergőt a napközben fáradt pihenésre vágyó 

gyermekek számára. 

A gyermekszékek és asztalok a gyermeklétszámhoz igazodnak, megfelelnek az életkori 

sajátosságoknak, a felületük mosható, higiénikusan tisztítható. 

A gyermekek számára különböző játékfajtákhoz (mozgásos játék, gyakorló, szimbolikus, 

szerepjáték, építő-konstruáló játék) annyit biztosítunk, hogy minden gyermek számára jusson 

azonos típusú játékeszköz. Az óvodában a bölcsis gyerekek számára is rendelkezésre áll egy 

tornaszoba, mely az idén lett felújítva, új padozatot kapott, mely meleg és kényelmesen puha. 

Itt különböző mozgásfejlesztő eszközöket próbálhatnak ki a bölcsődés gyermekek (pl.: 

bordásfal, tornapad, billenő rácshinta, trambulin, labdák, forgó tölcsér). 

Mini bölcsődénk külön elkerített udvarrésszel rendelkezik a szabadban történő mozgás és 

játék lehetőség biztosításához, mozgásfejlesztő eszközökkel – pl. mászóvár csúszdával, rugós 

gyermekjátékok, stb – homokozóval, babházzal, hintával. 

Vátozatos mozgáslehetőségeket biztosítunk minden évszakban a beépített és a mobil játék 

eszközökkel. Nyáron pancsolással tesszük élvezetessé, és sokszor elviselhetővé a kánikulai 

napokat, egyelőre mobil vízpermetező megoldásával. 

 

Ahogy belépünk az óvoda bejáratán az előtérbe jutunk, innen jobbra találhatók az óvoda 

csoportszobái (3db), és különböző helyiségei. A folyosó végén található a tálaló konyha, 

melyet az óvodával közösen használunk, szigorú és pontos időbeosztásban, hogy a tálalási 

idők ne fedjék egymást. 

Először a bölcsődés gyerekek kapják meg az ételt, amit a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsődéhez 

tartozó, az általános iskolai konyháról szállítanak teljesen külön kezelve, biztosítva a 
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közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

foglaltakat. 

 

2. NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAM 

2.1. Nevelő, gondozó munkánk célja 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő 

családok állnak A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a családra, mint 

komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, 

hanem az egész család támogatását célozza meg. 

Célunk, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek 

segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 

környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Mindezt olyan szemlélettel 

és módszerekkel tesszük, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.  

Családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárulunk a családok életminőségének 

javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

A családban nevelkedő kisgyermekek számára, családias, derűs légkört biztosítunk, a 

nemzeti/etnikai hovatartozásuk tiszteletben tartásával, a napközbeni ellátás – nevelés, 

gondozás, étkeztetés, felügyelet – keretein belül. 

Az életkori-, és egyéni sajátosságaikra, szükségleteikre tekintettel, színes, együttes 

élményekbe ágyazottan tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk számukra, ezzel 

támogatva harmonikus fejlődésüket. 

2.2. Nevelő, gondozó munkánk alapelvei 

2.2.1. A család rendszerszemléletű megközelítése 

Elsődleges szempontunk, hogy megismerjük és megértsük a családok működését. A 

rendszerszemlélet lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, mely nemcsak a 

kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a 

kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. 

Így az erősségek hangsúlyozásával hozzájárulhatunk a család életminőségének a javításához. 

2.2.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció olyan tevékenységek csoportja, mely a kisgyermek sajátos 

szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A gyermek-szülő 

tranzakciókra és a gyermek családhoz kapcsolódó élményeire helyezi a hangsúlyt, valamint a 
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szülőknek nyújtott segítségre, hogy maximálisan biztosíthassák gyermekük egészségét és 

biztonságát. (GURALNIC 2001). 

Bölcsődénk, funkcióját tekintve alkalmas szintér a koragyermekkori intervenció 

szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelőink feladata az 

esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése. 

2.2.3. A családi nevelés elsődleges tisztelet 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsődénk a családi nevelés 

értékeinek, hagyományainak és szokásainak tiszteletben tartásával, annak erősítésével, 

segítésével vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, szükség esetén, 

lehetőségeihez mérten törekedve a családi hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. 

Mindezek értelmében fontosnak tartjuk, hogy a szülők aktívan, különböző szinteken és 

módszerekkel bekapcsolódhassanak a bölcsőde életébe, biztosítva ezáltal a két nevelői színtér 

összhangját, együttműködését. 

2.2.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni 

szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg. 

A bölcsődei nevelésünk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, mely a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák 

fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet 

fordítunk az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli 

különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

 

 

2.2.5 A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra.  

Kisgyermeknevelőinktől elvárás, hogy  

- felelősséget érez más ember gyermekének korai személyiségformálásával, nevelésével 

kapcsolatban, 

- gondozási-nevelési elveinkkel összhangban tiszteletben tartja a szülők 

gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait, szokásait. 

- szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat, 

- betartja a szakmai illetékesség határait, 
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- szociális érzékenységgel, előítéletek nélkül, a másik fél emberi méltóságát, 

véleményét tiszteletben tartva együttműködik másokkal. 

Megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő önismerettel, magas szintű társas 

készségekkel rendelkező szakembereink képesek a feladatok színvonalas megvalósítására. 

Kisgyermeknevelőink felelősek a szakmai tudásuk szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciáik fejlesztéséért. 

2.2.6. A biztonság és stabilitás megteremtése 

A kisgyermek beszoktatására, adaptációs időszakra úgy tekintünk, minta kisgyermek 

elveszett biztonságának újrateremtésére. Minden kisgyermek számára komoly 

megrázkódtatást jelent, ha édesanyjától hosszabb-rövidebb időre el kell válnia. Ezért tartjuk 

fontosnak lehetőséget adni a fokozatos beszoktatásra. 

Az anya/szülő vagy a beszoktatást végző más, a gyermek számára ismerős személy jelenléte 

biztonságot ad a kisgyermeknek, s megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. 

A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan alakul ki az érzelmi kapcsolat, 

kötődés, mely segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, megkönnyíti a 

beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz 

reakciók (pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való 

fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges 

változások, stb.) súlyosságát, időbeni elhúzódását. 

A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot, 

alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. 

Az első héten a személyi és tárgyi környezet megismerésére, a gyermek szükségleteinek a 

bölcsődében történő kielégítésére helyezzük a hangsúlyt, melyet az anya végez. Így a 

gyermek az anyával együtt ismerkedik meg kisgyermeknevelőjével, az új tárgyakkal és 

szokásokkal. A kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, kiváró a kapcsolat alakulása 

szempontjából, majd a gyermek reakcióit figyelembe véve kb. 4-5 napon belül fokozatosan 

átveszi az anyától a gondozási tevékenységeket, de az anya még jelen van. Kb. a második 

héttől a gyermek fokozatosan egyre több időt tölt az anya nélkül a bölcsődében, míg a 

második hét végére már az egész napja a bölcsődei élet szerint zajlik. 

A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 

ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi 

események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 
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A mindennapos események rendje, a játék, a megszokott nevelő és a megszokott hely segíti 

őket, hogy eligazodjanak a mindennapokban. 

A napirenden belül az egyes gyermekek egyéni igényeihez úgy igazodunk, hogy közben a 

csoport életében is áttekinthető rendszer van, így a gyermekek tájékozódnak a várható 

eseményekről, nincs felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 

biztosítja. 

Lényegesnek tartjuk a napirend kialakításánál a jó munkaszervezést, a kisegítő személyzet – 

dajkák/kisegítők – összehangolt munkáját. 

Napirendünk rugalmasságának érdekében a kisgyermeknevelők figyelembe veszik a 

gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni szükségleteit, otthoni életét, életritmusát, az adott 

évszakot és időjárást, a csoportlétszámot, a tárgyi feltételeket és egyéb tényezőket (pl. 

bölcsőde nyitása, zárása). 

A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak 

minden formájától való védelmet is. 

2.2.7. Fokozatosság megvalósítása 

A fokozatosság a bölcsődei nevelésünk minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesül. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások 

kialakulását. 

2.2.8. Az egyéni bánásmód érvényesítése 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétele a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a gyermek kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség 

biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, 

elismerése. Kisgyermeknevelőink meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori-, 

és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát 

figyelembe véve segítik a fejlődést. 

Törekszünk, hogy a bölcsődénkbe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla 

gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha fejlődése esetleg több területen jelentős eltérést 

mutat az átlagos fejlődéstől, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, 

emiatt nehezebben kezelhető. Kisgyermeknevelőink elfogadják, tiszteletben tartják a 

gyermekek vallási, nemzetiségi/etnikai, stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segítik az 

identitástudat kialakulását és fejlődését, valamint a saját és a más kultúra és hagyományok 

megismerését és tiszteletben tartását. 
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2.2.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, 

intim helyzetei. 

A gondozási helyezetek megvalósulása során a nevelés és a gondozás elválaszthatatlan 

egységet alkot. A gondozás alkalmával nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 

korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. 

A nevelés, gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi-lelki harmóniájának 

elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való összhang is, ezért a 

nevelés, gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermekek számára, 

hogy érdeklődésüknek, pillanatnyi pszichés szükségleteiknek megfelelően ismerkedhessenek 

személyi- és tárgyi környezetükkel úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kaphassanak a 

helyes, tapintatos, figyelmes kapcsolatkezelés kialakításához kisgyermeknevelőinktől. 

A gondozás és a játék bölcsődei életünk egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényegesnek tartjuk a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 

erősítését. 

A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek 

kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok 

pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 

2.2.10.  A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 

támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésünkben. Biztosítanunk kell annak a 

lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken 

keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás 

örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. 

Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segítjük őket önálló 

kezdeményezéseiket, megteremtve ez által az egész életen át tartó tanulás igényének, 

folyamatának biztos alapjait. 

3. A BÖLSŐDEI  NEVELÉS  FELADATAI 

3.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

 

Mini bölcsődénk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első 

gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család 

erősségeinek megismerése, támogatása mindig a pozitívumok kiemelésével valósul meg.  
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A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülő és a kisgyermeknevelők közötti 

egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat, elengedhetetlen 

feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így 

közvetíteni tudja számunkra szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a 

gyermeknevelőinket a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 

kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a 

szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos 

ismereteket, módszereket. 

Mai modern világunk gyorsan változik, mely magával hozza a társadalom legkisebb 

egységének – a családnak – a változását is. A megváltozott családban új szükségletek 

jelennek meg, melyek előrevetítik, hogy a családdal kapcsolatba kerülő intézményeknek is új 

szükségleteket kell kielégíteniük. Ebből következik, hogy napjainkban a bölcsődéknek, mint a 

családi szocializáció támogatóinak is változnia kell. A családokban új igények merülnek fel és 

nekünk kötelességünk ezekhez az igényekhez, elvárásokhoz alkalmazkodni, nyilván a 

szakmai alapértékek megtartása mellett. 

Ebből adódóan a családok erősségeire is kell építenünk nevelési feladatainkat, a szülői 

kompetenciák fejlesztésével. 

3.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

A szakembereink feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, 

támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges és biztonságos környezet 

megteremtése. 

A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul 

meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz 

igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a 

játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges 

életmód, az egészségnevelés érdekében törekszünk az alapvető kultúrhigiénés szokások 

kialakítására, a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirendünk 

segítségével ezen belül: étkezés, tisztálkodás, ürítés, öltözködés, alvás, levegőzés, mozgás, 

játék. 

A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakembereket is bevonunk: 

gyermekorvos, védőnő, dietetikus, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés 

szakember, stb.  
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Elsősorban preventív szerepet tölt be a bölcsőde lehetőségeihez mérten kialakított, a 

nagymozgások gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel 

felszerelt csoport és tornaszobánk. 

3.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

Kisgyermeknevelő munkatársaink érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes nevelői 

magatartása magában foglalja érzelmi elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére 

való ösztönzést, a pozitív és biztató üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és 

határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődébe kerülése több lehetőséget teremt a társas 

kapcsolatok megtapasztalására. 

Törekszünk az együttélés szabályainak megismertetésére, elfogadtatására, a másik iránti 

nyitottság, empátia és tolerancia megerősítésére, a bizalmon és elfogadáson alapuló társas 

kapcsolatok megélésére, megtapasztalására. 

Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a kisgyermeknevelővel és /vagy a társakkal 

közös pozitív élmények szerzésére, ezzel az „én” érvényesítés és az alkalmazkodás 

egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését. 

A kisgyermeknevelőink feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az 

ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása. A kommunikációs kedv felkeltése és 

fenntartása fontos feladatunk a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, mondókák, 

énekek, verse, mesék közvetítésével, valamint azzal, hogy mindig meghallgatjuk őket, 

figyelünk rájuk míg mondandójukat közlik, ha kérdeznek válaszolunk nekik. 

Derűs légkör biztosításával tudjuk a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

csökkentését, a gyermekek segítését az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában. 

Különös figyelmet kell fordítanunk a sajátos nevelési igényű, nehezen szocializálható, 

lassabban fejlődő, elhanyagolt és hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi 

kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is. 

3.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

Bölcsődénkben a kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses 

tanulás lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő 

környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a 

szakembereink ismeretet nyújtanak, segítik a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények 

feldolgozását. 

A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során pozitív élményeket, viselkedési 

mintákat és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. 
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Az önálló aktivitást, próbálkozást és a kreativitást támogatjuk, az önálló véleményalkotásra, a 

döntésre, a választásra való képessé válást segítjük bátorító, ösztönző nevelői 

magatartásunkkal. 

 

4. A  BÖLCSŐDEI  NEVELÉS  FŐBB  HELYZETEI 

Akkor érjük el célunkat a bölcsődei nevelésünkkel, ha a bölcsődei élet a kisgyermek számára 

élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító. 

Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód 

érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 

4.1. Tanulás 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézményben, szolgáltatónál nincs helye. Ebből adódóan bölcsődei nevelésünk területén a 

tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan tapasztalat-, illetve 

információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben illetve a 

gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. A 

tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe ágyazottan történik. 

A tanulás legfontosabb irányítójának a személyes kíváncsiság, az érdeklődés kell, hogy 

legyen.  

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a 

felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció. 

A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-

gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A kisgyermeknevelőink a 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szem előtt tartják, hogy náluk más jellegű és 

hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat. 

A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 

fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 

gyermek-gyermek interakciók. 

4.2. Gondozás 

A gondozás bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek között. 

Elsődleges célunk a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan kielégítése. 

Kisgyermeknevelőink hozzájárulnak, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan 

vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben 

érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a 
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felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, ami növeli az együttműködési kedvet. Úgy, 

mint a tanulási, a gondozási helyzetekben sem érvényesülhet teljesítményelvárás. 

Elegendő időt hagyunk, egyes önellátó mozzanatok megtanulására, mivel ezek gyakorlást 

igényelnek. Ezeket mindig pozitív visszajelzéssel jutalmazzuk. A sikertelenségért viszont 

soha semmilyen körülmények között sem marasztalunk el senkit. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott 

jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 

A gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja a szokások kialakulását és az 

önállósodás folyamatát. 

4.3. Játék 

A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segíti a gyermekeket a világ 

megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést.  

A kisgyermeknevelőink a játék feltételeinek megfelelő hangulatot, helyet, időt és eszközöket 

biztosítanak, és nevelői magatartásukkal támogatják az elmélyült, nyugodt 

játéktevékenységet, a kreativitást. 

A kisgyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményeznek, esetenként mintát 

nyújtanak, szerepet vállalva a játékban, annak tartalmát ötleteikkel, javaslataikkal színesítik. 

A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A kisgyermeknevelővel, a 

többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése 

mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejődését. 

4.4. Mozgás 

A csecsemő-, és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének 

időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás. 

Ezért a csoportszobában, a tornaszobában és az udvaron is biztosítjuk számukra a nagyobb 

mozgásteret, a mozgásfejlesztő játékokat. 

Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, annál nagyobb örömüket 

lelik a játékban. 

A mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják, 

végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a 

mozgásuk.  

Az önállósági törekvéseik támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel 

lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására. 
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4.5. Mondóka, ének 

Sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre adunk lehetőséget 

- a környezet hangjainak megfigyelésével, 

- a kisgyermeknevelőink ének- és beszédhangjával, 

- spontán dúdolgatásaikkal, 

- ritmusos szövegmondásukkal, 

- a dallam és ritmushangszerek hallgatásával, megszólaltatásával, 

- közös éneklésekkel. 

4.6. Vers, mese 

Az anyanyelvi élmények, a vers, a mese nagy hatással vannak a kisgyermek érzelmi és 

értelmi fejlődésére (ezen belül a beszéd, a gondolkodás, az emlékezet és a képzelet 

fejlődésére), valamint a szociális fejlődésre. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig 

a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-

nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így egyszerre feltétele és eredménye a 

kisgyermek alapvető érzelmi biztonságának. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre 

tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés 

élménye segíti az aktív szókincs kialakulást és a világról való ismeretek megszerzését. 

Bölcsődénkben, a népi és irodalmi műveken, a verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés, 

bábozás dramatikus hatásain keresztül, azoknak bensőséges kommunikációs helyzetét 

kihasználva, a mindennapi tevékenységbe ágyazottan a kisgyermeknevelők olyan élményeken 

keresztül biztosított tapasztalatok és ismeretek elsajátítását segítik, melyben fejlődik a 

kisgyermekek emberismerete, a főhőssel való azonosulás által empátiája, gazdagodik a 

szókincse és az önálló véleményalkotás kialakulása. 

A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó 

igényei befolyásolják elsősorban. 

4.7. Alkotó tevékenységek 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az 

önkifejezés -, nem annak eredménye. Bármilyen is legyen a végeredmény a pozitív 

megerősítés mindig elengedhetetlen, hiszen motiváló hatású és segíti az alkotó tevékenységek 

iránti érdeklődés fenntartását és az alkotásból fakadó öröm személyiségfejlődésre gyakorolt 

pozitív hatásainak érvényesülését. A kisgyermeknevelőink feladata a tárgyi feltételek és 
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elegendő idő biztosítása, az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a kisgyermek 

pillanatnyi igényének megfelelő technikai segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása. 

A kisebbek a különféle anyagokkal (homok, víz, textil, fa, stb..) ismerkednek. 

A leggyakoribb alkotó tevékenységi formáink: nyomhagyó eszközök használata, firkálás, 

gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés. Udvaron a vastag 

aszfaltkréta használata. 

4.8. Egyéb tevékenységek 

Ezekben a tevékenységekben az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az 

együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának 

átélése. 

A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség 

jellemzi, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget nyújtanak az 

együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések felfedezésére, 

megértésére. (pl.: babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi 

süteményszaggatás, gyümölcssaláta készítés, stb.). 

 

5. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  SAJÁTOS  

FELTÉTELEI 

5.1. „ Saját kisgyermeknevelő”- rendszer 

A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakember, aki személyiségével nevelői attitűdjével 

mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. 

Bölcsődénkben a „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a személyi állandóság elvén alapul, 

mely nem merev rendszer, de biztosítja, hogy több figyelem jusson minden gyermekre. 

A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik közvetlenül egy 

kisgyermeknevelőhöz. 

A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás 

egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a 

kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez 

kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. 

Így több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, 

problémáit, szokásait, elsősorban a „saját kisgyermeknevelő” segíti át őket a bölcsődei élet 

során adódó nehézségeken. 
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Az ún. „ölelkezési időben” – az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban 

van – idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. 

 

 

5.2. Gyermekcsoport szervezése 

A gyermekcsoportunk létszáma jogszabály által meghatározott. Bölcsődénk adottságainak 

függvényében mini bölcsődei csoportunkban 7 gyermek nevelését biztosítjuk. Az előírtnál 

magasabb csoportlétszám nem csupán ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, 

hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az 

alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra. Az ennél 

magasabb létszámot szakmailag sem tartjuk elfogadhatónak. 

Alapelveinknek megfelelően a kisgyermekek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt 

ugyanabba az életkor szerinti homogén gyermekcsoportba járnak, ahol a gyermekek között 8-

10, maximum 12 hónapnál nem nagyobb a fejlettségbeli különbség. 

5.3. Tárgyi feltételek 

A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezetet – a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató épületét, játszóudvart és egyéb helyiségeit - , a jogszabályi és szakmai előírások, a 

csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az 

biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. 

5.4.Napirend 

Mini bölcsődénk jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirendje a kisgyermekek 

igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás 

feltételeit, annak megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes 

kisgyermek igényeit figyelembe véve, a csoportunk életében áttekinthető rendszer van, a 

gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, ezáltal kiiktatódik a felesleges 

várakozási idő. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, 

étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. Ez egyben a csoport 

belső nyugalmát is biztosítja. 

A napirendünk igazodik a gyermekcsoport életkori összetételéhez, fejlettségéhez, 

szükségleteihez, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb 

tényezők is. A csoport kisgyermeknevelői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy napon mely 

tevékenység kap nagyobb hangsúlyt. 
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A napirend kialakításának további feltételei: 

- a személyi állandóság  

- a tárgyi feltételek, 

- a jó munkaszervezés, 

- a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, 

- a kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. 

Napirendünk időbeosztása: 

7.00 – 9.00  Gyermekek folyamatos átvétele, a gondozónő a szülőktől tájékozódik a 

gyermek aktuális állapotáról.  

Szabad játéktevékenység biztosítása. 

9.00 – 9.30  Reggeli, szükség szerint fürdőszobai tevékenység. 

9.30 – 11.30 Szabad játéktevékenység biztosítása a csoportszobában, a tornaszobában 

és az udvaron egyaránt, az időjárás függvényében. A gondozónő a szabad 

játék mellett kínálja a fejlesztő hatású programokat, melyek a gyermekek 

számára önkéntes, egyéni érdeklődésétől függ a részvétel.  

Tízórai folyadék vagy gyümölcs biztosított a gyermekeknek, mely 

játékhelyzet közben van felkínálva. 

11.30 – 12.00  Készülődés az ebédhez. A gondozónő a gyermekek egyéni gondozását 

végzi, az önállósodási törekvéseket segítve. 

12.00 – 13.00 Ebéd, szükség szerint fürdőszobai tevékenység. 

13.00 – 15.30 Mesélés, alvás 

15.30 – 16.00 Folyamatos ébredés, fürdőszobai tevékenység, uzsonna 

16.00 – 17.00 Szabad játéktevékenység a csoportban. Folyamatos hazaadás.  

A gondozónő tájékoztatja a szülőket a gyermekükkel kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

6. CSALÁDOK  TÁMOGATÁSÁNAK  MÓDSZEREI  ÉS  LEHETŐSÉGEI 

A bölcsődénk az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervez, illetve 

más szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködik azok megvalósításában. 

A különböző szolgáltatások az alapfeladat ellátását nem veszélyeztethetik. 

Valamennyi szolgáltatási forma esetében lehetőség szerint törekszünk A bölcsődei nevelés-

gondozás alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez való igazodásra. 
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A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen 

erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializáció 

funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. 

 

 

 

6.1. Családlátogatás 

A családlátogatás során, a gyermek a megszokott, biztonságot nyújtó környezetében 

találkozhat a számára még ismeretlen személlyel, a kisgyermeknevelőnkkel, mely által a 

barátkozás, kapcsolatfelvétel könnyebbé válik. A szülő/k az otthoni környezetükben egy 

kellemesebb, oldottabb légkörben kaphatnak további, személyre szóló információkat a 

bölcsődei életről mélyebben megismerhetik a gondozónő személyét és lehetőségük nyílik 

szorongásaik feltárására, oldására ebben a nem hivatalos környezetben. A 

kisgyermeknevelőnk megismerheti a gyermeket a maga természetes közegében, megfigyelheti 

viselkedését, reakcióit és információkat gyűjthet az egyéni bánásmód kialakításához, valamint 

a gyermek otthoni miliőjéről. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a 

családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor tiszteletben tartjuk a 

család kívánságait. 

Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, a kisgyermek 

ébrenléti idejében kerül sor. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat 

megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek. 

 

6.2. Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. 

Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik a 

bölcsődét és a vezetővel történő személyes beszélgetés során – első interjú – megbeszélik, 

egyeztetik a bölcsődei élet megkezdésének pontos időpontját. 

Ekkor a szülő tájékoztatást kap a felvétel folyamatáról, a személyes adatok kezelésének 

módjáról, a fokozatos beszoktatás módszeréről, a bölcsődei napi életről és a szakmai 

munkáról. Ez a család és a bölcsőde együttműködésének első színtere. 

6.3. Napi kapcsolattartás 

A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések 
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megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel 

jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai 

szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. 

6.4. Egyéni beszélgetés 

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy 

a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló 

találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, az intézményvezető. A 

szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. A 

reggeli átvételnél a kisgyermeknevelők érdeklődnek a gyermekekkel történt előző napi, a 

bölcsődében eltöltött időn kívüli eseményekről, délután pedig az átadáskor tájékoztatják a 

szülőket az aznapi történésekről. 

 

6.5. A szülőcsoportos beszélgetések 

A szülőcsoportos beszélgetéseket a bölcsődei nevelési évenként két alkalommal szervezünk, 

ezek tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális 

nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel 

kialakított partneri viszonyra építve. 

A szülőcsoportos beszélgetéseinken a szülők gyermeknevelési kérdéseinek, nehézségeinek 

összegyűjtése után, az adott témákban csoportos beszélgetéseket szervezünk. Elsősorban 

azokat a szülőket várjuk, akik inkább gyakorlati tanácsokra vágynak, szívesen fogadják más 

szülők tapasztalatait, meglátásait az adott témában. A szakember/ek animátorként van/nak 

jelen a beszélgetésen, biztosítva, hogy a csoport önsegítő jellege érvényesüljön. 

A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés 

megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, 

ezáltal a saját viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt 

megerősítések befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait. 

A júliusi nyíltnapjaink keretében betekintést nyerhetnek a szülők és gyermekeik a bölcsődénk 

életébe. Ezek alkalmával is tartunk szülőcsoportos megbeszéléseket. 

 

6.6. Szülői értekezlet 

Bölcsődénkben a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó 

tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések 

elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül három alkalommal tartunk szülői értekezletet 
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(beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és a nevelési év vége felé), de a bölcsődét, 

vagy az adott gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet 

összehívására is sor kerülhet. 

 

6.7. Indirekt kapcsolattartási formák 

Az indirekt tájékoztatási formáink jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formáinkat. Az 

írásbeli tájékoztatóink, hirdetőtáblánk, szórólapjaink, közösségi oldalakon való megjelenések 

lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre, az információ áramlására. 

7. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY, SZOLGÁLTATÓ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók egymás közötti szoros együttműködése. 

Bölcsőde és óvoda kapcsolata: Mivel a helyi óvoda épületében vagyunk és egy 

intézményként üzemelünk, így az óvodával szoros együttműködésben, kapcsolatban állunk. 

A vezető, az óvónők szakmai segítségére, tanácsaira napi szinten számíthatunk, hiszen alig 

van olyan óvónő, aki nem rendelkezik a „ Két éves kortól az óvodában” elnevezésű 

végzettséggel és míg egységes óvoda-bölcsődeként működtünk, ők is nap, mint nap nevelték 

és gondozták a bölcsődés korú gyermekeket. A bölcsődés gyerekek az óvodában folytatják 

közösségi életüket. Tavasztól rendszeresen átvisszük a leendő óvodásokat ismerkedni. Így az 

átmenet számukra zökkenő mentesebbé válik. Évközben gyakran meglátogatjuk a 

gyermekeket, figyelemmel kísérjük fejlődésüket. Kölcsönösen meglátogatjuk egymást egyéb 

alkalmakkor is, pl. Télapó érkezése, farsang, egyéb óvodai rendezvények. 

Mindezek a kisgyermek érzelmi biztonsága folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, 

segítenek az új környezetbe történő beilleszkedésben. 

A bölcsődénk és az óvoda között olyan kölcsönös együttműködésre épülő, tartalmas kapcsolat 

kialakítására törekszünk, amely lehetővé teszi egymás szakmai elveinek, céljainak 

megismerését, megértését. Fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló partneri 

viszony előtérbe helyezése. 

Egyéb kapcsolatok: 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 

kialakítani mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok 

kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek 

egészséges fejlődése, fejlesztése szempontjából szükséges. 
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Együttműködünk: 

- a gyermekjóléti szolgálattal, 

- a védőnővel és a házi gyermekorvossal, 

- kapcsolatot tartunk a Magyar Bölcsődék Egyesületével, 

- a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, 

- a fenntartóval, mellyel a kapcsolatot az intézményvezető tartja. A fenntartó 

meghatározza munkánk feltételeit és a feladatok révén annak rendjét is. A kapcsolat 

egyfelől hivatali, másfelől támogató, segítő jellegű. A hivatal a bölcsőde dolgozóit 

felveszi a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába 

nyilvántartási számon. Ezen kívül hatósági ellenőrzést indít. 

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal – a hivatal által TAJ alapú 

elektronikus nyilvántartás működik a bölcsődében, a gyermekek TAJ szám alapján 

vannak nyilvántartva a rendszerben, napi jelentési kötelezettségünk van a szolgáltatás 

igénybevételéről. 

- Programunk megvalósulását külső szakemberek is segítik: pszichológus, logopédus, 

fejlesztő pedagógus, dietetikus szakember. 

 

8. ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Mini bölcsődénkben az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató szolgáltatásokat is 

szervezünk. Ilyen szolgáltatásunk: 

- az időszakos gyermekfelügyelet, a szabad férőhelyeken – a szolgáltatás célja a 

szakszerű felügyelet biztosítása arra az időszakra, amikor a szülő gyermeke 

felügyeletét nem tudja más módon megoldani, 

- baba-mama klub – igény szerint, a védőnőkkel szervezve, 

- babamasszázs – igény szerint, 

- sószoba használat, amelyek a felső légúti megbetegedések megelőzésében nyújtanak 

segítséget a bölcsődébe járó gyermekeknek. 

A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten 

fontosnak tartjuk elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások 

különbözőségeit és jellemzőit. 

A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 
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Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást 

egyértelműen megfogalmazva, írásban rögzítjük. 

A szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek orvosi igazolással 

vehetik igénybe. 

A szolgáltatások térítési díját saját hatáskörben a fenntartóval egyeztetve állapítjuk meg. 

 

 

 

 

9. DOKUMENTÁCIÓ 

Bölcsődékben – a módszertani javaslatokban, ajánlásokban megfogalmazott módon – a 

gyermekek egyéni fejlődését nyomon követve, a fejlődési folyamatok alakulásáról 

dokumentációt vezetünk. 

A megfigyeléseink, tapasztalataink rögzítése, az információk felhasználása a gyermek lehető 

legmagasabb színvonalú nevelésének-gondozásának biztosítása, fejlődésének segítése, 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése, 

leküzdése érdekében történik. 

Alapelvünk, hogy a dokumentációnk semmiféleképpen sem szolgálhatja a gyermek 

minősítését. Fontos szempontjaink a dokumentáció vezetésénél: hitelesség, objektivitás, 

árnyaltság, folyamatosság és rendszeresség. 

Felvételkor a dokumentáció vezetéséről tájékoztatjuk a szülőt, hozzájárulását kérjük, illetve 

lehetőséget biztosítunk számára a dokumentációba való betekintésre. 

A dokumentáció vezetése, a dokumentumok kezelése a személyiségi jogok, az adatvédelem 

figyelembevételével történik. A dokumentumokat zárt helyen tartjuk. 

A gyermekcsoporttal kapcsolatos dokumentációink: 

- csoportnapló, mely tartalmazza a névsort, napi jelenlétet, napi és heti történéseket, 

feljegyzéseket. 

Egyéni dokumentációk: 

- bölcsődei gyermek egészségügyi törzslapja, 

- fejlődési napló, 

- percenti tábla, 

- üzenő füzet. 

 



 98 

10. A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI 

FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK  BIZTOSÍTÁS 

Célunk, hogy dolgozóink szervezett és irányított keretek között végezzék nevelési, gondozási 

tevékenységüket a módszertani irányelvek, a gyermekvédelmi törvény alkalmazásával. 

Fontos, hogy jó minőségű munkát végezzenek a gyermekek és szülők általános 

megelégedettségére. Fontosnak tartjuk a szakmai tudás gyarapítását, a rendszeres önképzést 

és továbbképzést, hogy minél magasabb szintű nevelést-gondozást tudjunk biztosítani. 

Szakmai beszélgetéseink alkalmával az aktuális kérdésekkel, előttünk álló feladatokkal, 

programokkal, a gyermekek fejlődésével, nevelésével, gondozásával, aznap történt 

eseményekkel foglalkozunk. 

Évente részt veszünk a Módszertani Bölcsődék által szervezett szakmai napon. 

Tapasztalatszerzés céljából szakmai látogatást teszünk más bölcsődékben. 

 

11. GYERMEKÉLELMEZÉS  BÖLCSŐDÉNKBEN 

Bölcsődénk az egészséges életmódfontosságának hangsúlyozásával a gyermekek élelmezésére 

is nagy gondot fordít. Az egészséges táplálkozás alapelveinek megfelelően tervezett étlap 

összeállítását minden hónapban étlapmegbeszélés keretében az intézményvezető és az 

élelmezésvezető átbeszéli. Az intézményben a napi négyszeri étkezésből két fő étkezés a 

reggeli és az ebéd. Mindkettő változatosan összeállított, egészséges alapanyagokból készül, a 

korosztálynak megfelelően, sok főzeléket és zöldséget tartalmaz. 

A tízórai és uzsonna szintén a megfelelő táplálkozási ajánlásoknak eleget téve kerül 

beszerzésre, elkészítésre. 

Rendszeresen, naponta biztosítunk zöldséget és gyümölcsöt. Bölcsődénk mintát szeretne adni 

a szülőknek azzal, hogy a korszerű egészséges táplálkozás szempontjai alapján élelmezi a 

gyermekeket. 

Programunk kialakításánál figyelembe vettük, hogy a gyermek nem „kis felnőtt” és teljesen 

más az ő étrendje, mint a felnőtté. A helyes étrend összeállítása mellett ügyelünk arra is, hogy 

a fejlődéséhez szükséges táplálékot jó étvággyal, örömmel és korának megfelelő módon, 

esztétikus környezetben, kulturáltan fogyassza el. Ezeket a szempontokat munkánk során 

következetesen és fokozottan szem előtt tartjuk. Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a 

bölcsődébe kerülő gyermekek szüleinek az egyik legtöbb gondot a gyermek étkezése okozza. 
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A szülőkkel történő megbeszéléseink során, ha az étkezés kerül szóba, sokszor ezeket halljuk: 

- „étvágytalan”, - „nem szeret enni”, - „ a főzeléket nem szereti”, - „ nem asztalnál ülve, 

hanem játék közben eszik”, -„ főétkezéseket kihagyja, de azért egész nap eszeget, iszogat”. 

A bölcsődébe kerülés után, az első hetekben még a szülők által elhangzottak tapasztalhatók, 

de később a legtöbb gyermeknél kedvező változás következik be. A gyermekeknek az étkezés 

örömet okoz, ezáltal egész napja vidámabb. Minél kellemesebb számára a táplálkozás és az 

azzal kapcsolatos körülmények, annál jobb kapcsolata alakul ki azzal a felnőttel, aki a 

táplálékot nyújtja. 

 

 

12. MELLÉKLETEK 

 

Megállapodás 

Amely létrejött a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde, valamint 

Név:……………………………… 

Cím:…………………………………………- mint az ellátott gyermek törvényes képviselője 

– továbbiakban szülő – között az alábbi feltételekkel: 

1. A Mini Bölcsőde ellátást biztosít ………………………………..nevű gyermek 

részére. 

Születési dátum:……………………………………. 

Édesanyja neve:…………………………………….. 

TAJ száma:…………………………………………. 

2. Ellátás 

A bölcsődében a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve a 

harmadik év betöltését követő augusztus 31-ig gondozható. Ha a gyermek a harmadik 

életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig. 

Az ellátás kezdete:……………… Vége (határozott idejű ellátás esetén):…………….. 

Ellátás határozott/határozatlan időtartamú* 

Ellátás ideje: 

 naponta……………órától……………..óráig 
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 a hét alábbi napjain*: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek……….órától……………..óráig. 

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

 szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a 

szocializáció segítését, 

 napi négyszeri étkezést, 

 fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,  

 egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítését, 

 állandóságot, egyéni bánásmódot, 

 megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

 az egyéni ruhanemű, ágynemű, nadrágpelenka kivételével történő ellátást, 

 személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 

 korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, óvodai életre való felkészítést. 

A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

 a házirend, szakmai program, nevelési-gondozási alapelvek megismerését, 

 adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

 tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

 rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba 

(üzenőfüzet), 

 szülői értekezletet, egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel), 

 nyílt napon való együttműködést, 

 tájékoztatók, étrendek megismertetését, 

 gyermekük játéktevékenységébe való betekintést. 

3. Díjfizetés 

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

148.§ alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj 

összege:………………… helyi önkormányzati rendelet alapján…………………..Ft. 

 A megállapodás megkötése előtt a szülő tájékozódott a szolgáltatás térítési díjairól és 

annak fizetési feltételeiről. A szerződési időszak minden hónapjára köteles a szülő 

térítési díjat fizetni függetlenül a gyermek jelenlététől. az önkormányzat akar-e 

személyi térítési és étkezési díjat kérni. 
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 Személyi térítési díj összege:………………..Ft/hó, ……………………Ft/nap, mely 

………………………Ft kedvezményt tartalmaz, melynek 

indoka:……………………. 

 A gondozási díj az étkezés összegét nem tartalmazza. 

 Az étkezési díj napi ………………Ft, mely hiányzás alkalmával a következő havi 

díjba  beszámításra kerül. 

4. Felmondás A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 

 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, 

vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után. 

 ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, 

vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 

 ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapot miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét, 

 az ellátásra a szülő igénye alapján kerül sor. Felek 30 nap próbaidőt kötnek ki, mely 

alatt a jelen megállapodás mindkét fél részéről indoklás nélkül azonnali hatállyal 

felbontható. A megállapodás szülői kezdeményezésre ezután is bármikor felbontható, 

ha ilyen szándékát a szülő 30 nappal előre írásban jelzi. 

 a felmondási idő letöltése nem kötelező, de időszakára a szerződésben meghatározott 

havidíjat köteles fizetni a szülő. 

 a fenntartó az ellátást indokolt esetben rendkívüli felmondással megszüntetheti. A 

fenntartó az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról a szülőt írásban 

értesíti. Egyet nem értés esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül panaszjogával élhet. 

 a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az igénybevételre 

jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be. 

5. A szülő tudomásul veszi, hogy 

 a bölcsődei házirendet betartja, 

 együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

 a megállapodásban foglalt,- az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panasszal az intézményvezetőhöz fordulhat, 
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 az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz 

fordulhat, 

 a gyermeket ellátó személynek időben megad minden a gyermekre vonatkozó fontos 

és lehetséges információt, beleértve a gyermek betegségeit, a neveléssel kapcsolatos 

igényeit, sajátosságokat, adatokat szolgáltat a gyermek fejlődésének követéséhez, 

nyilvántartásához. 

A szülő kijelenti, hogy az ellátott gyermek rendelkezik az életkora szerint esedékes kötelező 

védőoltásokkal, és azt be is mutatja. 

6. A szülő gondoskodik a gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról, váltóruhájáról, 

fogkeféjéről, pelenkájáról. 

7. A szülő nyilatkozik, hogy a család jövedelme lehetővé teszi a fenti térítés díjak 

vállalását. 

8. Ha a gyermek valamilyen okból távol marad, azt a szülő az adott nap reggel 8 óráig 

vállalja jelezni. A mulasztott nap étkezési díját a bölcsőde a következő hónapban 

jóváírja. 

9. A szülő hozzájárul, hogy a mini bölcsődében fénykép és videó felvétel készüljön. 

 

Alulírott elolvastam és tudomásul vettem a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde Mini 

Bölcsődéjének házirendjét, szakmai programját, térítési díjait, és heti rendet, valamint a 

térítési díjfizetés rendjét, és megrendelem a Mini Bölcsőde intézményének szolgáltatását. 

 

………………év…………………hó……..naptól 

………………év…………………hó……..napig 

heti…………alkalommal, H, K, Sz, Cs, P napokon, fél/egész napra* 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Hajdúbagos, …………..év…………..hónap…………..napján 

 

 

 

………………………………….                                           ………………………………. 
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   szülő, törvényes képviselő                                                       Mini Bölcsőde vezetője 

 

 

……………………………………….. 

Mini Bölcsőde fenntartója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Házirend 

 

Mini Bölcsőde  

HÁZIRENDJE 

 

Bölcsődénk elsődleges feladatának tekinti, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt, derűs légkört 

biztosítson az idejáró gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze 

testi épségüket. Célunk, hogy kis bölcsődéseink biztonságban, szeretve érezzék magukat. 

Ehhez elengedhetetlenül szükséges a bölcsőde és a család bizalomra épülő együttműködése és 

a házirend betartása. 

 

Mini bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de 
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testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, illetve a 

szülők kérik, 

akkor a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

 

HÁZIRENDÜNK: 

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

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet alapján készült. TAJ alapú nyilvántartás 

működik a bölcsődében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal alapján, melyről 

a szülő tájékoztatva van. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség véleményezési jogot 

gyakorol. A házirend a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. 

 

A házirend egy példányát a bölcsődébe történő beiratkozáskor a szülőnek átadjuk. 

A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, 

gyermekre, szülőkre, gondozónőkre és más alkalmazottakra. 

Betartása és betartatása az intézmény minden dolgozójának joga és kötelessége. 

A házirend be nem tartása jogsértés. 

Általános tudnivaló a bölcsődéről 

Intézmény neve: Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

Intézmény székhelye: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Intézmény telefonszáma: 06-52/374-017 

Intézmény fenntartója: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Fenntartó részéről kapcsolattartó személy: 

Intézményvezető: Fehér Tiborné 

Bölcsőde férőhelye: 7 fő, 1 bölcsődei csoportban 

Bölcsőde ágazati azonosítója: 

Kisgyermeknevelő- gondozónő: Kovácsné Fábián Krisztina 
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A nevelési év szeptember 01-től, augusztus 31-ig tart. 

 

Az intézmény napi nyitva tartása: Hétfőtől – péntekig 7.00-17.00 óráig. 

A bölcsőde naponta reggel 7.00 órától 9.00 óráig fogadja az érkező gyermekeket. 

Kérjük, hogy 9.00 – 9.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána 

érkezzenek. 

Ha a gyermekcsoport már étkezik, akkor kérjük a szülők türelmét. 

Alvó, étkező gyermeket a gondozónő nem zavar meg, megvárja a gyermek ébredését, illetve 

az étkezésének befejezését. 

A gyermekek hazavitelére délután 17.00 óráig van lehetőség. 

A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. 

A nyári és a téli zárást a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a 

szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk. A nyári zárás 4 hét, a téli zárás 1 hét. 

Ez idő alatt minden szerdán ügyintézés céljából ügyeletet tartunk 8.00 – 14.00 óráig. 

A bölcsődébe való jelentkezés a szülő/törvényes képviselő által, a hivatalos adatlapok 

kitöltésével és aláírásával történik. A bölcsődei jelentkezéshez csatolni kell a házi 

gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében 

gondozható. A gyermek bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt a fenntartóval 

egyeztetve. 

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas  

(37.5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a 

bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a 

szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke gondozónőjét. 

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás 

eredményét kérjük bemutatni. 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő 

értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 

telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek 

hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. 

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti 

el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 
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A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolásárra. Kérjük, 

hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, 

illetve a gyermeken lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük akár a gyermek egészségi 

állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 

Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradást másnap reggel 8.00 óráig közölje az intézményvezetővel vagy a gondozónővel, 

a térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe 

venni. 

 

A gyermek és a szülő JOGA: 

A gyermek joga, hogy: 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben 

részesüljön – segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 

- sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön, 

- a bántalmazással, az elhanyagolással szemben védelmet és biztonságos ellátást kapjon. 

A szülő joga, hogy: 

- megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását, nevelését bízza, 

- megismerje a gondozási, nevelési elvveket, 

- tanácsot, tájékoztatást kapjon a gondozónőtől, 

- a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon, javaslatot tehessen. 

A szülő kötelessége, hogy: 

- biztosítsa gyermeke rendszeres bölcsőde látogatását, 

- a gyermek megfelelő ruházatáról, annak tisztántartásáról gondoskodjon, 

- a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön – az intézményi adatszolgáltatáskor a szükséges adatokat megadja, 

- az intézmény házirendjét betartsa – a kialakított napirendhez alkalmazkodjon, 

- a megállapított térítési díjat minden hónapban befizesse. 
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Fizetési kötelezettségek: 

- az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 15. napjáig történik melynek 

összegéről befizetési bizonylatot kapnak a szülők, 

-  a kedvezmények megállapítása az önkormányzat rendeletében történik, amelyet 

jogszabály ír elő, 

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

151.§-a valamint A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet szabályozza a bölcsődei 

nevelésben részesülő gyermekek tekintetében az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat. 

A panaszjog gyakorlásának módja: 

A gyermek, a gyermek szülője (törvényes képviselője), a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, az intézmény dolgozói kötelezettség szegése 

esetén. 

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője 

(törvényes képviselője) az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 

fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld 

értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

Az intézmény vezetője: Fehér Tiborné                      elérhetősége: 06/30-8205859 

Gyermekjogi képviselő: 

 

A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan TILOS! 

 

A házirend betartását köszönjük! 

A házirend érvényessége: határozatlan idejű. 

A fenntartói legitimáció után a házirend hatályba lép. 
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………………………………….                                       …………………………………… 

         intézményvezető                                                              intézményvezető-helyettes 

 

 

……………………………………… 

szülő 

 

Hajdúbagos, ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ZÁRSZÓ 

 

„Mindannyiunknak szükségünk van célokra, hiszen azok segítenek abban, hogy 

összeszedettek maradjunk, és olyasmit adnak, amire várhatunk.” 

                                                                                        (Davis B. Agus) 
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Bízom benne, hogy a Szakmai Program iránymutató, valamint segíti a szakmai fejlődést, a 

kisgyermeknevelés jó gyakorlatának alkalmazását a mindennapokban. 

 

A fenntartói legitimáció után a program életbe lép. 

Aktualizálása folyamatos. Felülvizsgálat esedékessége: 5 év 

 

 

Bölcsőde bélyegzőjének lenyomata: 

 

 

Intézményvezető aláírása:                                                      ………………………………… 

                                                                                                         Fehér Tiborné 

 

 

Intézményvezető-helyettes aláírása:                                     …………………………………. 

                                                                                                         Kovács Béláné 

 

Hajdúbagos, 2018. …………………………. 
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