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I. Bevezetés 

 
Intézményünk helyi óvodai nevelési programját, a Német Nemzetiségi Helyi Óvodai 
Nevelési Programot a hatályos Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, az 
OKI által minősített Fábián Katalin: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program 
adaptálásával, és a helyi sajátosságok kiegészítésével készítettük el.  
A helyi sajátosságoknál a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, és a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is figyelembe vettük. 
 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (továbbiakban: Alapprogram) a hazai 
neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások 
eredményeire a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok 
és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében 
a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket 
figyelembe véve meghatározza a Magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka 
alapelveit.  
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy  

- Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására a 
gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 
kell irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

- A gyermeket- mint fejlődő személyiség- gondoskodás és különleges védelem illeti 
meg. 

- A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 
kiegészítő szerepet játszanak. 

 
A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, mint elnevezéséből is kitűnik 
középpontba, állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes 
nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. 
 
 
 
1.1. Jogszabályi háttér: 
 

• Alapító okirat 

• 1993.évi LXXIX.tv. Közoktatásról és annak módosításai 

• 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

• 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 

• 2/2005. ( III.1. ) OM sz. rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése 
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• 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

• 1997. évi XXXI.tv. a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

• 255/2009.(XI.20) Kormány Rendelet  Óvodai Nevelés Országos Alapprogram 

módosítása 

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

• 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 

• 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról és annak módosításai 

 
 
1.2. Az óvoda jellemző adatai 
 
 
Az intézmény hivatalos elnevezése: 
 Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha Gyermekvár 
 
Pontos címe, elérhetőségei:  
 2367 Újhartyán 
 Béla gödör 3.  
 Tel. /Fax: 06-29-372-060 
           www.gyermekvarovoda.hu 
 
Fenntartója, címe, telefonszáma: 
 Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 2367 Újhartyán 
 Fő u. 21. 
 T: 06-29-372-133 
 
Gyermekcsoportok száma: 
 8 gyermekcsoport, 180 fő férőhely 
 
Gyermekcsoportok maximális létszáma: 25 fő 
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1.3. Szociokulturális környezetünk 
 
Újhartyán a Pilis-alpári homokház északnyugati peremén, az ország földrajzi közepén 
fekszik Pest megyében az M5-ös autópálya mentén. Lakosainak száma 2740 fő, amelyből 
1500 fő aktív.  
Az itt élők 1764-től kemény, szorgalmas munkájukkal hozzájárultak a magyar Nemzeti 
kultúra és jólét megteremtéséhez. Községünk másodlagos betelepüléssel jött létre 1764-
ben, ugyanis a betelepülő őslakosok nem közvetlenül Bajorországból érkeztek.  
A kezdetben német, szlovák, magyar összetételű falu egy erőteljes migráció 
következtében katolikus vallású német nemzetiségűre rendeződött át. 
A történelmi örökségre és az utóbbi folyamatokra épülő innovatív készség ma 
ugyanolyan sajátja a településnek, mint a vallási és etnikai hagyományok reneszánsza, 
melyek e sajátos és fejlett önképpel bíró társadalom életét akkor is meghatározták, amikor 
erre a politikai viszonyok lehetőséget még nem biztosítottak.  
Kultúránkat, hagyományainkat ma is ápoljuk, mely meghatározó életünkben, 
különösen a jövő nemzedékének nevelésében. 
A Községi Önkormányzat két nevelési-oktatási intézményt tart fenn: egy általános iskolát 
és egy óvodát.  
Az általános iskola 1997-ben felvette a Német Nemzetiségi nevet, hiszen a falu lakossága 
sváb identitású, és hagyományait napjainkban is őrzi. 
A helyi hagyományok őrzése a falu apraja-nagyját megmozgatja. Minden korosztály 
életkori sajátosságához, lehetőségéhez viszonyítva merül el ebben.   
A sváb fúvós zene és népi tánc mindig átszövi ezt.  
Jellemző, hogy évről-évre több környező településről érkező család íratja be 
intézményeinkbe gyermekét, melynek egyik oka az intézmények szakmai színvonala, a 
minőségi nevelés-oktatás. 
Partnereinkkel – de különösen a szülőkkel és az általános iskolával – tervszerű tartalmas, 
együttműködő kapcsolatot ápolunk, mely az intézményvezetők között, valamint az alsó 
tagozatos munkaközösség és óvodapedagógusaink között valósul meg.  
 
  
1.4. Az intézmény bemutatása 
 
Az újhartyáni ,, GYERMEKVÁR” a Község közepén ideális környezetben 2009-ben 
épült a legkorszerűbb igényeknek és a vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően. Az 
impozáns épület jól megközelíthető, az érkezőket kényelmes parkoló fogadja.  
A 180 gyermek férőhelyet biztosító, 8 gyermekcsoportos óvoda, és a 400 adagos modern 
technológiával felszerelt konyha megvalósításához az önkormányzat 382 millió forintos 
támogatást nyert az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív 
Program” keretében és közel ugyanennyit saját forrásból tett hozzá.  
A beruházás minőségét emeli, hogy fűtését-hűtését megújuló energia felhasználásával 
kiépített, geotermikus hőszivattyú biztosítja. A létesítmény használati terei padlófűtő 
rendszerrel és falfűtés-hűtés csöves rendszerrel épültek meg, melyek alacsony 
hőmérsékletű fűtési energiát igényelnek.  
Az épületben teljesül minden akadálymentesítéssel kapcsolatos elvárás: kiépített parkoló 
a mozgáskorlátozottak részére, az épület bejáratánál tapintható térkép braille feliratokkal, 
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helyiségeket jelölő ajtótáblák a csökkent látók és vakok részére, indukciós hurok a hallás 
sérültek részére. 
Az épület egészében modern, a gyermekkor ízlésvilágát tükröző gyermekközpontú 
berendezések találhatóak, melyek hozzájárulnak az óvodás fizikai-érzelmi 
szükségleteinek biztosításához. A tágas, világos csoportszobák mindegyikéhez térkővel 
burkolt terasz-, kényelmes gyermeköltöző- és korszerűen felszerelt mosdó helyiségek 
tartoznak. 
Az épületben megvalósultak az általános és speciális fejlesztéshez szükséges helyiségek 
(tornaszoba, fejlesztőszoba), melyek korszerű eszközökkel felszereltek, így ideálisak az 
integrált nevelés biztosítására, a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására is.  
Az épületbe lépőt impozáns Aula látványa fogadja, melyben az intézmény gazdag 
programkínálatai, kulturális eseményei méltó körülmények közt szervezhetőek. Az 
intézményt használók kényelmét szolgálják még a Szülői fogadó, az Orvosi szoba 
elkülönítőkkel, a babakocsi tároló helyiségek.  
Kialakításra került egy Só-szoba, mely preventív lehetőséget nyújt az óvodáskorban oly 
gyakori légzőszervi megbetegedéseknél. A helyiségre jellemző, hogy 3,5 tonna parajdi 
sóval kiépített, így a Parajdi sóbánya mikroklímáját képes nyújtani. 
Az épület galériás tetőterében korszerű eszközökkel és bútorokkal felszerelt 20 férőhelyes 
nevelőtestületi szoba, iroda helyiségek és a felnőtt öltöző-mosdó kaptak helyet. A projekt 
kapcsán megvalósult munkahelyteremtés méltó színtere ez. Az emeleti galérián rendeztük 
be Sváb-galériánkat, mely a helyi sváb lakosság hagyatékaiból, bútoraiból áll. 
A ,, Gyermekvár” szerves része a bástyákkal övezett, biztonságos játszóudvar, mely a 
lejtős terep adta lehetőségeket úgy használja ki, hogy az akadálymentes közlekedés is 
biztosítva van. A játékparkban elhelyezett játszó-eszközök által megvalósulhat az 
óvodáskorúak edzése és az irányított mozgásfejlesztés is. A játékparknak egyik éke a 
Tanösvény, mely lehetőséget teremt arra, hogy az adott korosztály életkorának 
megfelelően ismereteket és tapasztalatokat kapjon Újhartyán és térsége növény- és 
állatvilágáról, továbbá múltunkról, a sváb kultúráról.  
Az intézmény Helyi Óvodai Nevelési Programja: Tevékenységközpontú Óvodai nevelési 
programra épülő-, a német nemzetiségi nevelés irányelveit követő saját program. 
Nemzetiségi Programunk megalkotásával azt a szemléletet kívánjuk erősíteni, mely a 
Községünkben élő német nemzetiség küldetése. Az Óvodai Nevelési Programunk 
szellemében megteremtjük a feltételeket a gyermekközösségben végezhető sokszínű 
tevékenységekre. Meggyőződésünk, hogy az óvodában gyűjtött élmények meghatározzák 
a gyermekek további életét, világról alkotott felfogását. Minden lehetőséget kihasználunk 
a haza és községünk megszerettetésére. 
Pedagógiai értékeinket magas fokú szakmai elhivatottsággal és speciális képzettséggel 
rendelkező alkalmazotti kör biztosítja. 
A fejlesztésnek köszönhetően, a versenyképes tudás elsajátításához, az esélyteremtő 
neveléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, az intézmény ideális 
környezetet nyújt a gyermekeknek és pedagógusoknak. 
 
Működésünket nem korlátozzuk intézményen belüli folyamatokra, hanem a helyi 
közösségekre is figyelemmel és őket bevonva kívánjuk munkákat folytatni. 
 
 



 9 

1.5 Alapprogram 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai 
óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai 
és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert 
gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket 
megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi 
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a 
magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, 
hogy 

a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az 
emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával; 

b) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem 
illeti meg; 

c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 
kiegészítő szerepet játszanak. 
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző - köztük 
az innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az 
óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának 
érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz. 
Az óvoda nevelőtestülete elkészíti saját nevelési programját: vagy átvesz és adaptál 
egy kész programot, vagy saját programot készít, amelynek meg kell felelnie az 
Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai 
nevelési programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték 
arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége 
mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel 
szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz. 

2. Az óvodai nevelési program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe 
kell venni 

a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda 
nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést végez; 

b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az 
óvoda sajátos nevelési igényű gyermek nevelését végzi. 
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II. Gyermekkép- Óvodakép 
 
 
2.1. Gyermekkép 
 
  Az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény 
egyszerre. A gyermeket saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, 
amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában sem, sőt ezekre az 
élményekre, tapasztalatokra szükséges építeni. 
 
A nevelésünk kétpólusú, mely azt jelenti, hogy a gyermeknek épp úgy lehet véleménye, 
elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Ezeket beépítjük fejlesztési 
elképzeléseinkbe. 
Azonosulunk azzal, hogy 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.  
Az óvodai nevelésünk nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának, sem társadalmi, 
sem nemi, sem egyéb értelemben.  
 
Az intézményünk minden területen biztosítja a fejlődésbeli másság elfogadását, ezzel is 
segítve a nehézségekkel, problémákkal élőket a sajátos nevelési igényű gyermekeket, 
integráltan kerülnek a gyermekcsoportba. 
  
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, aki szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi- érzékszervi- értelmi beszédfogyatékos, autista, illetve a 
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamataiban tartósan és 
súlyosan akadályozott (mutizmus, kóros aktivitási zavar). Az intézmény Alapító okirata 
alapján a jól szocializálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítjuk.  
 
 
 
2.2 Óvodakép 
 
  Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 
nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig biztosítja az 
óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.  
 
Az óvodapedagógus modell szerepe:  
A tevékenységközpontú óvodai nevelés az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek 
tekinti a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően az 
óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Óvodáskorban, de 
későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb nevelőerők egyike. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik… 
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Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus szerepe, hiszen kezdetben a 
gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag szeretett és érzelmileg 
hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért.  
Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál az óvodapedagógus, a gyermek környezet 
és azon belül elsősorban a család. Gyakran előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és 
óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusnak rendkívül tapintatosan és kizárólag a 
gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldása felé. A gyermek már 
megtanul, és magával hoz bizonyos értékeket az óvodába a családból, melyeket az 
óvodában, tiszteletben kell tartani. Az óvónő mintegy átveszi, átvállalja a gyermek óvodai 
életében az anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül 
hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. Ezért gondoljuk, az hogy a gyermek 
harmonikus fejlesztésének alapkövetelménye abból indul ki, hogy a gyermek-felnőtt 
kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a gyermek-szülő viszony. Ebben a 
kapcsolatban kell az óvónőnek napközben mintegy helyettesítenie az anyát. A 
biztonságérzet egyik testi kapcsolata, az ölelés szorossága. Az óvodában még 6-7 (8) éves 
korban is igénylik a gyermekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és 
az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést 
igényel. El kell fogadnia, hogy nem csak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is 
hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógiai magatartás feltételezi az 
önállóságot, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. 
Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló 
gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel, a képességekkel.  
A tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodapedagógusok merészen 
elengedhetik fantáziájukat, mert minden csoportot érint ő kérdésben, legyen az 
napirend, vagy tartalmi kérdés, szervezési probléma vagy az élet adta szituáció 
nemcsak lehet, hanem szükséges is a döntésekbe a gyermeket bevonni.   
 
 
 Az óvónő és a dajka együttműködése 
Az óvónői munka tényleges és közvetlen segítői a szakképzett dajkák. Az 
óvodapedagógus feladata, hogy tájékoztassák őket elveikről, elképzeléseikről és a 
megvalósítást segítő módszerekről, hiszen az érzelmi kötődést a dajka nénihez 
eredményesen felhasználhatják a fejlesztésénél. A dajkának is – az óvónőhöz hasonlóan – 
modell szerepe van a gyermek előtt , és ezért felelősséget kell éreznie minden 
megnyilvánulásáért. Tudjon együttműködni az óvónővel és segítse elő a pedagógiai célok 
megvalósítását.  
A dajka jelenléte és a szerepe az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett 
pedagógiai munkát, sőt az is előfordulhatott, hogy kirekesztetté vált a nevelés 
folyamatából.  
A tevékenységközpontú óvodai program megvalósítása során a dajka munkája az 
óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka 
közvetlen segítőjének tekintjük.   A dajka egyike a gyereket nevelő felnőttnek, aki épp 
úgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, 
öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a 
dajka közvetlenül és tevékenyen részt vegyen, elsősorban arra van szükség, hogy 
megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott pedagógusok nevelési 
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elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják 
az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás megsokszorozhatja a 
felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat.  
 
 
Szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében:  
A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkor 
szakaszonként és egyénenként változó testi-lelki szükségletei vannak. A szükségletek 
kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és 
tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család 
szerepe igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs színtér, amely a kisgyermeket 
formálja. A családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább 
jellemző rájuk, hogy spontán módon valósítják meg a társadalomba való bevezetés 
feladatait.  
Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekhez, a 
gyerekeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családon 
belül. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van az elsődleges 
szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családnál tágabb, 
tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat 
a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái 
integráns egységet, szerves kölcsönös kapcsolatot alkotnak.  
Az óvoda tehát nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált 
szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák 
tudatos kibontakoztatása folyik.  
Az óvodás korú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a 
családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése 
pld. a biztonságérzet, védettség érzet a feltétele annak, hogy a gyermek a környezete iránt 
érdeklődést mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az óvodában a 
gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni, és empátiakészséget mutatni ugyanúgy 
hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat 
kialakítása.  
Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív 
élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának 
kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyerekek pedig, akik 
viselkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdenek, különösen sok figyelmet és megértő 
nevelői magatartást igényelnek.   
 
2.2.1. Az óvoda funkciói:  
óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti a 
majdani iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 
személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 
környezete segíti a gyermek környezet-, és egészségtudatos magatartásának kialakulását. 
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2.2.2. Az óvodai nevelés célja  
hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével. Alapelvünk: elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom. 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk a 
kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,átörökítését, nyelvi nevelését, a 
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 
 
2.2.3. A kétnyelvű nevelés céljai és feladatai 
A kétnyelvű gyermekcsoportban a szókincsfejlesztés, a hagyományápolás, a 
kiejtéstanulás, a válaszadó szerepének gyakorlása, a beszédmegértés, a hallás utáni 
megértés elérése és a kétnyelvű identitástudat alapozása alkotják a nyelvi nevelőmunka 
céljait.  
A felsorolt célokat azonban csak a partnerek, a szülői ház és a kisebbségi környezet 
ismeretében és velük együttműködve képes eredményesen megvalósítani a kétnyelvű 
óvónő. 
Bármilyen nyelvi környezetből érkezik a gyermek, csak akkor képes a nyelvi fejlesztés 
folyamatában részt venni, ha jól érzi magát a gyermekcsoportban, ha védettséget, 
biztonságot érez. Amennyiben elemi szükségletei naponta és rendszeresen kielégülnek, 
kíváncsi lesz, aktív és utánzásra kész, követi a kétnyelvű modellt, mert meg akar és meg 
is tud felelni az óvónő és környezete elvárásainak.  
A nemzetiségi óvodák helyi óvodai nevelési programjának a nyelvi fejlesztési céljai 
mellett tartalmaznia kell az alábbi nyelvi nevelési feladatokat is. 
A nyelvi fejlesztés kiemelt feladata 3-7 éves korig, a rugalmas hangképző szerveknek 
köszönhetően, a kiejtéstanulás. 
A kiejtéstanulás a kisebbségi nyelvre jellemző hangzórendszer elsajátítását és a nyelv 
zeneiségének utánzását jelenti. 
A helyes artikulációt és intonációt az óvónő beszédhelyzetekben figyeltesse meg. 
A kiejtést mondókák, versikék, énekek ismételgetésével, valamint a válaszadó szerepének 
gyakorlásával tanulja meg a gyermek. 
 Mind az aktív, mind a passzív szókincs fejlesztése a nyelvtanulás egyik alapfeltétele, 
ezért kiemelt feladata az óvodai nyelvi nevelésnek is. 
Az óvodáskorú gyermek a tevékenységgel, mozgással, cselekvéssel kísért nyelvi 
helyzetek szókincsét „bevési”, „raktározza” és felidézésükre a későbbiekben, az iskolai 
nyelvtanulás során is képes lesz. 
A nyelvi fejlesztés eddig felsorolt feladatai mellett a nyelvhez tartozó kultúra, szokások 
és hagyományok ápolása az egyik legfontosabb faladata az óvónőnek. A népi kultúrkincs 
gyermekeknek és gyermekekről szóló műfajai hozzásegítenek a nyelv iránti pozitív 
beállítódás kialakulásához, a nyelv megszerettetéséhez és a kétnyelvű identitástudat 
alapozásához.  
Az óvodai élet mindennapjait jellemezze a nyelvtanulásra ösztönző légkör, melyet a 
kétnyelvű óvónő tudatosan alakítson ki a kisebbségi nyelv egyre több helyzetben való 
alkalmazásával.  
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2.3. Az óvodai nevelés alapelvei 
 

� Óvodai nevelésben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, 
szeretet, megbecsülés bizalom övezi 

� A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 
egyéni készségeinek, képességeinek kibontakozását 

� Az óvodai nevelésben alkalmazott intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez 
kell igazodniuk. 

� Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósulása érdekében gondoskodik a gyermeki 
szükséglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai 
légkör megteremtéséről, a testi-, szociális-, és az értelmi képességek egyéni és 
életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű-az 
életkornak fejlettségnek megfelelő- tevékenységről a mással nem helyettesíthető 
játékról, s e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 
képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről a kisgyermek 
egészséges fejlődéséhez fejlesztéséhez szükséges személyi tárgyi feltételekről. 

� A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani 
kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, 
a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 
2.4. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek az óvodában 
 
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
(1. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez) 
 
1. Általános elvek 
  
1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésében  
Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára 
szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik 
az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az 
együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi 
feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a 
napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez 
szükséges. 
A többségi óvodában történő együttnevelés - az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni 
fejlesztést igényel.  
1.2. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei  
A sajátos nevelési igény kifejezi  

� a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 
körű módosulását 

� a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.  
� Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team-

munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes 
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gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, 
módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.  

� A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 
fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 
eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 
szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:  
- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket  
   értékelő környezet segíti;  
- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg;  
- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei    
   befolyásolják.  
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. 
Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 
szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta közreműködése szükséges.  
1.3.A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai  
a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó   
    hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.  
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.  
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.  
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  
e) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  
A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 
gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni.  
1.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők  

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága.  
b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje.  
c) A gyermek életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, képességei, 

kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.  
d) Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos 

észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az 
egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

 
A többségi óvodákban megvalósuló - integrált - nevelés, oktatás  
A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 
elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. Az együttnevelést 
vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 
mint részvétet és védettséget.  
Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda:  

a) pedagógiai programjának, illetve a speciális tartalmak közvetítésének figyelembe kell 
vennie a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit,  

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 
leküzdéséhez.  

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához 
igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező 
gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). 
Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda 
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sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán 
túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.  
Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 
egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és 
rehabilitációs bizottság javaslatot tesz.  
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége 
tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják:  

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és 
a sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a 
sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz.  

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 
pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus szükség esetén 
egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz,  

- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 
gyermek fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait 
megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja,  

- egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres,  
- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,  
- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  
A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező - gyógypedagógiai 
tanár/terapeuta - az együttműködés során:  

o segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 
haladását,  

o javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 
gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására. 

 
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai az 
óvodai nevelés során 

 
1. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek  
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás-szervrendszer veleszületett vagy 
szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos 
akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a 
szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, 
formája, mértéke és területe.  
A jelentősen eltérő kóreredet - végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett 
végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-
rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 
kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák - és károsodás miatt a 
mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat.  
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan sérült mozgáskorlátozott) gyermek óvodai 
nevelése során kiemelt feladat a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, 
megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése, 
és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a megtanult mozgás 
alkalmaztatása. Az óvodában biztosítani kell - a gyermek állapotának megfelelően - az 



 17 

akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez szükséges eszközöket, 
például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. A 
mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták 
rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat.  
A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül 
még más - érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés - is nehezíti a fejlesztés lehetőségét. 
Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság 
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik.  
 
2. A látássérült gyermek  
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti. A 
látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, alig-látók és gyengén-
látók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a 
látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez 
esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.  
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni kell 
a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák 
megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést.  
Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 
rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása.  
Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 
terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre.  
a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a játék, 
ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-érzékelés, 
mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Kiemelten fontos a testkultúra 
kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, majd folyamatos 
fejlesztése.  
Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A 
környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás 
támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek helyett - 
elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A számélmények kialakulását az akusztikus 
minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, az óvodai foglalkozások során 
a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a Braille-írás-, -olvasás-rendszer 
megtanulását készíti elő.  
b.) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik szerint 
vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. A gyakorlatilag vaknak 
tekinthető aliglátók (pl. fényérzékelők, színeket felismerők) nevelési programja a tapintó-halló 
életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de nem hanyagolható el látásteljesítményük 
megőrzése, intenzív fejlesztése sem.  
Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan is használók számára olyan fejlesztő 
programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul.  
A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének elveivel 
[2.2. c) pont].  
c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 
tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják 
azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján 
történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor 
kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás 
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megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) 
biztosítása.  
A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában:  

- A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények 
hiányossága jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális 
megismertetése. Területei:  

- Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.  
- A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.  
- Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.  
- A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.  
- A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt 
 
3. A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló - gyermek  
A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló - gyermekek 
hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek következtében a 
beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben képesek. A halláskárosodás 
miatt - az állapot fennmaradása esetén - a beszédkommunikációban az érthető ejtés teljesen 
elmarad, vagy erősen sérül. Fentiek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi 
gondolkodás kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, 
esetenként egész személyisége megváltozhat. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-
egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás együttes alkalmazása megvalósításával a súlyos 
következmények csökkenthetők.  
A megfelelő otológiai, audiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás és 
hallásjavító műtétek mellett a speciális pedagógiai segítség eredményeként a gyermek óvodás 
életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket) kisgyermek jelzi a hang érzékelését. 
Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának felismerésére. A beszédhallás 
fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan tudatos hangadásra képessé 
válik. Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, akusztikusan is körvonalazódnak az első 
aktív szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli.  
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire. Nagy 
részük használja a jelkommunikációt vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt.  
Kívánatos, hogy a gyógypedagógus oly mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy 
azt, valamint az ujj-abc-t szükség esetén fel tudja használni a gyermekekkel való 
kommunikációban és a hallássérült szülőkkel való érintkezésben.  
Az enyhébben hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban cochlea implantált kisgyermekek 
képessé válnak a hallásra épített kommunikációra.  
A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor 
kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel halló 
társaival együtt vehet részt óvodai nevelésben.  
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata - a korai pedagógiai és 
audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése. 
A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés 
időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a hallásállapottól 
és a beszéd kialakulását 
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 
hallássérült gyermekeket.  
A fejlesztés feladatai:  
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- A súlyos fokban hallássérült - siket - gyermekek (a beszédtartományban mért 
hallásszintek átlaga 90 dB vagy nagyobb veszteséget mutat) óvodás életkorban történő 
fejlesztési feladata a nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás fejlesztése, a hangos 
beszéd aktív használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-
prevenció.  

- Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült 
kisgyermek hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, 
közölje kívánságait. Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs 
próbálkozásait megérteni.  

- Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 
fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 
Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget, 
érthető kiejtésre nevelést.  

- A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék legalább 300-
400 szó terjedelmében a hozzájuk intézett kérdéseket, közléseket, azok globális szóképi 
felismerését, mondatba foglalt formában is.  

- Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - gyermekek a beszédtartományban mért 
hallásszintek enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, középsúlyos esetben 45-65 dB, 
súlyos esetben 65-90 dB hallásveszteséget mutatnak. A nagyothalló óvodás korú 
gyermekek az emberi beszédhang, a környezeti hangok korlátozott felfogására, 
differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, általában spontán (hallókészülék 
segítségével), esetenként azonban csak speciális segítséggel indul meg.  

- A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 
megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a 
szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség 
folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző 
mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.  

- A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, 
szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb 
eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a 
kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.  

- A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 
gyermeknél - egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után - fizikai 
értelemben közel ép hallás mérhető.  

- Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával 
történik. Szövegértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a 
hallók beszédfejlődésével.  

- Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától. A minél korábban 
végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs 
fejlesztés - valamint azzal párhuzamosan -, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi 
fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását.  

- Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van. Teljesítményüket 
döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges - a pszichés fejlődés zavara miatti - beszéd-, 
nyelvtanulási akadályozottságuk.  

- A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás 
különböző mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként több: például testi, 
érzékszervi, értelmi vagy a pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a 
fejlesztés lehetőségét. A velük való foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló 
fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv 
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alapján történik. Fejlesztésüket eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet 
megvalósítani.  

4. A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejl ődésű gyermek  
A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy 
szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos orrhangzósság 
stb.), illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt eltérően 
fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a 
beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, a beszédmozgásokról 
szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a grammatikai fejletlenségben, az 
utánzóképesség gyengeségében nyilvánul meg.  
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó intenzív, 
komplex - az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt tartó - nevelési környezetben 
valósulhat meg.  
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a 
vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (diszlexia-
prevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérésében.  
5. Az autista, autisztikus gyermek  
Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 
gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 
nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas 
viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a 
beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a szervezés 
és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.  
Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs terápiája megelőzheti 
a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek eredményeként (ha 
mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de 
célszerűen használt augmentált - vizuálisan segített - kommunikációs eszköztárral. A szociális 
interakció csecsemőkori szintjét segítséggel használhatja, és a kölcsönösséget igénylő társas 
viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges 
viselkedéselemekkel képességeitől függő szinten rendelkezhet.  
A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 
viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a korai 
elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 
elemeivel.  
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autisztikus kisgyermekek számára is a 
kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. 
Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés 
eredményeképpen az egész ébren töltött idő - különösen a természetes élethelyzetek - 
használandóak a fejlesztésre. A fejlesztések során szükséges az intenzív, jól strukturált és a 
meglévő töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése, a speciálisan a 
gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása.  
Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és 
szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel történik, speciális eszközök és módszerek 
használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. Az autisztikus gyermekek 
szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a 
speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges. 
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III. Óvodai Nevelés Feladatai 
 

 
3.1. Egészséges életmód alakítása 
 
Óvodánk alapvető feladatának tekinti, hogy a gyermekekben kialakuljon az egészséges 
életvitel iránti igény, ennek érdekében az óvodai élet első időszakában legfőbb célnak 
tekintjük a helyes szokásrend kialakítását. A helyes szokásrend a módszeres gyakorlás 
során válik automatikussá és épül be a gyermek személyiségébe.  
 Az egészség nem csupán fizikai - testi - egészséget, a betegségek hiányát jelenti, hanem a 
szellemi és a szociális jólét állapota is.  
Az egészséges életmód alakításának feltétele az egészséges környezet biztosítása, amely 
nem csupán az óvoda épületét, felszerelését, a csoportszobát, játékszereket, 
munkaeszközöket stb. tartalmaz, hanem a még ennél is fontosabb környezeti tényező a 
gyermekeket körülvevő kortársak, felnőttek, azaz a szociális környezet.  
 A gyermekek viselkedésének első és legfontosabb mintaadó közössége a család. Az 
óvoda a második mintául szolgáló közösség a gyermekek életében, ezért az óvónő és más 
felnőtt személyek magatartása modell-értékű. Az óvodai szocializáció közvetlenül 
kapcsolódik a családi szocializációhoz, de lehetőségei tágabbak, tartalma sokszínűbb. 
Az egészséges életmódra nevelés megjelenik a gyermekek testi gondozásában, amely az 
óvodás gyermek alapvető higiéniai (tisztálkodás, kulturált étkezés, környezeti higiénia és 
a rend, balesetmentes viselkedés stb.) tennivalókra való szoktatását foglalja magában.  
Fontos az óvodai élet minden fázisában a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a 
harmonikus, összerendezett mozgás kifejlesztése, mind az alapvető mozgásfunkciókban 
(járás, futás, lépcsőzés, egyensúlyérzék, valamint a kéz finommozgásának fejlesztése 
stb.), mind pedig az emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen humán mozgáskultúrában 
(játékban, feladatteljesítésben, együttes tevékenységben, baleset-megelőzésben stb.) A 
mozgáskultúra fejlesztését segíti a tornaszoba és az óvodához tartozó zöld övezet a 
tanösvénnyel, udvari játékokkal.  
A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 (8) éves 
gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, 
játékban gazdag, az egyéni képességeket figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést 
biztosító mindennapi testnevelés nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi 
fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, 
hogy maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőséget az egyéni sajátosságok 
figyelembevételével. Ajánlatos tehát minden adódó lehetőséget kihasználni a mozgásra a 
nap folyamán. 
A mindennapos testnevelés mozgásanyagába igyekszünk tudatosan, szervesen beépíteni 
a gyógytestnevelési mozgásanyag elemeit, korrekciós testnevelési feladatokat is 
(gerincjavító torna, mezítlábas torna stb.). Speciális módon zenére, relaxációs gyakorlatok 
alkalmazása is történhet, általában a nagyobbaknál.    
A mindennapi testnevelést, tornát - ha lehetőségünk van rá- célszerű a szabadban végezni. 
A csoportszobákhoz tartozó teraszok biztosítják, lehetőséget teremtenek a szabad levegőn 
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történő mozgásra és a különböző tevékenységek megtartására. A változatos eszközök és a 
gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával az óvodapedagógus lehetővé teszi, 
hogy a gyermekek a mindennapos testnevelést örömmel és szívesen végezzék. 
Nagy figyelmet fordítunk a levegőztetésre. Lehetőség szerint naponta több órát, délelőtt 
és délután is kinn tartózkodunk a gyermekekkel a szabad levegőn. A levegőztetés idejére 
is gondoskodunk a gyermekek tevékenységének megszervezéséről. Szeles időben, sűrű 
ködben, vagy ha a hőmérséklet -10 C alá esik a csoportszobák fokozott szellőztetése 
mellett a gyermekek az épületben maradnak. Nyári kánikulában fokozottan ügyelünk 
arra, hogy a gyerekek ne hevülhessenek túl, tevékenységüket a szabadban, árnyékban, 
vagy az épületben szervezzük meg.  
Az alvásigény egy részét az óvodában elégíti ki a gyermek, amelyhez az óvoda 
dolgozóinak biztosítani kell a nyugodt pihenés feltételeit. A csoportszoba alapos 
szellőztetése elengedhetetlen alapkritérium, amely biztosítja az alváshoz szükséges tiszta 
levegőt. A gyermek szendergéses állapotát a mesehallgatás, altatók dúdolása, halk altató 
zene teszi lehetővé. 
Együttműködünk az óvoda orvossal és a helyi védőnővel a kötelező szűrések 
elvégzésében, az adódó pedagógiai és szervezési feladatok ellátásával is. Szomatikus 
vagy pszichés betegség, zavar, elmaradás, akadályozottság alapos gyanúja esetén erről a 
szülőket azonnal tájékoztatjuk, felvilágosítást adunk a korai segítségadás 
szükségességéről, segítséget nyújtunk a megfelelő szakember megkeresésében. 
Házirendünkben szabályozzuk a gyermekek betegségére vonatkozó teendőket.  
A só-szobával bővült a gyermekek egészség-megőrzési, betegségmegelőzési lehetőségei. 
Ugyanakkor alkalmanként helyet biztosít az óvodában folyó logopédiai, gyógypedagógiai 
és fejlesztőpedagógiai terápiáknak.    
Az egészségmegőrzés része az egészséges táplálkozás is. Az egészséges táplálkozás 
alapjait is,- mint sok más egyebet- ebben a korban kell megteremteni. A szülőkkel 
együttműködve biztosítjuk a gyermekek számára a napi vitamin és ásványi anyag 
bevitelt, friss gyümölcsökkel, zöldségekkel, amelyekre a fejlődésben lévő szervezetnek 
nagy szüksége van. Az óvoda konyhája biztosítja a gyermekek számára az egészséges 
táplálkozáshoz szükséges feltételeket. A friss nyersanyagokból, ideálisan összeállított 
ételek és a gyermekek életkorának figyelembevételével kiszámított kalóriaszükséglet 
biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését.    
 
Az értelmi nevelés magában foglalja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően, egyre 
több ismeretet szerezzenek az egészségvédelem alapkérdéseiről (betegség, táplálkozás, 
mozgás, pihenés, az érzékszervek higiénéje és védelme, stb.)  A tudatos óvodai nevelő 
munka eredményes, ha az óvodáskor végére a gyermekek felismerik, elkerülik az 
egészséget károsító hatásokat, magatartásokat. 
 
 
3.2.Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
 
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretet teli légkör 
vegye körül.  
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A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van az elsődleges szocializáció 
során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családnál tágabb, tagoltabb 
szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő 
hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns 
egységet, szerves kölcsönös kapcsolatot alkotnak. 
Az óvoda tehát nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált 
szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos 
kibontakoztatása folyik.  
Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a 
családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. A gyermek a családban sok élményt, 
tapasztalatot szerez, kialakult szokásformával rendelkezik óvodáskorra. Ahhoz, hogy 
beilleszkedését egy új közösségbe elősegítsük, valamint a megfelelő ráhatásmódokat 
megtaláljuk, fel kell térképeznünk a gyermek élettörténetét, amely az anamnézis 
elkészítése során teszünk. A gyermek anamnézisének felvétele az óvodába lépése előtt, 
családlátogatás alkalmával történik. A gyermek óvodai magatartását erősen befolyásolja 
a családban kialakult szokás és szabályrendszer. 
Az érzelmi alapigények kielégítése (például a biztonságérzet), védettség érzet a feltétele 
annak, hogy a gyermek a környezete iránt érdeklődést mutasson, igényeit megértéssel 
fogadni, és empátia készséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, 
mint kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása.  
Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív 
élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának 
kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyerekek pedig, akik 
viselkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdenek, különösen sok figyelmet és megértő 
nevelői magatartást igényelnek. 
Az érzelmi nevelés feladata a szeretet és a kötődés képességének fejlesztése, a mások 
iránti tisztelet, megbecsülés érzésének, az élménybefogadás képességének, az érzelmek 
kifejezőképességének, az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése, valamint az 
érzelmi zavarok tompítása, leépítése. 
Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a 
gyermeket. (Add a kezed beszoktatásról) 
A gyermekekkel szemben támasztott két fő követelmény, hogy tanuljon meg másokkal 
érintkezni és együttműködni. Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, 
tartalmát, színvonalát, hatékonyságát mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenységek 
társadalmisága határozza meg. Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere 
megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek kifejlesztéséhez. A 
társas és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő kifejlesztése rendkívüli 
fontossággal bír a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, azaz életre nevelés 
szempontjából.  
Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek- gyermek kapcsolatot pozitív 
attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 
A társadalom élete, jórészt a társas közösségi kapcsolatok keretén belül zajlik. Fontos 
tehát már óvodában törekedni ezek kibontakoztatására. A jó közösséget mindig 
egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni ambíciójukat képesek a közösség 
keretein belül megvalósítani. 



 24 

Az óvoda egyszerre segíti a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én-
tudatának alakulását, és teret enged önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. A fejlesztés 
azután kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, jól érzi magát, alapvetően 
derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel és a gyerekekkel, azaz 
bátran, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. 
A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 
tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak (mint például: együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a 
figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, 
feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás- és normarendszerének 
megalapozását.  
A gyermek nyitottságára építve az óvoda elősegíti, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni 
a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és 
becsülje környezetét.  
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az 
óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.  
A nevelés tehát, mint tudatos értékválasztás a nevelési helyzetekbe beépített 
tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben 
fejlődik.  
A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 
érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális 
ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek 
(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével történik.     
 
 
3.3.Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 
A nyelv az emberiség legnagyobb adatbankja. A nyelv a beszéd eszköze. A beszéd emeli 
a felnövekvő embert társadalmi emberré, kora emberévé. Az anyanyelv csiszolása, 
újítása, tiszta megszólaltatása tehát mindannyiunk ügye. 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő 
környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel ( a javítgatás elkerülésével) – az 
óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A nap folyamán bármikor adódhat 
lehetőség beszélgetésre, de általában hétfői napokon célszerű erre tekintettel lenni, mert a 
hétvégi élmények feldolgozásra kerülhetnek. A környezet példamutató, tiszta, szép 
beszéde mintát nyújt a gyermekeknek. Különösen fontos, hogy az óvónő ügyeljen a tiszta, 
szép beszédre, ez legyen a példa a gyermek előtt.  
Az anyanyelv ismeretére megbecsülésére, szeretetére, nevelés közben a gyermek 
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 
figyelmet fordítani.  
Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek 
közötti kommunikációnak. A beszéd és gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. 
Az anyanyelvi nevelés által a gyermeket nem csupán nyelvi fejlesztésben részesítjük, 
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nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem gondolkodása is fejlődik. Az óvodai 
anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. 
Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a 
meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 
változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 
szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.  
Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának 
kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes 
iskolai tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőképességgel rendelkező, beszédében 
gátolt gyermek, gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. Ugyanakkor a 
kevésbé intelligens gyermek, jó kifejezőképesség birtokában, jobb teljesítményt képes 
felmutatni, így gyakran előfordul, hogy a fejletlen beszédképességű gyermeket gyakran 
teljesítménye alatt értékelik.   
Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni környezet. Az óvoda fejlesztési 
feladatainak tehát a család, a környezet megismeréséből kell kiindulni és a gyermek 
egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatást kifejteni. 
A ma gyermeke kommunikációs hiányban szenved: a családok nagy részében alig van 
alkalom a hét napjain arra, hogy a felnőttek a gyerekekkel beszélgessenek. Ha 
beszélgetnek is, ezek ún. háttérbeszélgetések, vagyis mindig valamilyen fő cselekvés – pl. 
mosogatás, főzés, újságolvasás, tv-nézés – kísérőjelenségei. A gyerekek ezekben 
rövidebb-hosszabb ideig aktívan vesznek részt, később egyre passzívabbakká válnak, 
végül lassan megszűnik az igényük a beszélgetésre. Az óvónőnek tehát a példaadáson túl 
az igényt is fel kell keltenie a gyermekekben, ami a rendszerint már átélt kudarcélmények 
után bizony egyre nehezebb feladat.  
A gyermek érdekében az óvónő és a szülő között a legszorosabb és legjobb értelemben 
vett partnerkapcsolatnak kell kialakulnia. Ez természetesen kettős folyamat, s a szülőnek 
is jelentős szerepe és feladata van a kialakításában. Mégis az óvónő az, aki irányíthatja 
ennek a kapcsolatnak a menetét, s ennek elsőrendű feltétele olyan beszédviselkedés, 
amely lehetőséget teremt ehhez.  
Mivel a szülői ház nem képes minden esetben az anyanyelvátadó szerepét betölteni, ezért 
az óvoda kiemelt feladata a célzott anyanyelvi nevelés, a gyermekek beszédének 
alakítása. Azért is indokolt ez, különösen a mi esetünkben, mert a helyi hagyományápolás 
része a német nyelv megismertetése a gyerekekkel, aminek feltétele az életkornak 
megfelelő anyanyelvi érettség. Mindezek érdekében tudatos, fokozatos fejlesztést 
tervezünk az egész nap folyamatában, a korcsoport életkori sajátosságainak és szintjének 
megfelelően.  
A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve 
lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítani, hogy nyugodt 
légkörben, életszerű helyzetben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami 
foglalkoztatja, arra nevelni a gyermeket, hogy bátran nyilatkozzék meg, mondja el 
véleményét. Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető 
az anyanyelvi fejlesztés során. A gyermeket ne javítsa állandóan, egyszerűen és világosan 
beszéljen hozzájuk. Dicsérje és bátorítsa a félénkebb gyermekeket. Minden gyermeknek 
lehetőséget kell biztosítani a folyamatos beszéd gyakorlására. A gyermekekben 
kialakítani azt a képességet, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. Az óvodapedagógus 
feladata a szókincs bővítése mellett a beszédszínvonal folyamatos emelése is olyan 
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formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a nyelvi kifejezés eszközeit változatosan 
használni. Folyamatosan kísérje figyelemmel a gyermekek beszédfejlődését, szükség 
esetén kérje szakember segítségét.  
Az utóbbi időben anyanyelvünk szépsége kissé kezdte elveszíteni fényét. Egyre több a 
megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás iskolába lépő gyermek. Ezen az óvodáskorú 
gyermekek tudatos, szakszerű, differenciált, egyénre szabott beszédnevelésével lehet 
hatékonyan segíteni. A beszédfejlődési zavarral küzdőket, (az enyhétől a súlyos esetekig) 
helyben működő logopédiai szakszolgálat segíti óvodánkban. A logopédus feladata a 
gyermekek mérése a beszédfejlődés területén, a beszédmegértés-, beszédtechnika 
fejlesztése, a helyes kiejtés gyakoroltatása, beszédhibák javítása, dislexia prevenciója.  
Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes nyugodt légkör, alapvetően 
meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen körülmények között a gyermekek 
szívesen beszélnek.  
Bízunk abban, hogy programunk szellemében az óvodapedagógusok a gyermekek 
életkori és egyéni sajátosságaira alapozva, tervszerű, konkrét feladatsorokkal, tudatosan 
megválasztott fejlesztőmódszerekkel kibontakoztatják a 3-7 (8) éves gyermekek beszéd 
és kommunikatív képességeit úgy, hogy azok megfeleljenek az iskolakészültség 
követelményeinek. 
 
 
Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében:  

- Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremtsen 
- A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak 

meg, mondják el véleményüket 
- Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlása 
- Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni 
- A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése 
- A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek 

a nyelvi kifejezés eszközeit variálni 
 
A beszédfejlődési zavarral küzdőket / az enyhétől a súlyos esetekig/ helyben működő 
logopédiai szakszolgálat segíti óvodánkban. 
Feladata:  

- A gyermekek mérése a beszédfejlődés területén 
- Beszédmegértés fejlesztése 
- Beszédtechnika fejlesztése, helyes kiejtés gyakorlása 
- Beszédhibák javítása 
- Dislexia  prevenció 

 
 
Értelmi fejlesztés 
Az értelmi nevelés feladatai közé tartozik a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, 
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben 
való gyakorlása, valamint az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
gondolkodás, figyelem, képzelet) és a kreativitás fejlesztése.  
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Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás 
során is ebből kívánunk kiindulni. Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások 
rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, ami számára a világból megismerhető, 
befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent.     
A személyiség nevelésben mindig azokra a tevékenységformákra támaszkodhatunk, 
amelyek az adott életkorban dominálnak. Ezek jellemzője, hogy a legtermészetesebb 
módon kötik össze a fejlődő egyént társadalmi és tárgyi környezetével. Minden tanulás e 
kapcsolatból, mint alapformából táplálkozik. A 3-7 éves óvodás legtermészetesebb 
megnyilvánulási formája a mozgás és a játék. Ezek teremtik meg a legoptimálisabb 
lehetőségeket a korosztály fejlesztéséhez. 
Az óvodás gyermekek spontán, önkéntes módon tanulnak. Az ismeretszerzésben a 
kíváncsiság motiválja őket, de nagy szerepe van az utánzásnak és a játéknak. A játékon, 
mint fő tevékenységi formán keresztül tapasztalatokat szerez, a megismerő 
tevékenységek (érzékelés, észlelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás) segítségével. A 
szervezett ismeretszerzés formái a kötött vagy kötetlen játékos foglalkozások. 
 
3.4. Hagyományőrzés, ünnepeink  
 
„ A néphagyomány közösségi magatartás., cselekvés-, viselkedésimód, illemtan és 
erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia 
egyszerre.” /Dömötör Tekla: Magyar népszokások/ 
Az emberek a hagyományokba veleszületnek, az íratlan szabályok mindenkire vagy egy 
népcsoportra, korosztályra, foglalkozási ágra, egy-egy családra, faluközösségra, az adott 
tájon élőkre érvényesek.  
A néphagyományok, népszokások megőrzése és a jövő nemzedékének való átadása 
fontos feladatunk. Az óvodának nagy szerepe lehet abban, hogy  a gyermekekben 
tudatosan és fokozatosan alakítsák ki a népi, nemzeti értékeinkhez, szülőföldhöz, az 
itt élő magyar és más nemzetiségekhez való pozitív viszonyt. 
Községünkben meghatározó szerepet kapnak a régi sváb népszokások, feladatunknak 
tartjuk a helyi néphagyományok megismertetését, a sváb identitás megőrzését. Mindez az 
óvodáskorú gyermekek körében nagy jelentőséggel bír, mert viselkedésmintát, erkölcsi 
normát, az együvé tartozás érzését, ünneplési kultúrát ad mintául a felnövekvő 
nemzedéknek.  
 
Óvodai nevelésünk során megismertetjük a gyermekekkel azokat a dalokat, játékokat, 
amelyeket szüleik, nagyszüleik játszottak, azokat a ruhákat, eszközöket, amelyeket 
használtak, azokat a tárgyakat, kézimunkékat, melyekkel otthonaikat díszítették, továbbá 
régi ünnepeket és jeles napokat azok szokásait.  
A gyermekek élete óvodánkban így tevékenységekben és élményekben gazdagabbá válik. 
A gyerek cselekvésén keresztül olyan, későbbi életére is meghatározó élményeket kap, 
amelyek a szülőföldhöz, társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. A mindennapok 
és egyes jeles napok hagyományőrző szokásai az óvodai élet tevékenységrendszerébe 
illeszkednek.  
A tevékenységekben átélt emberi magatartás belső harmóniát ad, amely nemesíti a 
lelket, életre szóló útravalóul szolgál. A természet változásai befolyásolják az ember 
magatartását. A jeles napok által behatárolt időszakok az évkörnek olyan szakaszai, 
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amelyek az évszakon túl jelzik az adott időszak tennivalóit és az adott tevékenységsorhoz 
kapcsolódó jellemző szokásokat, a cselekvések érzelmi hátterét. A jeles napok közül meg 
kell találnunk a gyermekekhez közel állókat. 
A szokásokból azokat a tevékenységeket, amelyek érdekesek. Az évszakok körfogásával 
a gyermekek sok érdekes lehetőséget és élményt kaphatnak a hagyományápolással, 
magatartási formákat ismernek meg, elsajátítják az emberi együttélés másokra is 
odafigyelő szép szokásait.  
A vizuális nevelés magában foglalja a gyermekek rendelkezésre álló, sokféle anyagból 
változatos technikával, térben és síkban készített munkáit. A gyermeki alkatásra 
ösztönösen hat a felnőtt (óvónő, szülő) modell szerepe. Az így készített tárgyak további 
játékra késztetnek, örömet ad, hogy a játékban használhatók. 
A foglalkozások tartalma szervesen kapcsolódik a jeles napokhoz, a gyermeki élet 
történéseihez. A felkészülés, maga az élmény, később az alkotás közben érzelmi 
életük fazdagodik, értelmi képességeik fejlődnek. Erre komplex módon minden 
lehetőséget felhasználunk. 
Az anyagok sokféleségéről és megmunkálhatóságáról a gyermekek tapasztalatokat 
szereznek. Technikai eljárásokat próbálgatnak kedvük szerint, és közben megmutatkozik 
érdeklődésük irányultsága, hajlamaik, fogékonyságuk. A hagyományok szellemisége, 
azok továbbélése a fontos, amely kitűnően alapozza a gyermek identitástudatát, a 
valahová tartozás érzését. 
Több éves tapasztalataink azt igazolják, hogy az óvodai nevelés folyamatába a népi 
kultúra azon elemei építhetők be, amelyek igazodnak a gyerek életkori fejlődési 
sajáátosságaihoz és a mindennapi életét gazdagítják.  
Kollektívánk felismerte a gyökerek éltető szükségességét, az átadás és az újra termelés 
felelősségteljes kötelességét. Meggyőződésünk, hogy  az óvodáskorú gyermeknek joga 
van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekből pozitív 
érzelmeket szerezzen és ez által hiteles, követendő mintát kapjon. A gyermek olyan 
élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre szóló útravalót kap.  
Tapasztalataink azt igazolják, hogy az óvodai nevelés folyamatába a népi kultúra azon 
elemei építhetők be, amelyek igazodnak a gyerek életkori fejlődési sajátosságaihoz és a 
mindennapi életét gazdagítják. 
A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerekek korának megfelelő, számukra 
örömteli ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek kiválogatása és 
azoknak a nevelés folyamatába illesztése fontos feladat. 
A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül azokat emeljük ki, amelyek a földhöz, 
a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést, a felnőttek és a gyermektársak 
megbecsülését állítják előtérbe. 
A jeles napok közül azokat emeljük ki, amelyek eddig is jelen voltak és vannak az óvodai 
nevelésben (karácsony, farsang, húsvét) csak itt új tartalommal bővlnak ki. Továbbá 
azokat, amelyek a hétköznapok népszokásőrző tevékenységét visszatérő jelképekkel, 
cselekvésekkel ünnapivé emelik. 
A népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai közül az esztétikai élményeket fokozó 
alkotások kiválogatása és ezek óvodai életbe illesztése fontos feladat.  
 
Óvodai ünnepnapok 
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A hagyományőrzés erősíti az óvodai élet hagyományait és a népszokásőrző és a 
természetóvó jeles napokkal gazdagítja azt. Egy-egy eseményt mindig izgalmas 
készülődés előz meg. Ez az ünnepre hangoló örömteli közös tevékenykedés a gyerekek 
szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol.  
 
A mindennapokhoz kapcsolódó gyermeki élet ünnepei 
Óvodánkban hagyománya van a gyerekek születésnapi köszöntésének, számukra ez várva 
várt esemény. A gyermek központba kerül, társai rá figyelnek, vele törődnek, őt ünneplik. 
A szülőkkel közösen elfogadott köszöntési mód, a vidám ünneplés az érzelmi 
szükségletek kielégítését szolgálja. 
 
Mindannyiunk számára fontos ünnep az Anyák napja. Az édesanya köszöntésére a 
gyermek érzelem teli aktivitással készül. Az óvónő az érzelmi kötődés mélyítését 
szorgalmazza, az ajándék készítésére koncentrálva. Az ünnepnap akkor teljesedik ki a 
gyermek számára, ha bensőséges, ha újra átéli az anyából sugárzó biztonságot.  
Az óvodában megjelenő felnőttek világához kapcsolódó ünnepek a gyermekben érzelmi 
benyomásokat keltenek A március 15-e vonulós, zászlós játékai, a közös énelkléssel főleg 
a fiúkban hagynak mély élményeket. A szocializálódás folyamatában fontos a nemi 
jegyek erősítése külsőségekben, tevékenységekben. 
 
A mindennapokhoz kapcsolódó hagyományőrző életmód szokásőrző napjai 
Az évről-évre visszatérő, az időjárás változásiból fakadó tevékenységek a családoknál 
történő szüretelések, tavaszi határjárások ünnepnapokká válnak egy-egy csoport életében. 
A közös élmények a gyermek szociális kapcsolatrendszerét bővítik, erősítik. A közösen 
megélt élmények a gyermek magabiztosságát növelik.  
 
Jeles napok, ünnepnapok a népszokásőrző jeles napok a természetóvó jeles napok:  
A népszokásőrző jeles napok cselekényeit meghatározott rituálék szabályozzák. Nagyon 
fontos, hogy ebből az óvónő mennyit vesz át, amivel a gyermek érzelmein át a 
közösséghez tartozás életérzését kívánja alapozni. Ebben a folyamatban a lényeg: 
mindennek eljön az ideje, amire minden évben ugyanakkor és ugyanúgy illek készülni. 
Az újraélés vágya motivál, cselekvésre késztet, a nagyobbak már a készülődés során 
felidézik emlékeiket, rudják mire készülnek, várnak. A kisebbek megérzik növekedésük 
távlatát: „ ha nagy leszek én is…” Erősödik a nagyobb társak tisztelete, a kisebbek 
megerősítése. Az évről évre visszatérő hagyoményok biztonságot, megnyugtató 
eligazodást jelentenek a gyermekek életében, erősödik a valahová tartozás érzése. 
A gyermek érzelmein keresztül ismerkedi az élővilággal. Természetes a folyamatos 
gondozáson, törődésen túl az „ünneplésük” (Madarak, fák napja…) 
A jeles napi készülődések során a gyerekek részt vesznek az ünnephez kapcsolódó 
jelképek közös készítésében. Például az András nap utáni adventi koszorú készítésében, 
a karácsonyi mézeskalács gyúrásában, a Luca búza vetésében, a farsangi maszkok 
készítésében, a „sántacsütörtök” – re készítendő pogácsa szaggatásában, a húsvéti tojások 
díszítésében, a májusfa szalagozásában, stb. 
 
Az óvodában játszható énekes népszokások: 
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Azok az énekes népszokások fordulhatnak elő az óvodában, amelyek megfelelnek a 
gyermek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, az évente 
visszatérő naptári ünnepekhez. Nem a szereplés, hanem a játék öröme, egyedi íze, ami 
indokolja ezeknek az énekes népszokásoknak az éltetését.  
 
Lucázás: A fiúk szobáról-szobára járnak kisebb farönkökön vagy kukoricaszár kötegeken 
ülve „kotyolnak”, mondják mondókáikat, jókívánságaikat, énekelnek. A kapott 
ajándékokat tarisznyájukba gyűjtik.  
Luca napkor szoktuk elültetni az úgynevezett luca-búzát. A régiek úgy tartották, ha ez 
karácsonyra szépen kizöldül, a következő esztendőre jó termést jósol. Mi pedig 
hazavisszük a karácsonyi asztalra, melynek szép dísze lehet. 
Egy másik szokás is kapcsolódik ehhez a naphoz, nevezetesen az, hogy ez a nap 
dologtiltó nap a nők részére. Mi ezt oly módon tartjuk, hogy ezen a napon a lányok nem 
vállalnak naposi munkát. 
 
Pásztorjáték:  
A nagyobb gyerekek pásztorjátéka része az ünnepre való készülődésnek, fokozva ezzel a 
várakozás örömét. Karácsonykor énekléssel köszöntik az óvoda gyermekeit, dolgozóit. 
 
Betlehemezés: egyik legnépszerűbb szokás a betlehemezés, amikor a Jézus születésének 
történetét mutatjuk be.  
 
 
Farsang: Talán a leggazdagabb hagyományai a farsangi időszaknak vannak. Az 
előkészületekhez hozzátartoznak a télcsúfoló dalok, tréfás mondókák énekelgetése, 
mondogatása, ami a farsangon folytatódik. Farsang napján a gyermekek jelmezeiket 
magukra öltve mulatnak. A nagy farsangi bált a közsági kultúrházban szoktuk tartani, 
úgynevezett „batyus” jelleggel. Ez azt jelenti, hogy mindenki hoz otthonról egy kis 
süteményt és egy üveg innivalót. Ezt feltálaljuk egy hosszú asztalra, és mindenki kedvére 
falatozhat, illetve ihat belőle. 
Ezen kívül szoktunk az óvodában is tartani ovifarsangot, ahol minden nap más jelmezt 
öltünk (Pizsamás bál, fordított nap, állat farsang, stb.) Ilyenkor jellegzetes sváb 
hagyományokat is felelevenítetünk („sánta-csütörtök”, tuskó-húzás). 
Készítünk „kiszebábot”, melyet a farsangi mulatság végén kiseprűzünk. Ez a tél elűzését, 
a tavasz várását jelképezi. 
 
Pünkösdölés: A játék a lányok pünkösdjárásából áll.  
 
Lakodalmas: A játékra leginkább nyáron kerül sor, de bármikor játszható. A gyerekek az 
igazi lakodalom eseményeit utánozzák, közben lakodalmi csujjogatókat, névcsúfolókat, 
stb. kiabálnak, párválasztó, leánykérő, kapus és egyéb dalos játékokat játszanak. 
 
A hagyományápolás személyiségfejlesztő hatása 
A 3-7 éves kor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak kiemelkedően fontos az ÉN 
kialakulása szempontjából. Alapoznunk kell az óvodáskorra egyedülállóan jellemző 
érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra. A gyermek játéka, ami örömet és 
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boldogságérzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány ápolással, természet szeretettel. 
Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív közreműködésével.  
Hisszük, hogy az egyetemes emberi értékek is fejleszthetők a hagyományok ápolásával. 
Ilyenek:  

- Az eszmei értékek (humanizmus, dekoratizmus) 
- Erkölcsi- és interperszonális magaratás értékek ( az „én” tisztelete, a másság 

elfogadása, nyitottság, őszinteség, szeretet, udvariasság, a család, a haza tisztelete, 
szeretete, felelősségtudata) 

- Kulturális értékek ( a kultúra iránti érzékenység, a hagyomény tisztelete, a 
természetes környezet védelme, az ember és környezet harmóniája, az élet 
tisztelete) 

 
Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelem 
dús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. 
Erkölcsi, esztétikai értékrendszere alakul, a szükségletek rovábbi cselekvésre késztetik. 
Felnőtt korában a néphagyomány ápolás igénye, már mint magasabb szintű szükséglet 
jelenik meg. 
Az ünneplés képességének alakítását a néphagyomány ápolás, a természet, a társak 
szeretetére nevelés elősegíti. A gyermek évről-évre örömmel vesz részt, a jeles napokat 
megelőző közös készülődésekben, számára ez az ünnepnap várva várt nap. Ezek az 
élmények a gyermekben mély nyomot hagynak. Átérzik az ünnepnapok másságát, a 
bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek a 
gyermeki élmények hatnak a családok szemléletmódjásra, az óvoda megteremtheti a 
családokkal való együttműködés sajátos formáit.  
A hagyományőrzés sajátos teret nyújt a gyermek szocializálódásához. Így a játékban 
megjelenő hagyomáány ápoló tevékenységekben gyakorolja az önkifejezés formáit, a 
társas érintkezés mintáit, a közös élmények hatására valamit megérez a közösségi ősi 
összetartó erejéből. 
A szocializáció folyamatában a gyermek teljes személyisége fejlődik. A mindennapokban 
az önkipróbálási vágy szükséglete, a jeles napokon a „másképp” viselkedés vágya a 
szociális viselkedésben a gyereket egyre magasabb szintre juttatja. A gyermekben 
alapozódnak azok a kézségek, amelyek további fejlesztésének feltételei.  
Alakul szociális beleérző képessége, kapcsolatteremtésben kezdeményezővé válik, 
elsajátítja a társas együttélés viselkedésnormáit. A másság elfogadási folyamatában 
formálódik segítő és tolerancia készsége. Az udvariassághoz, az illemhez tartozó 
szokásokat: a köszönés, a megszólítás, a mással való, a máshol való viselkedés, a 
vendégfogadás, a kulturált étkezés alapformáit, stb. az együttélés során gyakorolja, képes 
magáévá tenni. A közös élmények, a tevékenységek állandó körforgása, a megerősítő 
szeretet egy olyan biztonságérzetet sugárzó légkört teremt, amely védelmet nyújt, és 
alapul szolgál  a gyermek teljes kibontakoztatásához. 
A gyermek érzékszervein keresztül, tapasztalati úton ismeri meg az őt körülvevő világot. 
A hagyomány ápolás során átélt közös alkotó tevékenységek fejlesztik a gyermek értelmi 
képességeit, intellektuális élményeket kelt bennük, ez sikerre motiváló erő. 
A sikerélmények hatására az emlékezeti bevésés erősebb az újra átélésre ösztönzi a 
gyermeket. Az érzelmi többlet fokozza az értelmi fogékonyságát. A közös tevékenységek, 
a beszélgetések során ráérez az együtt gondolkodás örömére, alakul kifejező- és 
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problémamegoldó készsége. Fejlődik gondolkodása. A mindennapok szokásőrző 
tevékenységeihez fűződő kefejezések valódi tartalmat kapnak. 
A jeles napokat kísérő, hangulatfokozást, érzelemmélyítést kifejező szavak átkereülnek a 
gyermek mindennapi szóhasználatába. 
A néphagyományőrző szellemben nevelkedett gyermek alkotó kölcsönhatásban él a 
természettel, ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás 
örömeit, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. Érzelmileg gazdagabbá, 
értelmileg fogékonyabbá válik. Alapozódik benne a környezet és a haza iránti szeretet 
érzése. 
Az ÉN tudat érős dominanciája mellett megjelenik a TE és a MI fogalma. A közös játékot 
áthatja az összetartozás érzése is. Ez az a motiváló erő, amelynek hatására a gyermek 
képessé válik a játékhoz szükséges szabályok betartására. 
A játék felerősíti a szcializálódás folyamatát. A játékban a gyermek felfedezi a másikat és 
más képet alakít ki önmagáról is. A közös játék öröme, az élmény együttes 
megtapasztalása alakítja a társakhoz való viszonyát. Kommunikációs kapcsolatteremtő 
készsége fejlődik.  
Az óvodában szerzett esztétikai, irodalmi élmények és a népköltészet értékközvetítő 
hatásai a fejlődő személyiség irodalmhoz való későbbi viszonyát befolyásolják. 
 
A néphagyományokra építve alakíthatjuk zenei nevelésüket, gazdagíthatjuk érzelmi, 
esztétikai világukat. 
 
Az óvónő feladata a hagyományőrzés során:  

- A gyermek megérezheti, hogy a világ alakítható és ebben ő is részes lehet. Az ízlés 
alakítása szempontjából is fontos a lelki gondozás, a tiszta forrásból merítés. 

- Az óvónőnek tisztában kell lennie a néprajz, a néphagyományok alapjaival, 
ismernie kell a népi szokásokat, a helyi hagyományokat. Fontos tudni, mi az, ami a 
gyermek számára érthető, érezhető, és mi az, ami nem ennek a korosztálynak való. 
Tehát csak megfelelő elméleti felkészültséggel és megfelelő gyermekismeret 
birtokában lehet az óvodában néphagyományőrzésre vállalkozni. 

- Az óvónőben elevenen kell, hogy éljen az a törekvés, hogy minden nap érdekessé, 
változatossá és tartalmassá tegye a gyermek életét önmaga örömére, a csoport 
javára.  

- A mindennapok együttélésében gyakorolt szociális viselkedést a jeles napok 
szokásai, viselkedésmintái gazdagíthatják: Az ünnepi készülődésben az érzelem 
fokozás hangulati elemeit helyezzük előtérbe, így az ünnapnap a gyermeknek a 
kiteljesedést adja. 

- Egyes ünnepek előkészítésében bevonhatjuka szülőket. Így alkalmat teremthetünk 
a néphagyományokhoz kapcsolódó szokások megismerésére (munkadélutánok, 
hétvégi programok). 

- A családok bevonása, a közös készülődések fokozzák a gyermek örömérzését. A 
hagyományápolásból fakadó együttélés egy olyan biztonságérzetet sugárzó légkört 
teremt, amely védelmet nyújt, és alapul szolgál a gyermek teljes 
kibontakoztatásához. 

- Az óvónőnak néprajzi ismereteit folyamatosan bővítenie kell. Szűkebb környezete 
hagyományainak összegyűjtésekor bevonhatja a szülőket, nagyszülőket. Ezáltal a 
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gyermekek és a szülők a természethez, a hagyományokhoz való kötődését 
egyénileg és együttesen is átélhetik és azokat önmaguk számára újra teremthetik.  

- A népi kismesterségek, a tájházak, a környezet megfigyeltetésével gazdagítja a 
hagyományos élményanyagot. A faluház látogatása során a gyermekekkel 
megismerteti elődeink munkaeszközeit.  

- Az óvónő környezethez, természethez fűződő viszonya, beállítottsága, értékrendje 
minta a gyermek, a szülő számára. A gyermeki környezetet aktívan, örömmel 
alakítja. Megteremti és ötvözi a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolás 
olyan feltétel- és tevékenységrendszerét, amelyben a gyermek egyénileg és 
közösen éli át a változatos ingereket, újra termetheti saját környezetét. Egyben 
megtalálja a kapcsolódási pontokat más tevékenységekkel. 

Az óvódában folyó hagyomány ápolás hatására egyes családoknál olyan szokások 
jelennek meg, amelyek életmódjukban szemléletváltást jelentenek: vállalják, magukénak 
kezdik vallani a múlt értékeit. A gyermek az együttlétekből a családi-óvodai egymáshoz 
tartozás, az együvé tartozás örömét kapja örökül. 
 
Az ünnepek, hagyományok szerepe a nyelvi nevelésben 
 
A nyelvi nevelőmunka céljait és feladatait a kisebbségi nyelvhez tartozó kultúra 
közvetítésével éri el a kétnyelvű óvónő.  
A népi kultúrkincs megismeréséhez tervezzen és szervezzen rendszeresen ismétlődő 
közös tevékenységeket, melyek a gyermekek fejlődését is elősegítik.  
A közös tevékenységek során a gyermekek egyéni örömei közösségi élménnyé válnak a 
sokrétű és közös tervezés, valamint az együtt végzett tevékenységek eredményeként.  
A közös élmények alapján állítsa össze, alakítsa ki az óvónő gyermekcsoportja szokásait, 
hagyományait és ünnepi alkalmait.  
A nyelvi fejlesztés folyamatában kiemelt szerepe van az ünnepeknek, hagyományoknak, 
melyekkel a kétnyelvű identitástudat alapozását, a nyelv iránti pozitív beállítódás 
kialakulását célozza meg az óvónő. 
Jelentős hagyomány a születésnapok megünneplése és az új vagy hosszabb hiányzás után 
az óvodába érkező gyermek fogadása. Hagyomány továbbá az ajándékkészítés a 
kicsiknek, a nagyok búcsúztatása és az ünnepekre való készülődés is. 
A hagyományok mellett az ünnepek is jelentős alkalmak az óvoda életében. Az ünnepi 
előkészületek, az ünneplés, az ünnepi élmények feldolgozásának folyamata erősíti a 
gyermekekben az összetartozás érzését.  
A közös élmények, az „együtt lenni jó” helyzetek fokozzák a közösséghez való tartozás 
fontosságát.  
Az ünnepek kiválasztásánál és szervezésénél vegye figyelembe az óvónő: 

- a gyermekcsoport életkori sajátosságait, 
- a gyermekcsoport életkori összetételét, 
- az óvoda kialakult hagyományait, 
- a szülők igényeit, 
- az óvoda környezeti adottságait. 
Az ünnepek csak a szülők együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat. Ezért 
tervezze és szervezze a szülőkkel közösen az ünnepi előkészületeket, tartsa azonban 
tiszteletben a család ünnepeit és szokásait. 
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Az alább felsorolt ünnepi alkalmakkal a hagyományápolást, hagyományőrzést, a 
kétnyelvű identitástudat kialakulását és erősítését valósítsa meg az óvónő a szülőkkel 
együttműködve. 

 
IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 
 
4.1. Személyi feltételek 
 
Alkalmazotti kör  
  
munkakör létszám Végzettség foka /Szakképzettség 
Óvodapedagógusok                    13 fő         Felsőfokú végzettség 
Ebből kiegészítő képesítésekkel is rendelkezők                           
                                                      5 fő         Német Nemzetiségi óvodapedagógus 
                                                      1 fő         Gyógypedagógus 
                                                      1 fő         Fejlesztő óvodapedagógus 
                                                      3 fő         Fejlesztő óvodapedagógus és tanító/tanár 
                                                      1 fő         Óvodai menedzser 
                                                      1 fő         Vezetői szakvizsga 
 
Dajkák  8 fő Középfokú szakirányú végzettség 
Gondozónő 1 fő Középfokú szakirányú végzettség 
Logopédus (óraadó) 1 fő Felsőfokú szakirányú végzettség 
Titkár 1 fő Középfokú szakirányú végzettség 
Takarító 1 fő Középfokú végzettség 
Kertész 1 fő Középfokú végzettség 
 
 
Gyermek csoportok 
 
Csoportok száma: 8  180 fő férőhely 
 
4.2. Tárgyi feltételek 
 
2009. évben épült, területe 1762 m2. Fűtését hűtését geotermikus hőszivattyú biztosítja. 
Padlófűtő rendszerrel és falfűtés-hűtés csöves rendszerrel épített. Teljeskörű 
akadálymenetesítés jellemzi ( mozgás-, látás-, hallássérültek). Konkrétan rámpák, 
kiépített mozgássérült parkoló, a bejáratnál tapintható térkép braille felirattal, ajtótáblák 
csökkent látók és vakok részére, indukciós hurok hallássérültek részére. Az épületben két 
mozgássérült mosdó-WC is kiépítésre került. 
Az épület egészében modern a gyermekkor ízlésvilágát tükröző gyermekközpontú 
berendezések, bútorok találhatók, melyek hozzájárulnak az óvodások fizikai-érzelmi 
szükségleteinek biztosításához. A 8 gyermekcsoporthoz 1-1 öltöző helyiség tartozik és 
tágas korszerű mosdó blokk.  
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Kiegészítő funkciós helységek: aula, babakocsi tárolók, szülői fogadó, tornaszoba, 
fejlesztő szoba, logopédia szoba, sószoba.      
A „Gyermekvár” szerves része a bástyákkal övezett biztonságos játszóudvar, mely által 
megvalósulhat a gyermekek edzése, az irányított mozgásfejlesztés, a pihenés. A játékpark 
éke a tanösvény, mely lehetőséget termet arra, hogy az adott korosztály életkorának 
megfelelően ismereteket és tapasztalatokat kapjon Újhartyán és térsége növény-
állatvilágáról, továbbá múltunkról, a sváb kultúráról.  
 
4.3. Hetirend, napirend 
 
Az óvodás korú gyermek kiegyensúlyozott harmonikus fejlődéséhez szükség van 
rendszeresség betartására. A gyermek szánára biztonságot jelent az események 
kiszámítható egymásutánisága. A csoportvezető óvodapedagógus a Helyi Óvodai 
Nevelési Program ajánlása alapján elkészíti az adott nevelési év első napjáig a csoport  
hetirendjét és napirendjét. A hetirendnek tartalmaznia kell, az óvodai élet minden 
tevékenységi formáját (játék, mese-vers, ének zene, rajzolás mintázás-kézimunka, 
mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű tevékenysége, tanulás).  
A helyes napirend alapul veszi az adott korosztály életkori sajátosságait, így megfelelő 
arányban és időtartamban jelennek meg a játék, tanulás, munka, levegőzés –
mozgás,továbbá az étkezés, pihenés lehetőségei. 
 
 
4.4. Az óvoda kapcsolatai 
 
Intézményünkre jellemző, hogy nagy hangsúlyt fektet a kapcsolataira, szakmai 
partnereire.  
Partnereink:  

- Újhartyán Község Önkormányzata 
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán 
- Szülők Munkaközössége 
- Alapítvány az újhartyáni Német Nemzetiségi Óvodáért 
- Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskola 
- Gyermekjóléti szolgálat Újhartyán 
- Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó Dabas) 
- Helyi Hagyományőrző csoportok, civil szervezetek 
- A Kistérségi óvodák 
- Német Nemzetiségi Óvodák (a régióban) 

A kapcsolatok fenntartásában kiemelten az Intézményvezető vesz részt, irányításával 
bevonódnak az intézmény alkalmazottai is.  
 
 
4.4.1. A nemzetiségi környezettel való együttműködés 
A kisebbségi önkormányzattal az óvoda vezetője tartson fenn folyamatos kapcsolatot. 
Célszerű tájékozódnia a képviselők véleményéről a nyelv átörökítése, a hagyományok 
ápolása, a nemzetiségi rendezvényeken való részvétel, a helyi szokások felkutatásához 
nyújtott segítség kérdésében.  
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A nemzetiségi iskolával való kapcsolat folyamatossága mindkét fél érdeke, melyben a 
tanítók és óvónők együttműködése fontos.  
A nemzetiségi tanító ismerje meg az óvoda kisebbségi nevelési tervét, céljait és feladatait, 
figyeljen meg nyelvi foglalkozásokat, nyelvi és nevelési helyzeteket, hospitáljon többször 
az óvodában.  
A nemzetiségi óvónő is tegyen látogatásokat az iskolában, figyelje meg a nyelvi órák 
felépítését, anyagát, a feldolgozás módszereit, a gyermekek értékelését.  
   A kölcsönös tapasztalatszerzést követően kerüljön sor az elégedettség feltárására. 
Szempontjai: a nyelvtanulás óvodai előkészítésének mérhető eredményei, hiányosságai, 
az óvodai fonetikai alapozás eredményessége, az aktív szókincs témaköreinek 
használhatósága a nyelvtanulásban, stb. 
 
 

V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
 
 

Komplex foglalkozások rendszere: 
Az óvodában megkezdődik a világról a gyermek felé áradó észlelések, tapasztalatok, 
ismeretek szétaprózódása, ezért okoz nehézséget az összefüggések meglátása és 
megértése a gyermek számára. 
A tevékenységközpontú program célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, 
hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében.  A gyermeket körülvevő világ 
megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet 
szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket,  természetközeli élettel, a természet, a 
környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt kell benne 
megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember 
felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A 
tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben  történik,  ezért  a  komplex  
foglalkozások  legtöbb esetben  a  szabad természetben vagy az óvoda környezetében, 
udvarán zajlanak.  Legfontosabb  feladat  megismertetni   a  gyermeket   azzal  a  
természeti környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és 
szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később kialakuló természet szeretetének. A 
fák, a virágok, az apró kis állatok megannyi ismeretet, feladatot jelentenek a 
kisgyermekeknek.  A séták, kirándulások, az óvoda udvarán végzett tevékenységek 
tanulási , tapasztalási lehetőséget kínálnak a gyermeknek. 
A komplex foglalkozás tehát csak átvitt értelemben nevezhető valódi foglalkozásnak. 
Inkább komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos 
megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő 
folyamatokról és összefüggésekről. Már az óvodában fel lehet és fel kell készíteni a 
gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat 
ránk.  
A gyermeket demokratikus társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben 
különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a 
gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját lelkiismeretének megfelelően 
dönteni. A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben 
tartása arra neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat. Mindez pedig a 
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társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez  feltétlenül  szükséges. 
Természetesen ide  tartozik  a  mások tisztelete és szeretete is. Ilyen pedagógiai légkörben 
fejlődik  a  gyermek  ítélőképessége  és  természetes  viselkedési  formájává válik  a más 
felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor lehetőséget kap az önálló 
véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére. A komplex foglalkozás keretén belül 
egészen odáig mehetünk el, hogy az óvodás gyermek számára megtapasztalható és ezáltal 
megérthető társadalmi folyamatok között még a gazdasági kérdések is  felszínre 
kerülhetnek. 
 
 
A komplex foglalkozások lényege: 

- A komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyerek szintjén 
- A foglalkozásokat probléma centrikusság és egy-egy vezető szempont megléte 

jellemzi 
- A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához 

tartozó ismereteket. 
 
 
5.1. Játék 
 
 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az 
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a 3-7-(8) éves gyermek alapvető mindennapjait 
átszövő tevékenység. A játék, szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus 
szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg 
zavartalanul kell telnie. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó 
tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 
gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor 
megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, 
kiélheti szorongásait, újraélheti kellemes élményeit. A környező világról a játékon 
keresztül közvetítjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. Így válik a játék kiemelt 
jelentőségű tájékozódó, kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A 
játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan 
kell felhasználnia a nevelés folyamatában, céljai eléréséhez, ügyelni kell azonban arra, 
hogy kitalált, erőltetett, úgynevezett játékos módszerekkel nem helyettesíthető a gyermeki 
tevékenység. 
 
 A kisgyermek első játszótársa a családban és az óvodában is a felnőtt – a szülő és 
az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 
játékfolyamat beindul, bevonható társ marad, illetve segítő, kezdeményező, ha a játék 
elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását 
is. 
 A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia 
kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. A gyermeki tevékenységet a 
játékban nem szabad szűken értelmezni. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé 
teszi, hogy nem csak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységet 
ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is tevékenységnek fogjuk fel. A gyermek 
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gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit, bármilyen eszközzel, tárggyal 
helyettesítheti azokat. Minden gyermeki tevékenység, beleértve a játékot is felosztható 
spontán, és az óvodapedagógus által vezetett tevékenységre. Az óvoda és az 
óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és 
élményszerzési lehetőséget biztosítson a különböző játékformákhoz: gyakorlójátékhoz, 
szimbolikus – szerepjátékhoz, konstruáló játékhoz, szabályjátékokhoz. A különböző 
szituációk megteremtése, az élménynyújtás az óvónő tudatos, átgondolt munkáját 
feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a 
gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított. A 
lényeg, hogy a gyerekek élményeiket tevékenységben éljék meg. A tevékenységközpontú 
program alapelve, hogy minél több időt, alkalmat biztosítsunk játékra. 
 
 Jót és jól játszani – ez a gyermek feladata az óvodában. A játék folyamatában az 
óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Az 
óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt nevelési céljai 
elérése érdekében. A játék kicsiben az élet, amit a kisgyermek felfog, és rekonstruálni 
képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki, és a 
játék segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú nevelési program különösen épít 
a gyermek spontán szerzett élményeire, épít a gyermek már meglevő képességeire, s 
ezeket alapul véve fejleszti az egyént és a csoportot. A játék folyamán olyan 
tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben, ami később nagymértékben elősegíti a 
társadalomba való beilleszkedését. Gondolunk itt az együttjátszás kialakulására, vagy a 
játékon belüli önállóságra, a másik gyermek tiszteletben tartására, a kezdeményező-
képesség kialakulására, olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások 
mozgósításának képessége, vagy az alá – fölérendeltségi viszony önkéntes kialakulására 
az egyes játékszituációkban. Beszélhetünk a gyermekközösségben a játékon belüli 
demokratikus szereposztásokról, melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban 
tapasztalható szituációk előzményévé avatják. 

Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Ennek egyik 
színtere lehet a Gyermekvár Óvoda korszerű udvara, a változatos mozgásformákat 
biztosító, esztétikus játékok rendszere. Valamint a tanösvény, ahol a spontán játék során a 
gyermekek ismereteket szerezhetnek közvetlen környezetükről, a településre jellemző 
növény és állatvilágról, valamint a sváb hagyományokról. 

A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében és időbeosztásában is meg 
kell mutatkoznia. A napirenden belül a legtöbb időt a gyermek legfőbb tevékenységének 
a játéknak kell kapnia. Különösen oda kell figyelni a hosszan tartó szabadban való 
játszásra is.  
 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 
- Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. 
- A napirenden belül elegendő idő és hely a játék biztosítására. 
- A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. 
- Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében. 
- A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása, együttjátszás a gyerekkel. 
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- A Gyermekvár Óvoda tárgyi feltételeinek tudatos felhasználása a játék során 
(csoportszobák, szabad teraszok, udvar, tanösvény, tornaszoba, sószoba stb.) 

 
 
 
5.2. Mese-vers 
 
  Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt 
fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, 
versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-
érzelmi élményeket adnak. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy gyermekeinknek 
minél több ilyen jellegű élményben legyen részük. 
 Mindennapi életünk szerves részét képezi a rendszeres verselés, mesélés. A 
tervező munkánk alapját képezi, hogy a külső világ tevékeny megismerése során sok, a 
konkrét heti témához kapcsolódó mesét, verset, mondókát ismertetünk meg a 
gyermekekkel. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Mivel az 
anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 
ezért ez a két nevelési terület is elválaszthatatlan egymástól. 
  Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és 
az emberek közötti kommunikációnak. Ha tehát az anyanyelvi nevelés feladatait 
fontosnak tartjuk és a gyermeket nyelvi fejlesztésben részesítjük, nemcsak tisztábban és 
jobban fog beszélni, hanem a gondolkodása is fog fejlődni. A gyermekek a művészeti 
tevékenységek közül a mese-vers hallgatása átélése közben kapják meg a fejlesztés 
gerincét.  
 Az óvodai beszédfejlesztés feladatainak tehát a család, a környezet 
megismeréséből kell kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén 
keresztül kell hatást kifejteni. Az irodalmi nevelés és az anyanyelvi nevelés ebben is 
összefonódik. 
  A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel 
egybekötve lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítani, hogy 
nyugodt légkörben életszerű helyzetben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, 
ami foglalkoztatja. 
  Különösen fontos, hogy az óvónő ügyeljen a tiszta szép beszédre, ez legyen 
példa a gyermek előtt. 
 A gyermeket ne javítsa állandóan, egyszerűen és világosan beszéljen hozzájuk. 
Dicsérje és bátorítsa a félénkebb gyermekeket. Folyamatosan kísérje figyelemmel a 
gyermekek beszédfejlődését, szükség esetén kérje a szakember segítségét. Változatos, 
játékos  módszereket alkalmazva bátorítjuk, ösztönözzük a gyermekeket az önálló 
dramatizálásra, verselésre, mesemondásra. 
 Mivel a szülői ház nem képes minden esetben az anyanyelvátadó szerepét 
betölteni, ezért az óvoda kiemelt feladata a célzott anyanyelvi nevelés, a gyermekek 
beszédének alakítása. Azért is indokolt ez, különösen a mi esetünkben, mert a helyi 
hagyományápolás része a német nyelv megismertetése a gyerekekkel, aminek viszont 
feltétele az életkornak megfelelő anyanyelvi érettség.  
 Mindezek érdekében tudatos, fokozatos fejlesztést tervezünk az egész nap 
folyamatában, a korcsoport életkori sajátosságainak és szintjének megfelelően.  
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       A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok 
alkalmat, jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek 
érzelmi-értelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – 
képi és konkrét formában – tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ 
legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról.  

       A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és 
világképének. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást 
kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a 
szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és 
átváltozásokkal nem elvezet a mélyebb értelemben vett pszichikus realitástól és a 
külvilágra irányított megismerési törekvésektől, hanem ráébreszt ezekre.  A mesélővel 
való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 
játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, 
belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki 
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A mindennapos mesélés a kisgyermek 
mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.  

      Az óvodában a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
A kisebbségi nyelv megszerettetéséhez, az aktív és passzív szókincs bővítéséhez és a 
hagyományápoláshoz nélkülözhetetlen irodalmi műfajok: a népi mondókák, a 
gyermekversek, a népmesék és a képeskönyvek történetei. 
   Az irodalom a gyermek örömforrása, játék a beszéddel. 
   A népi mondókák ritmusa, hangzása megragadja a gyermeket. A mondóka tartalma, a 
szavak jelentése nem fontos számára. A hangutánzás, a szójátékok ismételgetése 
eredményeként hamar megtanulja azokat. Kedveli a mondókák fajtáit, így az altatókat, a 
kiszámolókat, a tapsikolókat, stb. Az ismert mondókákat vég nélkül ismételgeti, kedvvel 
gyakorolja. A különböző tevékenységeket mondókákkal, versekkel tehetjük 
változatosabbá, vonzóbbá. 
   A mondókák, versek a kiejtéstanulás fontos eszközei. 
   A gyermekversek az ünnepekhez kapcsolódó tartalmukkal színesítik az ünnepi 
készülődést, illetve magát az ünneplést.  
   A gyermekversek, mondókák mellett a népmesék ismétlése is örömforrás. A mese 
biztonságot ad a gyermeknek és az összetartozás érzését erősíti benne. A mesehőssel való 
azonosulás következtében nő a gyermek beszédkedve, kifejezőkészsége fejlődik, és 
szívesen gyakorolja a válaszadó szerepét a mesék feldolgozásánál, dramatizálásánál. 
   A felsorolt műfajokat a gyermekek értelmi, érzelmi és nyelvi fejlettsége alapján 
válassza ki az óvónő.  
   Az irodalmi műfajok magyar nyelvű előkészítése az alábbiak szerint történik: 

- A mondókákat, gyermekverseket a vizuális tevékenységhez, cselekvéshez, 
mozgáshoz és játékhoz kötött helyzetek teszik szemléletessé. A hangzás, a ritmus 
megfigyelése, utánzása fontosabb, mint a mondóka tartalma, a szavak és kifejezések 
ismerete.  

- A mesék magyar nyelvű előadása után a meséhez illő szemléltető eszközök 
tervezése és kivitelezése a kisebbségi mesemondás elengedhetetlen előfeltétele.  

 
 
 



 41 

5.3. Ének-zene, énekes játék:  
 
Az óvodai ének-zene nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, 
mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Szinte 
valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a 
gyerekekkel. A néphagyományörzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan 
megújulva megtartotta kapcsolatát az életre neveléssel. Az  ének-zene  és  az  ehhez  
kapcsolódó  mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a mese a  séták és 
kirándulások.  
Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán a foglalkozások időtartamára. Napközben 
bármikor adódhat lehetőség mondókázásra, éneklésre vagy körjátékra. A  komplex  
foglalkozások  inkább  összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit és alkalmat 
adnak a képességek fejlesztésére. 
Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az 
esztétikai nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. A Kodály  Zoltán 
útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelésen belül 
hatékonyan megvalósítható. Ezzel biztosítható a gyermek ének-zenei kultúrájának 
megalapozása, a néphagyományőrzés és az ének-zenei nevelés szinvonalának megőrzése. 
 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 
gyermekdalok az éneklés, az énekes játékok a zenélés, örömet nyújtanak a 
gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, 
esztétikai fogékonyságát. Zenei nevelésünk célja: a zene megszerettetése, 
befogadására való képességek megalapozása, zenei anyanyelvünk ápolása. Az 
élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek, melyek feladatai: a különböző 
zenei képességek készségek fejlesztése, valamint e készségek és képességek 
fejlesztésének összehangolása más készségek, részképességek, pszichikus és 
gondolkodási funkciók fejlesztésével, valamint szocializációs folyamattal. Az 
egész óvodai életben a teljes személyiséget fejlesztjük. Az óvodáskori hatékony 
fejlesztés folyamata: a veleszületett képességek feltérképezése után, minden 
gyermek fejlesztését a saját szintjéről indítjuk, és a fejlesztés menetét a gyermek 
saját érési tempójához ütemezzük.   Napközben bármikor adódhat lehetőség, hogy 
a gyermekek felfedezzék a dallam a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés 
örömét. A népdalok éneklése a gyermek táncok és népi játékok valamint a helyi 
német hagyományok megismerése segítik az óvodai ének-zenei nevelés 
feladatainak eredményes megvalósítását zenei anyanyelvünk ápolását.  

 
2. Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai  

ének-zenei nevelés, és tanítványaik, valamint igényesen válogatott kortárs 
művészeti alkotások,  fontos eszközök  a gyermek zenei képességeinek és zenei 
kreativitásának alakításában. 

        
3 A zenehallgatási anyag megválasztásánál szintén a fent megnevezett útmutatások 

mellett ápoljuk és megőrizzük a helyi német zenei hagyományokat. 
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4 Az óvodapedagógus feladata: a zenei készségek képességek fejlesztése: Metrum 
érzék, tonalitás érzék, intonációs érzék, ritmusérzék, dinamikai érzék, 
hangmagasság, dallamérzék, hangszínérzék, belső hallás, intonációs készség, 
hangképzés, zenei memória, zenei improvizáció, érzelmek hangulatok kifejezése a 
zenében, mindezek a helyes felnőtt minta utánzásával valósíthatók meg a gyermek 
mindennapi tevékenységei során. Az óvodapedagógusnak biztosítania kell minél 
több lehetőséget, eszköz helyett a gyermek zenei képességeinek és zenei 
kreativitásának teljes személyiséget fejlesztő kibontakozására. 

 
       

A nyelvi fejlesztés legtermészetesebb, legkedveltebb formája óvodás korban a dallammal, 
ritmussal, játékkal és mozgással, azaz énekléssel, zenével kapcsolatos.  
   A játék mellett a zene is elemi szükséglete a gyermeknek. 
   A zenei anyag kiválasztásának szempontjai a következők: 
   - A körjátékokat és gyermekjátékokat az adott kisebbség népi kultúrájából merítse az 
óvónő.                                  A népi eredetű játéktartalmak jellemzői: az egyszerű ritmus 
kevés szünettel, nyolcadok és negyedek váltakozásával, a könnyen énekelhető dallam, 
valamint egyszerű és harmonikus mozgásformák a játék során. A gyermekdalokat és 
népdalokat szintén a nemzetiségi kultúrkincsből válogassa. A dalok hangterjedelme és a 
szöveg tartalma feleljen meg az óvodás életkornak. 
   -  A zenei képességfejlesztő feladatokat a magyar nyelvű dallam- és ritmusfejlesztő 
feladatok alapján állítsa össze.  
   - A gyermek környezetében fellelhető zörejeket, hangokat figyeltesse meg.  
   - A zenehallgatásra szánt anyagot lehetőleg tájnyelven adja elő, ápolva a kisebbségi 
anyanyelvet.  
   A felsorolt zenei anyaggal a nyelvi nevelési feladatok eredményesen megoldhatók.  
   A nemzetiségi kultúrkincsből választott játékok és népdalok a hagyományápolást 
szolgálják. A körjátékok emellett úgy a kiejtéstanulás, mint a válaszadó szerepének 
gyakorlására ad lehetőséget. A gyermekek által kedvelt egyszerű táncok a kétnyelvű 
identitástudat kialakulását segítik. A szókincsfejlesztés a zenei képességfejlesztő 
feladatokkal, valamint a dalosjátékokkal érhető el. Az óvónő által előadott népdalokkal, 
zenehallgatással és a gyermekek kérésére szervezett körjátékozással nyelvi élményekhez 
jut a gyermek. 
   A zenei anyag elsajátítása során a gyermek beszédkedve magabiztosabb nyelvi 
megnyilvánulásokban mutatkozik meg.  
   A szemléltetésnek és az óvónő egyértelmű metakommunikációs jelzéseinek a 
kisebbségi nyelven folyó éneklés, játék, zenélés során nagy jelentősége van.  
 
 
 
Az óvodapedagógus feladatai a művészeti tevékenységek megszervezésében: 

- Úgy alakítsa ki a gyerekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző 
zenei tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak 

- Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását 
- Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket 
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- Az óvodapedagógus a zenei nevelés biztosításakor ügyeljen a gyermekekkel való 
szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör megteremtésére. 

 
 
5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka  
 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képkialakítás, a kézimunka, ábrázolás különböző 
fajtái, a műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 
eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek 
gazdagítására épül. 
A gyermeki ábrázolás a világ megismerésének sajátos formája. A gyermek a külvilághoz 
fűződő kapcsolatát érzelmi síkon éli át, cselekvésein keresztül tükrözi, amit pedig nem 
tud ábrázolni, azt hozzámeséli. Az ábrázolás elsősorban kifejezési eszköz, érzelmek, 
gondolatok, ismeretek közvetítője, a gyermek személyiségének megnyilatkozása. 
Az óvodapedagógus feladata, hogy az egész nap folyamán biztosítsa a zavartalan és 
sokrétű tevékenykedés külső feltételeit. A gyermekek számára megszokott és elérhető 
helyen mindig álljon rendelkezésére mindenféle anyag és eszköz, amivel a gyermek 
fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. Amennyiben megoldható, minden 
csoportszobában biztosítsunk egy kis sarkot vagy szekrényt, ahol a barkácsoláshoz 
szükséges eszközöket, felszereléseket, anyagokat tárolhatjuk.  
Célszerű a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a 
szabad, önálló tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. A 
tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, 
a természet szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai és eseményei. Ugyancsak 
kitűnően hasznosíthatók a vizuális tevékenységek számára az ünnepek, melyek 
érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és megmozgatják fantáziájukat.  
Az ábrázoló tevékenység során a gyermek valamit alkot, valamit létrehoz, valamit 
kifejez. Fontos tehát maga a tevékenység – s ennek öröme – fontos, hogy kialakuljon a 
gyermekben az igény az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és 
az esztétikai élmények befogadására. Ahhoz, hogy a gyermek alkotókedve 
kibontakozhasson, teljes önállóság szükséges. Az ötlettől a megvalósításig főként 
bátorítást, útmutatást és dicséretet várnak a gyermekek. Káros, ha uniformizáló nevelési 
módszerekkel elvesszük a gyermek bátorságát az egyéni kifejezésmódoktól.   
A vizuális nevelés során kialakulnak azok a képességek, amelyek a többi nevelési 
területre és az egész személyiségre hatással vannak. Fejlődik általa a képi plasztikai 
kifejezőképesség, a téri tájékozódás, a képzeletvilág, a fantázia, a kreativitás. Nő az 
önbizalom, az önismeret. Fejlettebb lesz a szem-kéz koordináció, fejlődik a 
finommotorika. A környezethez való viszony pozitívan megváltozik. 
Ábrázolás közben a gyermek olyan készségek birtokába jut, amelyek az írás 
előkészítésében rendkívül fontosak.  
A gyermek az őt környezetéből érő spontán vizuális ingerek és szervezett 
tapasztalatszerzési alkalmak hatására egyaránt fejlődik, gazdagodik. Az őt körülvevő 
világról egyre pontosabb ismereteket szerez, majd sokrétű ábrázoló tevékenysége során 
mindezeket újraalkotja, rendezi, átszervezi – magáévá teszi (interiorizálja). Ábrázoló 
tevékenysége nem más, mint a tárgyi világ cselekvő birtokbavétele.  
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   A vizuális nevelés a nyelvelsajátítás nélkülözhetetlen eszköze. Az óvodáskorú gyermek 
életkori sajátossága, hogy az önkifejezésre, az élmények és tapasztalatok feldolgozására a 
játékon kívül a vizuális tevékenységekben jobban, míg a verbális kommunikációban 
kevésbé képes. Életkori sajátossága továbbá, hogy a különböző technikák alkalmazása 
során hallottakat – a barkácsolástól a rajzoláson át a mintázásig - , a tevékenységet és a 
cselekvést kísérő mondatokat gyorsan megjegyzi, raktározza, növelve passzív szókincsét. 
A vizuális tevékenység kedvelt elfoglaltsága a gyermeknek, a hagyományok, szokások 
ápolásához és az ünnepek színesebbé tételéhez is hozzájárul.  
   A vizuális tevékenységre naponta elegendő időt biztosítson az óvónő, hogy nyelvi 
élményeiket rajzban vagy festésben kifejezzék és a hagyományokhoz, szokásokhoz 
tartozó tárgyakat, eszközöket különböző technikákkal megalkossák. 
 
 
5.5. Mozgás 
 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 (8) 
éves gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, 
játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást 
és terhelést biztosító mindennapi testnevelés nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a 
szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgásfejlesztéshez tehát 
hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőséget, mégpedig az 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ajánlatos tehát minden adódó lehetőséget 
kihasználni a nap folyamán a mozgásra. Rendkívül fontos a szabad levegőn való 
tartózkodás minél hosszabb idajű biztosítása. A gyermekek napirendjét úgy célszerű 
összeállítani, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú terhelést, és lehetőleg felváltva 
biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó tevékenységeket. A mozgás és pihenés 
egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek egyoldalú igénybevételét 
elkerülnünk. 
 Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban kell 
elkezdenünk. A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi 
nevelés fontos feladata, amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos 
gyakoroltatásával érhetjük el. A megfelelő intenzitású, derűs legkörű testmozgás biztoítja 
a motoros képességek fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a 
bonyolultabb mozgások eredményes végrehajtásának, azáltal a mozgás-műveltség 
fejlődésének. A természet erőivel – napfény, levegő,-történő edzés kedvező hatását sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, ezért a mindennapi tartn evelést lehetőleg a szabadban 
célszerű tartani. Az intenzív, változatos gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközre van 
szükségünk. A jó eredmény eléréséhez az optimális tárgyi feltétel biztosításán túl 
azonban az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése is elengedhetetlen. 
 A nyugodt, derűs légkörű, játékban gazdag, kellő intenzitású napi 20-30 perces 
testmozgás nem csak a kondicionális és koordinációs képességek fejlődését biztosítja, 
hanem hozzőájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez is. A mindennapi 
testnevelé hatásának maximális kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és szubjektív 
feltételek, melyek lehetőség szerint valamennyi óvodában megvalósíthatóak és amelyek 
megsokszorozzák az egyébként elérhető eredményeket. 
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A mindennapi testnevelés objektív feltételei: 
Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni. Mivel a foglalkozásokat döntő 
mértékben a szabadban valósítjuk meg, ezért célszerű füves területen különböző pályákat 
kialakítani. Ehhez csupán mozgatható kis kapuk szükségesek. A fák között érintő 
magasságban kifeszített kötélen függhetnek a gyerekek. Az udvar különböző részein – 
különösebb megmunkálás nélkül – lefektetett és lazán rögzített farönkök kiválóan 
alkalmasak az egyensúlyérzék fejlesztésére. A megfelelő távolságban rögzített mászókák 
az óvodaudvarok fontos kellékei. Az állványokon felfüggesztett mászókötél és gyűrű a 
vállöv erősítését szolgálja. Hosszabb sétát, sőt túrát tehetünk a gyerekekkel a szabadban, 
használhatjuk a közeli iskola tornatermét. Minden, ami az óvoda udvatán található (fák, 
bokrok, homokozó, pancsoló medence, játékeszközök, stb…) felhasználhatók a 
mindennapi testnevelés feladatainak megvalósításához. Ugyanez mondható el az épületen 
belül szervezett mindennapi testnevelésre is. Mindenkor nagy gondot kell fordítani az 
alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési tárgyak épségére, tisztaságára, 
valamint arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő számban álljanak 
rendelkezésre. Az eszközök előkészítése az óvodapedagógus, a gyermekcsoport és a 
dajka aktív együttműködésére qad lehetőséget. 
 
A mindennapos testnevelés szubjektív feltételei: 
Az óvodapedagógus személyisége, testi neveléséhez való viszonya nagymértékben 
meghatározza a gyermekcsoportban folyó mindennapi testnevelés eredményességét. A 
testgyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolódással kedvezően 
motiválhatja a gyermekeket, építve utánzási hajlamukra, segítve a rendszeres 
testmozgáshoz való pozitív viszobyuk kialakulását. Az örömmel, derűs légkörben, 
együttesen végzett gyakorlás hozzájárul az egészséges életmód szokásainak 
megalapozásához is, ezért nagyon lényeges, hogy az óvodapedagógus minden 
megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen mozog együtt a gyermekekkel  és örül a 
gyermekek mozgásban elért sikereinek. A mindennapi testnevelés tartalmát döntő 
mértékben a természetes mozgások, gyakorlatok képezik. Ugrálások, futások, ugrások, 
függések, egyensúlygyakorlatok. Ezeket kiegészíti néhány talajtorna elem, valamint a 
kézi szerekkel végezhető gyakorlatok. Természetesen ide tartoznak a testnevelési játékok 
is. A lényeg, hogy minden mozgásforma, amit a gyermekek képesek elvégezni, a 
mindennapi testnevelés keretében beépíthető. Az óvodapedagógus dönti el, hogy a 
mindennapi testnevelés 20-30 perce alatt testnevelés foglalkozást tart vagy egy-egy 
mozgáscsoport gyakorlásávall, esetleg testnevelési játékokkal tölti ki az időt. 
A mindennapos testnevelés mozgásanyagába igyekszünk tudatosan, szervesen beépíteni a 
gyógytestnevelési mozgásanyag egyes elemeit, a korrekciós testnevelései feladatokat is. 
(gerincjavító torna, mezítlábas torna) 
Speciális módon, megfelelő zenére relaxációs gyakorlatok alkalmazása is történhet, 
általában a nagyobbaknál. 
 
   A rendszeresen szervezett testmozgás hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyelvelsajátítási 
folyamat természetesebb, érdekesebb, sokoldalúbb legyen.  
   A mindennapos testnevelés gyakorlatait magyar nyelvű előkészítés után a kisebbség 
nyelvén szervezze és vezesse az óvónő, együtt tornázva a gyermekekkel. 



 46 

   Fontos része a testnevelés foglalkozásoknak a mozgásos játékok gyakorlása. Ezekkel a 
szókincsfejlesztést, a válaszadó szerepének gyakorlását, a hagyományápolást és a 
kétnyelvű identitástudat kialakulását tervezi és valósítja meg az óvónő. 
 
A mozgásfejlesztés feladatai: 

- Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni. 
- Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenk a gyermekek az alapvető 

mozgásformák gyakorlása által. 
- Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke.  
- A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket. 
- Segítsük elő a gyermekek harmónikus, összerendezett mozgásának kialakulását.  
- Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében: 
- Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél 

hosszabb időtartamon keresztül a szabaed levegőn való tartózkodásra. 
- Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit. Adjon ötleteket, 

irányítsa a gyerekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a 
legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

- Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával 
tegye lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek 
számára. 

 
 
5.6. A külső világ tevékeny megismerése /tanösvény/ 
 
„Szeretnénk gyermekeinket személyes példánkkal is a természeti és társadalmi  
környezetünket ismerő és azt szerető, védő felnőttekké nevelni. 
Szeretnénk őket a múlt tiszteletére, a jelen értékeinek védelmére, az egészséges 
biztonságos jövő építésére felkészíteni.” 
                                                            (nevelő testület)                                                                                   
 
A környezet fogalma: Környezet az ami körülvesz bennünket, aminek mi is alkotó elemei 
vagyunk, amiben életterünk van , ahonnan életfeltételünket biztosítjuk. 
A teljes környezet a természetes és mesterséges, valamint külső és belső rendezőelvekkel 
négy részre oszthatjuk. 
A természetes külső- az élő és élettelen természet. 
A természetes belső- a mi fizikális állapotunk. 
A mesterséges külső-a technikai rész és az ahhoz tartozó viszonyok. 
A mesterséges belső- az ÉN-ünk és a tudásunk, lelki állapotunk. 
 
 
Óvodánkban a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program keretében, a környezeti 
nevelés témakörei, megvalósítása, szervezése a Helyi Program céljainak feladatainak 
figyelembevételével történik. 
 
Célok- és Feladatok rendszere 

- Környezeti értékeink felismertetése 
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- Környezettudatos magatartás formálása, felelősségteljes cselekvés és aktivitás 
mellett. 

- Folyamatos ismeretszerzés biztosítása, a társadalmi és természeti környezetünkről, 
szűkebb és tágabb viszonylatban. 

- Életkoruknak megfelelőn gyűjthessenek tapasztalatot a biztonságos eligazodáshoz 
tájékozódáshoz. 

- A felfedezés és tudás öröme fejlesztik a gyermekek készségeit és intellektuális 
érzelmeit környezetével szemben. 

- Pozitív kapcsolatteremtés természeti és társadalmi környezettel egyaránt. 
- Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés. 
- A Holisztikus látásmód kialakítása szükséges, amely ráirányítja a figyelmet arra 

hogy nincs a környezetben elhanyagolható, lényegtelen, felesleges elem, tényező. 
Hálószerűen kapcsolódik össze minden. 

 
A helyi környezeti nevelés tervezésénél figyelembe vettük a számunkra eddig értékes és 
használt forrásanyagainkat, ezeket beépítettük a helyi hagyományőrzés elemeivel együtt. 
A 2009-ben változó óvodai környezet, az új „Gyermekvár Óvoda” épület együttese, 
óvodakertje ,közvetlen környezete és az óvodakertben elkészülő tanösvény új 
lehetőségeket, feladatokat, attitűdöket vet fel. Mindezek gazdagítják környezeti 
nevelésünket ,beépítése munkánkba, nagy kihívást jelent számunkra. 
Környezeti nevelésünk eddigi eredményeinek megőrzését valamint megújulását, 
újragondolását a projekt módszer segítségével valósítjuk meg. 
Az új lehetőségeket nekünk kell feltárni és kimunkálni. Az évtizedekre visszanyúló 
tapasztalat, és fejlődésünk biztosítása késztetett arra bennünket, hogy összegyűjtsük 
gondolatainkat tapasztalatainkat ,és az új lehetőségek felhasználása mellett 
megfogalmazzuk jövőképünket ezen a területen. 
Egyfajta stabil szerkezetet adva kollégáinknak, melyet a” szabad berendezkedés 
szabadsága és öröme hatna át.” Így  lesz egységes és előre mutató óvodaképünk. Ettől 
érzi mindenki saját otthonának az óvodát és éli tartalmas sokszínű életét az örök 
megújulás jegyében. 
A környezeti nevelés óvodai életünkben a környezettudatos, környezetre figyelő 
magatartás megalapozását tartalmazza Kialakíthatóak azok a szokások, magatartásformák 
melyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják későbbi életvitelünkben 
.Az ember a természet része, így különleges kapcsolatban van önmagával és 
környezetével. 
Mi is a természet része vagyunk, ezért az évszakok életünk meghatározói. 
Az évszakokhoz kapcsolódik kultúrkörünk és helyi hagyományaink ünneprendje is. 
 
Az óvodai környezet témakörei: 
 
A szokások kialakítása 
Az ÉN-kép fejlesztése 
A víz 
A levegő 
A talaj 
A Gyermekvár Óvoda és Újhartyán természeti környezete. 
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Újhartyán és Gyermekvár Óvoda, technikai, társadalmi és információs környezete. 
 
Ezek a témakörök szoros kölcsönhatásban vannak, az évszakváltozásoknak alárendeltek 
és a helyi lehetőségekben valósulnak meg. 
A lexikon szerint a projekt egy sajátos tanulási vagy témaegység esetleg keretterv lehet 
amelynek középpontjában a mi esetünkben a környező világ megismerése áll. 
Az óvodás gyermek életkori sajátossága ,hogy számára egy és oszthatatlan a világ, a 
teljesség élményével fogadnak be mindent. A projekt mindig tartalmaz választási 
lehetőségeteket, így hasznosítják az egyéni érdeklődés motivációs erejét. A gyakorlatban 
egyéni ütemet, önállóságot, kreativitást tesz lehetővé. A környezeti nevelés kölcsön 
hatásban van a többi nevelési területtel. . Óvodai nevelésünk tartalma komplex módon a 
tevékenységekben valósul meg. 
 
 
 
A környezeti nevelés választott módszerei, szervezeti keretei 
 
A gyermeket körülvevő világ felfedezési, megismerési lehetőségének sokoldalú 
biztosítása, környezeti nevelésünk jellemzője. Ez vonatkozik a módszerek, a helyszínek, a 
megközelítési módok és a szervezeti keretek sokoldalúságára egyaránt. A módszerek 
között megtalálhatók a  hagyományos pedagógiaiak (beszélgetés, elbeszélés, szemléltetés, 
magyarázat, bemutatás) éppúgy, mint a természettudományos ismeretszerzés sajátos 
módszerei( megfigyelés, leírás, vizsgálódás-kísérlet, mérés, összehasonlítás). 
Környezeti nevelésünk projektjeit az évszakok köré csoportosítottuk. 
ŐSZ,  TÉL,  TAVASZ,  NYÁR, 
Az évkör eseményeit ünnepeit jeles napjait éves kalendáriumba rendeztük. 
 
                                        
ŐSZ tevékenységei 
 
Befogadás egymásra találás. 
Újra együtt az óvodában. 
Nyári élmények: Beszélgetések kezdeményezése a nyaralásokról, az utazásokról .Hol és 
merre jártak a nyáron? Mit gyűjtöttek a nyár kincseiből?(kagylók, csigák stb.) 
 
Az ősz folyamatos megfigyelése. Az  őszi időjárás változásának figyelemmel kísérése. 
Őszi csapadékok, - a víz a talaj és levegő hogyan változik ebben az évszakban. Mindezek 
hatása öltözködésünkre szűkebb és tágabb környezetünkre. Őszi séták kirándulások 
szervezése a faluban, lehetőség szerint pl. Pusztavacsra vagy a Budakeszi vadasparkba. 
Az őszhöz kacsolódó dalok, versek, mesék, történetek és mondókák hallgatása 
mondogatása éneklése teszik lehetővé az ősz  komplex megismerését. 
 
Növények 
Ősz a kiskertekben, az óvoda kertjében  szántóföldeken, a tanösvényen. 
Betakarítás: burgonyaszedés, kukoricatörés, almaszüret, szőlőszüret és a  munkaeszközei. 
Téli tárolásuk, befőzések. 
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Őszi gyümölcsök: alma, körte, szilva, szőlő stb. 
Őszi zöldségek kóstolása, saláták készítése. Tök felhasználása ,játékban Márton napon 
stb. 
Piacos játék, látogatás a zöldségboltban. 
Az ősz kincseinek(leveleknek, magoknak terméseknek) folyamatos gyűjtése 
felhasználása művészeti tevékenységek során. pl. termésekből játékok készítése. 
Őszi virágok: dáliák őszirózsa szárazvirágok krizantémok stb. 
A tanösvény virágágyásainak folyamatos gondozása és előkészítése a 
hagymásvirágoknak, és az árvácskának százszorszépnek, török szegfűnek. 
A konyhakerti ágyásokban az őszi munkák folyamatos végzése 
Őszi fák bokrok folyamatos változása, színpompájának. megfigyelése. 
Élősarok kialakítása a csoportszobákban, növények gondozása. 
 
Állatok 
Ismerjék a környezetükben előforduló állatokat. 
Kísérjék figyelemmel hogyan viselkednek ősszel. 
Költöző madarak költőhelyeinek felkeresése, viselkedésük megfigyelése. 
Az állatok készülődése télre. 
Állatok közvetlen környezetünkben pl. óvoda és környékén: csiga, giliszta, hangya, béka, 
vakond, sün, lepkék, darazsak, rovarok madarak. A tanösvény adta lehetőségek 
kihasználása. 
Állatok védelme. Állatok világnapjának okt. 4.-nek megünneplése programokkal, 
kirándulásokkal pl. Cigleherbe a lovasparkba vagy Abonyba az állatkertbe. 
Ősz végén madáretetők kihelyezése. 
 
Közlekedés 
Séták kirándulások alkalmával gyakorolják tapasztalják a gyalogos közlekedés szabályait. 
Ismerjék meg a környezetükben előforduló közlekedési táblákat, járműveket azok 
jellemzőit. 
 
Testünk 
ÉN-képi fejlődés követése. 
Hogyan változtunk, és mennyit nőttünk a nyáron? 
A változások külső belső jelei. 
Testséma alakítása. 
Látogatás az orvosi rendelőben. 
 
Őszi nagytakarítás, környezetvédelem, újra hasznosítás, papírgyűjtés, esetleg 
gyermekruha börze szervezése. 
A hagyományápolás keretében a népi öltözködés ruhadarabjainak, tárgyainak gyűjtése 
állandó kiállítása a nemzetiségi sarokban. 
 
Ősz ünnepek, jeles napok 
 
Szeptember 20. Takarítási világnap 
                    22.Autómentes világnap 
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                    23. Csillagászati ősz kezdete 
Október        1   Zenei világnap, idősek világnapja 
                     6. Aradi vértanúk napja 
                         Szüreti felvonulás  
                    20. Szent Vendel,   ÚJHARTYÁN  BÚCSÚ 
November  1-2 Mindenszentek  Halottak napja 
                   11. LATERNEFEST Márton napja 
                   30. András napja advent kezdő napja 
 
 
TÉL tevékenységei 
 
A tél folyamatos megfigyelése. Honnan tudjuk hogy tél van? Változások kint és bent. Az 
időjárás változásának követése. Téli csapadékok: a víz halmazállapotának változásai, a 
talaj és a levegő változásának megtapasztalása. 
Tél hatása öltözködésünkre szűkebb és tágabb környezetünkre. A télhez kapcsolódó 
dalok, mondókák, versek, mesék, történetek valamint az ünnepek és hagyományaink 
gazdag tárháza lehetővé teszik, hogy az évszakról sok ismerethez és tapasztalathoz, 
élményekhez jussanak, mind a gyermekek és felnőttek egyaránt. 
 
Növények 
A tél jelei a természetben. A fák bokrok kopaszak csak az örökzöldeknek maradtak meg a 
levelei. Élősarok növényeinek gondozása. 
A tél természeti környezetének folyamatos átélését biztosítja a tanösvény adta 
lehetőségek. 
Téli csíráztatás hajtatás sok tapasztalatot nyújt az időjárás és növények viszonyáról. Tél 
vége a kertben, hóolvadás. Téli játékok teremben és a természetben. 
 
Állatok 
Madáretetők folyamatos feltöltése, oduk elhelyezése. Madarak megfigyelése. 
Erdei állatok viselkedése télen, szokásai. Sarkvidéki állatok. Állatok gondozása télen. 
Hol vannak a környezetünkben élő állatok télen? 
Állatok nyomai a hóban. Megfigyelések játékok a hóban. 
 
Közlekedés 
Óvatos, körültekintő közlekedés gyakorlása. Ilyenkor erős a környezetszennyezés. 
Ha tudjuk kíméljük környezetünket, pl. csökkentsük a káros gázok kibocsátását. Járjunk 
gyalog az óvodába. 
 
Család 
Kik tartozhatnak a családba? 
Ismerjék család tagjainak nevét, foglalkozását, saját lakcímüket. Fényképek segítségével 
kísérjék figyelemmel életük múlását. 
A szülők aktívan kapcsolódjanak be a téli ünnepkör tevékenységeibe. Az elmúlt évek 
alatt egyre gazdagabb és színesebb, meghittebb lett ez az együttműködés. 
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Advent 
András napja jelzi advent kezdetét. Advent jelentése – megérkezés eljövetel. Ez a 
négyhetes időszak gazdag ismeret anyaggal tevékenység  együttessel van jelen nálunk. A 
falu keresztény kultúrájából hagyományaiból adódóan a szülők is aktívan bekapcsolódnak 
ezekbe a tevékenységekbe pl.( mézeskalácssütés , karácsonyi vásár, gyümölcsfaág 
hajtatás Borbála napján, adventi koszorú készítés, Luca búza ültetés stb. 
A tevékenységek köré csoportosuló dalok, versek, mesék, történetek és a nagyok által 
játszott Betlehemes játék részévé válik a felnövekvő nemzedék és felnőttek értékteremtő 
kultúrájának. 
Első ünnepe Mikulás napja dec.6. 
Az adventi naptár követése, az adventi koszorún meggyújtott gyertyák száma jelzi 
karácsony közeledtét. Kezdetét veszi a karácsonyi készülődés,( takarítás- sütés –főzés –
ajándékkészítés –teremdíszítés. ) 
Karácsony megünneplése elsősorban a családokban történik, de az ünnep fényéhez 
gazdagabb átéléséhez az óvoda is hozzájárul tevékenységeivel. Egyfajta  mintát is ad a 
családok számára, ami választható, de nem kötelező. 
 
Testünk 
Testrészek megnevezése. Tapasztalatok szerzése működésük közben játékosan. 
Orvos, védőnő munkája, egészségünk megőrzésének fontos szabályai. 
 
Farsang 
Ez az ünnep is gazdag hagyományokra tekinthet vissza községünkben. A régi szokások 
felelevenítésével gyakorlásával ma már kistérségünkben teljesen egyéni kultúrája alakult 
ki  ennek az ünnepnek Újhartyánon. 
A tél búcsúztatása, a jelmez  bálok, farsang hete az óvodában, sánta csütörtök szokásai 
mind lehetővé teszik, hogy a gyermekek átélhessék természeti és társadalmi környezetünk 
szépségeit egyaránt. 
 
Ünnepek, jeles napok 
 
December  4. Borbála napja 
                  6. Mikulás napja 
                13. Luca napja 
                22.Téli napforduló 
               24-25-26- Karácsony 
                31. Szilveszter 
Január      1. Új év 
                6.Vízkereszt napja farsang kezdete 
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TAVASZ tevékenységei 
 
Éled a természet! Honnan tudjuk hogy tavaszodik? A tavasz folyamatos megfigyelése. 
A tavaszi időjárás változékonyságának megfigyelése. A víz, talaj, levegő változása. 
Környezetünk változása. Tavasz megjelenése az óvoda környékén tanösvényen. 
Változásunk szervezetünkben öltözködésünkben. Tavaszhoz kapcsolódó versek, mesék, 
mondókák ,dalok, összegyűjtése. 
 
Növények 
Élősarok gondozása, hajtatás csíráztatás folytatása, megfigyelések kísérletek. 
Fák bokrok virágba borulása. 
Tavasz a kiskertekben szántóföldeken. Tavaszi munkák, szántás, vetés, veteményezés a 
kiskertekben. 
Tavaszi virágok: hóvirág, barka, aranyeső, ibolya tulipán, jácint, nárcisz, orgona, 
labdarózsa, babarózsa, jázmin, pünkösdi rózsa, 
Tavaszi zöldségek :saláta, hagyma, retek megismertetése. Látogatás a zöldséges boltban. 
Tavaszi gyümölcsök: eper-cseresznye. 
Gyümölcsfák megfigyelése rügyfakadástól a termésig. 
 
Állatok 
A házi állatok nevük külső jegyeik, életmódjuk, tartási körülményeik, gondozásuk, 
hasznuk.  
Állatok közvetlen környezetünkben az óvoda kertjében, -csiga, giliszta, hangya, béka, 
sün, vakond, méh, darázs, lepke hernyó, viselkedésük tavasszal. 
Látogatás az állatkertbe. 
Költöző madarak visszatérése. 
 
Testünk 
Egészségünk védelme , egészség hete az óvodában. 
 
Közlekedés 
Az eddig szerzett ismeretek bővítése, közlekedési szabályok gyakorlása. 
Járművek, földön ,vízen ,levegőben, funkciójuk jellemzőik. 
 
Tavasz ünnepek, jeles napok 
 
Március 15. Beszélgetés az ünnepről, zászló festés, látogatás a helyi emlékhelyhez 
              18. 19. 21. Sándor  József Benedek 
              21 Csillagászati tavasz kezdete 
              22. Víz világnapja, „vizes” foglalkozások szervezése, látogatás vízpartra. 
Húsvét időpontja változó: Húsvéti ünnepek, népszokások, húsvét jelképei, ételei. 
A keresztény emberek legnagyobb ünnepe. 
Helyi hagyományok: „aljadzó szórás” húsvét hétfőre virradóra lányoknál. Locsolkodás, 
pirostojás adása. 
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Április  22. Föld  napja 
             24. pásztorünnep ,a kihajtás ünnepe. 
Május    1. Májusfa állítás helyi hagyományok szerint. 
Május első vasárnapja Anyák napja, az óvodában is köszöntjük az anyukákat, 
nagymamákat. kis és középső csoportnak ez egyben évzáró is. 
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Az óvodában vidám versenyeket zenés 
programokat szervezünk. Májusban nagyoknak iskola látogatások szervezése. 
Madarak fák napja alkalmából kirándulásokat szervezünk. 
Május utolsó szombatján van az évzáró és a ballagás. 
 
NYÁR tevékenységei 
 
A nyár a pihenés a nyaralás és az utazások valamint a családdal töltött napok együttese. 
Az óvodába járó gyerekek napi és heti rendje megváltozik. Beszélgetés ki hová merre 
készül a nyáron. A természetről társadalmi környezetről szerzett tapasztalatok teljesen 
változóak és egyénenként változó. Természetesen nyáron is folytatjuk a megfigyeléseket 
,de ezt inkább csak spontán kötetlen formában. Nyárral kapcsolatos versek, mesék ,dalok, 
mondása hallgatása éneklése. Udvari játékok szervezése. Lakodalmas és vásáros játékok 
szervezése. 
 
Növények 
Gondozzuk az élősarok növényeit .Locsoljuk és kapáljuk az ágyásokat. Sokat játszunk 
vízzel talajjal, kísérletezünk. A tanösvény lehetőségeit kihasználva szerzünk ismereteket a 
nyárról. 
Séta alkalmával aratás megfigyelése. Gyűjtögetés a nyár kincseiből virágok ,magok 
,kagylók stb. 
 
Állatok 
Madarak megfigyelése, itatók feltöltése tisztítása. 
Állatok megfigyelése távcsővel, nagyítóval. esetleg mikroszkóppal. 
 
Ünnepek, jeles napok 
 június 5. Környezetvédelem világnapja 
           8.Medárd nap időjóslás 
           21. Nyári nap forduló 
 Aug.  20. Szent István Magyar Állam alapítás napja 
                                 
 
Miközben a gyermek alapvető tapasztalatokat szerez, felfedezi, kutatja a környezetét, 
találkozik a tárgyak, jelenségek kisebbségi nyelvű megfelelőjével is, cselekvésbe, 
tevékenységekbe agyazott helyzetekben.  
   A tapasztalatok feldolgozása során a gyermek környezetéből választott úgynevezett heti 
témákban alapozza és bővítse az óvónő az alapszókincset. Egy-egy témával több 
érzékszervre hatóan foglalkozzon, hogy a gyermek mielőbb megtanulja a szavakat, 
kifejezéseket.  
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   A környezeti nevelésben kitűzött célokhoz és feladatokhoz tervezze az óvónő azt a 
szókincset, melyet tanévről tanévre alapoz és bővít. A szókincsfejlesztés mellett a 
beszédkészség alapozását, fejlesztését is tervezze meg az alábbi témákban: 
   - a gyermek közvetlen környezete a helyi adottságok figyelembe vételével, 
   - gyermek és természet, 
   - a gyermek tágabb környezete.  
A gyermek közvetlen környezetének résztémái: 

1. Az óvoda 
2. Család, lakhely 
3. Étkezés, élelmiszerek 
4. Öltözködés 

   A gyermek és természet témaegységének részterületei: a növények, állatok, az évszakok 
jellemzői és az ünnepekkel kapcsolatos ismeretek.  
   A gyermek tágabb környezete megismerésének legfőbb célja a tájékozódási képesség 
fejlesztése. Résztémái:  
   - Játszóterek az óvoda környékén. 
   - Séták az erdőben. 
   - Közlekedés. 
   - Nevezetességek, intézmények a lakhelyünkön.  
   A környezeti nevelésnek az alapszókincs elsajátításán túl célja az emberi környezet, a 
kulturális értékek védelmére, megóvására való nevelés is. A helyi szokások és 
hagyományok ápolása kiemelt feladat. Fontos feladat továbbá elemi matematikai relációk 
felismertetése, megfigyelések és tevékenységek közben. A gyermekek megismerik a 
hozzárendelést, becslést, mérést, sorba rendezést, csoportosítást, stb. Melléknevek 
sokaságát gyakorolják, mint kicsi-nagy, alacsony-magas, több-kevesebb, hosszú-rövid, 
magas-mély, stb. 
 
 
A tanösvény indokoltsága: 
 
Előzmény: 
A jelenleg építés alatt álló újhartyáni óvoda pályázati forrásból valósult meg, jelentős 
európai uniós és hazai támogatással. A pályázatban foglaltak szerint a pályázó vállalta 
egy óvodai tanösvény létrehozását, melyet a közreműködő szervezettel kötött támogatási 
szerződésben is rögzítettek a felek.  
Az óvodakert megtervezését egy építésziroda végezte, a terv kiemelkedő színvonalú kert 
építését irányozta elő, azonban anyagi források híján az építtető ezt a tervet nem tudja 
megvalósítani. A kert megépítését így saját erőből, saját forrásból és közösségi 
hozzájárulásokból (szülők és cégek adományai) készül megvalósítani. 
A létrehozandó tanösvény illeszkedése a kerthez így esetlegessé, véletlenszerűvé vált, 
illetve a „józan ész” megoldásaira épül. 
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Mielőtt egy tanösvény létrehozását tervezzük, szükséges tisztázni annak funkcióját és 
céljait:    
 
A tanösvény fogalma általában:  

• Olyan útvonal, ahol a látogató érdekes, illetve fontos természeti vagy történelmi 
jellegzetességeket láthat és érthet meg. 

• Az eligazodást térképet, táblák, füzetek, munkafüzetek segítik. 
 
A természetvédelmi tanösvény építésének célja: 
 

• Oktatás 
      A látogatók érdekes, környezetben élő példákon keresztül láthatják, 
tapinthatják,  
      Hallgathatják és szagolhatják környezetüket 

• Magyarázat 
      A látogatók jelzőtáblák és feliratok segítségével láthatják, hogy az élőlények és                
      Környezetük egymásra vannak utalva. 

• Természetvédelem 
      A tanösvény megmutatja, milyen természetvédelmi módszerek és megoldások  
      Vannak a helyi problémákra. 

 
Mindezeken túl nagyon jelentősnek tartjuk azt, hogy a tanösvény bejárása során a 
látogatók az ismereteket életszerűen – akár újszerű, szokatlan módszerek segítségével – 
sajátítsák el, a látogatások során szerezzenek minél több valóságos élményt. 
 
Jelen helyzetben a tanösvény egy óvoda udvarán épül, speciális körülmények között, így 
az általában ajánlott cél, tudniillik az útvonal változatossága, nehezen valósítható meg.  
 
A tanösvény az újhartyáni óvoda környékének legismertebb virágos növényeiről, 
madarairól, állatairól és a település történetének egyes elemeiről, hagyományairól,m 
népviseletéről adunk ismereteket, ahol a gyerekek  - mesterségesen létrehozott terepen – 
gyönyörködni tudnak a természet szépségeiben. 
 
Célunk, hogy a létrehozott tanösvény hozzásegítse a gyerekeket ahhoz, hogy minél 
nagyobb biztonsággal tájékozódjanak, igazodjanak el környezetükben, ismerjék meg a 
lakóhelyük környékén élő legismertebb növények- és állatfajokat, ugyanakkor mélyítsék 
el a lakóhelyük iránti szeretetüket. 
Fontos feladatnak tekintjük, hogy ismerjék meg gyökereiket, kezdjék felfedezni kulturális 
örökségüket,a még élő hagyományokat.  
 
A tanösvény létrehozásakor különleges szempont az óvodai korosztály életkori 
sajátosságainak figyelembe vétele, hisz a hagyományos megoldásokkal ellentétben itt 
leginkább játékos, képes formában adjuk közzé a legfontosabb ismereteket.  
Fontos, hogy az önfeledt játék, rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanuljanak, ilyen 
módon rögzüljenek, mélyüljenek el a környezethez kapcsolódó ismeretek, alakuljon ki 
környezettudatos magatartás. 
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Mindezen célok elérését segítik a tanösvényen elhelyezett a környezettudatos 
gondolkodást erősítő eszközök, játékok, információs táblák, melyeket szintén a gyerekek 
életkori sajátosságainak megfelelő módon készítjük el. A tanösvényen inkább sok képet, 
játékos feladatokat mutatunk, a kevés szöveg pedig a felnőtteknek szól. 
 
A munka során nem hagyható figyelmen kívül az óvodapedagógus szerepe, hisz ha az 
óvodapedagógus érdeklődő, nyitott, színes egyéniség, akihez a gyerekek érzelmileg közel 
állnak, szeretnek és elfogadnak, segítségével a gyerekek jól érzik magukat az ismeretek 
elsajátításában, a tanulási folyamatban. A játék, a megismerés során szerzett közös 
élményszerzés gyorsan megtanítja a gyerekeket a természetben és a környezetükben 
elvárható helyes viselkedésre, ugyanakkor az ismeretek megszerzése is élményszerűvé, 
könnyeddé válik. 
 
A tanösvény egyes állomásai: 
 

� Madáretetők 
 
� Állatnyomok 

 
� Satírozó táblák 

A faragott oszlopon elhelyezett márvány/gránit lapokon gravírozott állatok 
találhatók. Ha egy ráhelyezett lapot zsírkrétával satírozunk, ezáltal előtűnik az 
alatta található állat. Bekötött szemmel az ujjat a vonalakon végigvezetve a 
tapintást és a koncentrációt, a belső képalkotást is fejleszti, a játék alkalmas 
gyengén látó gyerekek fejlesztésére is. 
 

� Forgatós oszlop 
Hol élnek, mit esznek az eddig megismert állatok? A forgatós oszlop erre választ 
ad, a színes kockák megfelelő forgatásával a gyerekek az állatok élőhelyeiről, 
táplálékáról, fészkéről szerezhetnek ismereteket. Az állatok és a természet 
hozzákapcsolása a játékhoz egy szorosabb viszonyt alakít ki: a gyermek 
megszereti őket. 
 

� Forgatható kockák állványon 
A képek egy-egy témakörrel ismertetik meg a gyerekeket. A kirakás, forgatás 
élménye szórakoztatja a gyerekeket, ugyanakkor bepillantást enged az elmúlt 
korok életébe. A kockák megfelelő összeforgatásával 4db kép készül el. 
A téma:  
Hogyan éltek, öltözködtek (őseink)nagyszüleink, dédszüleink a XX. Század 
elején? 
 

� Játszóház a sarok bástyában 
A sarokbástya ad helyet tanösvényünk utolsó állomásának, ahol az eddig szerzett 
ismeretek összegzésére, elmélyítésére nyílik lehetőség játékos formában. 
Az itt elhelyezett  
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- Óriás puzzle a környék élőhelyeit mutatja be, növényekkel, állatokkal. A 
játék alkalmas arra, hogy felismerjék az eddig megismert állatokat, (gólya, 
fekete rigó, szén cinege, kék cinege, seregély, őz, sün, mezei nyúl stb.) 
valamint ezek élőhelyeit. 

- Óriás kocka kirakó szólhat az ünnepekről, a hagyományokról, a mindennapi 
életről. 

- Óriás memória játék egyesíti környezetünk természeti és épített értékeit, az 
eddig megismert növények és állatok mellett bemutatja a település jellemző 
épületeit is. 

 
5.7. Munka jellegű tevékenységek 
 

 Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségének 
kiaknázását az óvodában. A személyiségfejlesztés fontos eszköze. A játékkal és a 
cselekvő tanulással sok azonosságot mutat a munka jellegű játékos tevékenység. Az 
értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem szakismeretek gyakorlása, hanem a 
gyermek együttműködési képességeinek fejlesztése. Területei: az önkiszolgálás, 
segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, csoporttársakkal együtt, értük, 
később önállóan végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb 
munkák, a környezet – növény – és állatgondozás stb. 
 
 A gyermek munka jellegű tevékenysége önként – örömmel és szívesen végzett 
aktív tevékenység. Ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata 
közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. Ez a folytonos 
visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző tényező. Minden olyan munkát 
elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van, és testi épségüket nem veszélyezteti. 
 A munka a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a 
munkavégzéshez szükséges attitüdök és képességek, készségek, tulajdonságok 
alakításának fontos lehetősége: mint például a kitartás, önállóság, felelősség, 
céltudatosság. 
 A munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható legyen és 
sohasem a gyermekre kényszerített feladat. Váljon a csoport számára magától érthető 
természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik amikor szükséges, és mindenki a 
kedvének, képességének megfelelő munkát végzi. A munkatevékenység a közösségi 
kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, saját és mások elismerésére 
nevelés egyik formája. 
 A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést igényel. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres 
és folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba. A gyermek 
önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan 
igyekezzünk felhasználni nevelési céljaink érdekében. A gyermek éppen úgy élvezi a 
munkát, mint a játékot, ha tiltásokkal nem szegjük kedvét. A munka során fontos a 
gyermekkel való együttműködés és folyamatos konkrét, reális, saját magához mérten 
fejlesztő értékelés. A munkafajták közül ki kell emelni az önkiszolgálást, testápolást, 
öltözködést, étkezést, környezetük rendben tartását. Ezekre a munkákra koruktól 
függetlenül, de képességeik figyelembevételével biztatni kell őket. A munka folyamán 
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fontos feladatnak tartjuk, hogy megtanuljanak önállóan dönteni, feladatokat egymás 
között megosztani, ami gyakorlási lehetőséget szolgál a gyermek életre való 
felkészítéséhez. 
 Nagyon fontos, hogy a munkavégzéshez elegendő eszközzel fel legyen készülve az 
óvoda. 
 A fent említett munkaterületeken kívül, jól bevált gyakorlatunk a gyermek 
bevonása az alábbi tevékenységekbe:  

- naposi munka 
- segítés a takarításban 
- az udvar takarítása, rendben tartása (rendszeresen és kampányszerűen is) 
- a foglalkozási eszközök előkészítésében való részvétel 
- a Gyermekvár Óvoda udvara lehetőséget biztosít a változatos növények 
gondozásában való segítésre, kertészkedésre. 

 
A munkajellegű tevékenységek, melyeket az óvónő folyamatosan gyakoroltat az óvodai 
élet mindennapjaiban, fejlesztik a gyermek önállóságát. Az óvónő biztosítson ezért a 
napirendben elegendő időt ahhoz, hogy a gyermekek ezeket a praktikus tevékenységeket 
az egyéni tempójuknak megfelelően, sürgetés nélkül végezzék.  
   A munkajellegű tevékenységek fő területe az önkiszolgálás, a gyermeki szükségletek 
kielégítése, de a játék is nyújt lehetőségeket a mindennapi élethez tartozó tevékenységek 
begyakorlására.  
   A közösen végzett tevékenységek szervezésénél, mint testápolás, öltözködés, 
teremrendezés, stb. használja az utasítások dallammal, jó ritmussal kísért formáit. Ezeket 
gyorsan megtanulják a gyermekek, így a feladataikra fel tudnak készülni és ez ismét 
biztonságot, illetve kedvet ad az elvégzendő teendők megoldásához. 
 
 

A pedagógus feladatai a munkatevékenységekkel kapcsolatban: 
 

- Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenység lehetőségét, ügyeljen arra, 
hogy önkéntesen, önállóan minden gyermek képességének megfelelően kapjon 
lehetőséget. 
- Biztosítson a munkához eszközt, az eszközöknek helyet. 
- Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömet jelentsen a 

gyermeknek. 
 
5.8. Tanulás /Informatikai nevelés/ 
 
A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodás korban. A gyermek 
esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben 
minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul. Játék közben, játékosan 
szinte észrevétlenül szerez ismereteket, vesz észre összefüggéseket, tanul, tehát a játék az 
óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a 
motoros, a szociális, és verbális tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg, 
melyre azonban hatással vannak az érési folyamatok is, tehát minden korosztály más-más 
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mélységben tud magáévá tenni ezekből. Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű 
annál, hogy csupán a játékkal való összefüggésein keresztül értelmezzük.  

 
 Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán 

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 és időkeretekben valósul meg.  
 
 A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy spontán 
vagy irányított formában tanuljon a gyermek. A tanulás tehát szerves része a nevelési 
folyamat egészének. Fontosnak tartjuk, hogy mennyiségben kevesebb, azonban 
minőségben és használhatóságban több ismeretet, tapasztalatot biztosítsunk. Lehetőség 
szerint minél több érzékszerv bevonásával, sokoldalúan cselekedtetve tesszük ezt 
lehetővé az óvodás korúak számára. Mivel a gyermek komplex módon érzékeli a világot, 
így komplex tevékenységi formákat alkalmazva biztosítjuk számukra a megismerést.  

Az óvodai tanulás elsődleges célja, az óvodás gyermek kompetenciáinak 
fejlesztése attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást 
támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, 
ismereteire.  

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.  
 Azok a tanulási tapasztalatok, melyeket óvodáskorban szereznek, nagy hatással lehetnek 
a későbbi iskolai tanulási folyamataikra. Arra is jelentős figyelmet kell fordítani, hogy a 
tanulással kapcsolatos érdekeltségét milyen irányban fejlesztjük, hiszen képesnek kell 
lennie a gyermeknek örömmel újabb és újabb ismereteket magáévá tennie. Lényegesnek 
tartjuk, hogy örömmel és önként vegyenek részt ezekben a tevékenységekben.  

Az a célunk, hogy olyan színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermekeket, melyek 
lehetővé teszik mindezt. Minél több sikerélményhez kell juttatnunk őket, melyek erősítik 
az önbizalmukat, valamint bátorságot adnak a feladatok elvállalásához. Lényeges 
szempont az is, hogy meg kell ismerni a gyermekeket, egyéniségüket, képességeiket, és 
ehhez mérten kell tervezni a nevelési-tanulási tervet. Az óvodapedagógus a tanulás 
irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének 
kibontakozását. 
 
A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 
(szokások alakítása), 

• a spontán játékos tapasztalatszerzés; 
• a cselekvéses tanulás; pl.: kertgondozás, -alakítás, tanösvény tudatos tevékeny 

felhasználása, madárbarát kert és udvar kialakítása, hagyományőrző játékok 
használata.. 

• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; Pl.: megfelelő helyzet és 
légkör megteremtése a bátor vélemény-nyilvánításra. 

• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; A 
közvetlen környezetben folytatott folyamatos megismerés, az érzékelés, a 
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tapasztalatszerzés sokfélesége azért fontos a tanulás szempontjából, mert 
valóságosabb, érthetőbb, egyszerűbb képet kapnak az őket körülvevő világról. Pl.: 
A szűkebb és tágabb környezetben szervezett kirándulások, séták, az óvoda 
környékének megismerése, megismertetése, megfigyelések végzése, csoportos 
kirándulások szervezése távolabbi helyszínekre is. 

• a gyakorlati problémamegoldás; a közvetlen környezetben folytatott folyamatos 
megismerés, az érzékelés, a tapasztalatszerzés sokfélesége azért fontos a tanulás 
szempontjából, mert valóságosabb, érthetőbb, egyszerűbb képet kapnak az őket 
körülvevő világról. 

 
 Intézményünkben 2003 óta lehetőséget biztosítunk (a tervezett tanulási 
tartalmakkal kapcsolódóan) informatikai ismeretek elsajátítására. Ennek tárgyi feltétele 
biztosított, csoportonként 1-1db számítógéppel, mely külsőleg biztonságos burkolattal 
ellátott és korszerű oktatóprogramokkal felszerelt. A csoportvezető óvodapedagógus a 
tervezőmunkájában a hetitervbe építi ennek használatát. Az informatikai nevelés személyi 
feltétele biztosított, hiszen a pedagógusok valamennyien legalább alapfokú 
számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. A számítógép használata az elsődleges cél 
mellett (tanulás) segíti a gyermekek szem-kéz koordinációját, finommotorika fejlesztését, 
feladattudatot, szabálykövetést, társas kapcsolatok minőségét. Lehetőséget biztosítunk a 
gyermekeknek a megismerésre, továbbá az eszközzel kapcsolatos helyes szokások 
kialakítására. 
 
Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

 
- Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás) 
- A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének 

kielégítése 
- Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol 

megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit 
- A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása 
- A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztése 
- Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti 
 
 
5.8.1. Tanulási formák a német nyelvi nevelésben 
 
   Óvodáskorban a játék, a munka és a tanulás, mint az ember életének alapvető, 
meghatározó tevékenységei, nem választhatók el élesen egymástól. 
   A játék és tanulás közös jellemzői az alábbiak:  
   - önkéntesség (a tanulás akkor eredményes, ha a gyermeket érdekli a tanulás tárgya) 
   - aktivitás (érdekes a tanulási folyamat, ha újszerű dolgok, problémahelyzetek vannak 
benne) 
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   - önállóság (a feladatoknak, épp úgy, mint a játékban a gyermek szintjéhez igazított 
nehézségi fokúnak kell lenniük) 

- fantázia (a nyitott feladatok, a több megoldási lehetőséget kínáló feladatok az alkotás 
örömét váltják ki)  

   - ismétlés (a gyakorlás tudást eredményez) 
   - a tanultak alkalmazása (újabb helyzetekben az ismeretek alkalmazni tudása)  
   - szabálytudat (úgy a játék, mint a tanulás szabályokhoz kötött, melyeket be kell 
tartani). 
   Az óvónő a tanulási folyamatot a fentiek figyelembe vételével tervezze és szervezze 
gyakorlati nevelőmunkájában. 
    A gyermekcsoport tapasztalatait és élményeit, melyet hétről hétre folyamatosan gyűjt a 
gyermekekkel, komplex módon és változatos formában dolgozza fel. A feladatokat 
differenciáltan tervezze a gyermekek életkori sajátosságai és egyéni fejlettségük alapján. 
A tanulási folyamat felépítésénél törekedjen az érdeklődés felkeltésére és fenntartására is. 
Értékeléssel, dicsérettel, ösztönzéssel motiválja a gyermeki tanulási teljesítményt. A 
feladatokat úgy állítsa össze, hogy a gyermekek kitartóan foglalkozzanak vele 
megoldásig. A tanultakat gyakoroltassa, ismételtesse, elegendő időt biztosítva az 
ismeretek elsajátítására. 
   A nyelvi fejlesztés tanulási folyamatát a következők jellemzik: 
1. A gyermekek az óvodába lépéstől fokozatosan, de folyamatosan hallják a kisebbség 
nyelvét, így alakul ki a hallás utáni beszédmegértés. 
2. A nyelvismeret bővítése mind a játékban, mind az egyéb tevékenységformákban nyelvi 
helyzetek alkalmazásával történik. A nyelvi foglalkozások visszatérően elérendő feladatai 
a szókincsfejlesztés, a kiejtéstanulás, a válaszadó szerepének gyakoroltatása, a 
beszédkészség fejlesztése és a hagyományápolás. 
3. Minden nyelvi helyzetben kiemelt szerepe van az utánzáson alapuló, cselekvéshez 
kötött nyelvtanulási formának. 
4. A jól szervezett nyelvi foglalkozások nyelvi élményhez juttatják a gyermeket, segítve a 
nyelv iránti pozitív beállítódás és a kétnyelvű identitástudat kialakítását.  
  

 
 

VI. Fejl ődés jellemzői óvodás kor végére 
 
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodás kor végére 6-7 éves korra eléri az 
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba 
az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor 
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 
 
6.1. Testi-,értelmi-, pszichés-, szociális érettség  
 
Az Iskolaérettségnek vannak kritériumai,melyek teljesülése esetén bízhatunk abban, hogy 
a gyermek az iskolai életmóddal járó nagyobb és jellegében is más terhelést elbírja. 
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Kritériumok 
Testi érettség ( fizikai alkalmasság ) 
- kb. 110 cm-es testmagasság, min.18 kg-os testsúly,  
- alakváltozás (eltűnik a kisgyermekekre jellemző pocak, a test megnyúlik, karcsúbb 
lesz),  
- megkezdődik a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, megjelennek a maradandó fogak,  
- jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az egyhelyben ülés miatt fontos,  
- jobb- illetve balkezesség egyértelmű felismerhetősége  
- érzékszervek optimális működése (látás, hallás) vagy megsegítése (pld.szemüveg) 
 
 
Értelmi képességek kritériumai: 
A tanuláshoz szükséges képességek folyamatosan fejlődnek. Az iskolai életmódhoz 
nélkülözhetetlenek: 
- Érzékelés, észlelés  /a tér észlelés, vizuális és akusztikus differenciálódás, test séma 
kialakulása…/  
- barátságban" van a ceruzával, színez, rajzol. Produktumának van minősége (formák 
felismerhetősége)  
- ismeri a mennyiségeket– megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 
fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 
átvitele,  
– a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 
kialakulóban van.  
- 1-10-ig, képes műveleteket végezni, ismeri és helyesen használja a több-kevesebb-
ugyanannyi, nagyobb-kisebb és egyéb mennyiségek fogalmát 
 
 
 
Pszichés-alkalmasság-(szocializáció) 
- a gyermek várja az iskolát, készül rá, ez játékaiban is megjelenik,  
- a gyermek a rábízott feladatokat önállóan elvégzi, kitartó, tevékenységeit nem hagyja  
   félbe,  
- tud kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival, a konfliktus-, és  
  probléma helyzetekben képes higgadtan viselkedni. 
- megtalálja a helyét a közösségben 
- képes felnőttekkel kapcsolat kialakítására, fenntartására, nyitott  
- tartósan (30-40 percig) leköti a rajzolás, a feladatlap kitöltése, a színezés,  
– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,  
– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 
feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 
tevékenységet.  
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A kétnyelvű tanulásra, a nyelvtanulásra való alkalmasság kritériumai az óvodáskor 
végére 
 
   Az óvodáskorú gyermek nyelvtanulásra való felkészítése a kétnyelvű óvónő legfőbb és 
egyben legfelelősségteljesebb feladata. A gyermeket képessé tenni arra, hogy 
megváltozott feltételek mellett is – új közösség, más felnőtt, új napirend, nyelvóra – 
aktívan vegyen részt a nyelvi fejlesztési folyamatban, azaz tanulja a nyelvet. 
   A nyelvtanulásra való alkalmasság legfontosabb jellemzői: az alkalmazkodó képesség, 
kapcsolatteremtő készség, kommunikációs készség fejlettsége, önállóság, a feladatok 
teljesíteni tudása és a kíváncsiság ébren tartása, a tudásvágy kialakulása. 
   Akkor éri el a gyermek ezt az érettséget, ha óvodás korában eleget játszhatott, ha 
képességeit az életkorához illő tanulási helyzetekben fejlesztették, ha a kétnyelvű 
óvónővel való kapcsolata védettségre, bizalomra épült. 
   A kisebbségi nyelv tanulására az a gyermek alkalmas, akinek 
   - fejlett az alkalmazkodó képessége, mert az óvodáskorát folyamatosan két nyelvben és 
      két kultúrában töltötte, 
   - fejlett a kapcsolatteremtő és kommunikációs készsége, mert a válaszadó szerepét 
beszéd helyzetekben gyakorolta, 
   - kialakult a beszédkészsége a rendszeres gyakorlás, ismétlés eredményeként. 
 
   Az a gyermek képes a nyelvtanulásra, aki 

- megtanulta a helyes kiejtést, egyszerű mondatokat tud alkotni, 
- biztonságban érzi magát, mert megérti a beszédhelyzeteket, 
- passzív szókinccsel rendelkezik, 
- szereti a nyelvet a nyelvi élmények és a tevékenységhez kötött nyelvi helyzetek 

miatt,  
- utánzás után tanulta a nyelvet, 
- eljutott a hallás utáni beszédmegértés fokára. 

 
 
6.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek beiskolázása 
 
 A SNI gyermekek óvodai nevelésének és a SNI tanulók oktatásának irányelvét a 
2/2005.(III. 01.) OM rendelet szabályozza. Ennek, és a közoktatásról szóló hatályos 
törvény figyelembevételével történik intézményünkben is a beiskolázás.  
 SNI gyermek óvodai nevelése meghosszabbítható, szülői kérésre és szakvélemény  
alapján 8 éves koráig maradhat az intézményben, ha aug. 31. után született.  
 Ha a gyermek SNI igénye miatt a tankötelezettségét nem tudja teljesíteni, 5 éves 
korától fejlesztő képzésben kell részt vennie. A képzési kötelezettség a tankötelezettség 
végéig fennáll, szükség esetén meghosszabbítható. 
  
6.3. Óvoda-iskola átmenet helyi jellemzői 
 
Településünkön két oktatási intézmény működik, egy Óvoda és egy Általános Iskola a 
helyi Önkormányzat fenntartásával. Mindkét intézményben helyi és bejáró gyermekeket 
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is fogadunk. Jellemző, hogy az óvodai nevelésünket igénybe vevők csaknem 100%-a a 
helyi általános iskolába iratkozik.  
Mindkét intézmény német nemzetiségi programmal működik, de emellett még sok 
lényeges szakmai elem azonos. Hisszük, hogy a kapcsolattartás az intézmények hatékony 
működésének elengedhetetlen feltétele, a gyermekek, szülők, pedagógusok, fenntartó 
közös érdeke. A két intézmény 2002-ben Együttműködési szabályzatban rögzítette az 
alábbiakban felsoroltakat. 
 
A következő alapelveket, tartalmakat kiemelt feladatunknak tartjuk: 

• Kölcsönös nyitottság, egymás munkájának megismerése 
• Bizalom, problémák feltárása,  
• Szimmetrikusság, nevelői partnerviszony, egyenrangúság 
• Az intézmények nevelési-oktatási és pedagógiai programjának kölcsönös 

megismerése egymásra épülő nevelési-oktatási terv készítése 
• A nagycsoport és az első osztály módszereinek egymáshoz közelítése 
• Kölcsönös hospitálás, folyamatos tervszerű ismerkedés az intézményekkel, 

gyermekcsoporttal 
 
Évek óta bevált módszerünk, hogy közös programokat szervezünk: 

• Szüreti felvonuláson és közös kulturális rendezvényeken való részvétel 
• Nyílt napok 
• Közös nevelési értekezletek a nevelőtestületek között 
• Rendszeres heti látogatás az óvoda nagycsoportjában a jövendőbeli elsős tanítók 

részéről 
• Óvodások látogatása az iskolában és tanítási órán való részvétel 
• Szülői értekezlet az első osztályba készülő gyermekek szülei részére. 
• Az első osztályosok évnyitó ünnepségén az óvodapedagógusok jelképesen is 

átadják a csoportot az iskola-pedagógusoknak 
• Októberben látogatást teszünk az elsősöknél, így munkánk visszacsatolást kaphat 

. 
 
 

VII. Gyermekvédelem az óvodában 
 

 
A gyermekvédelem szorosan kapcsolódik az óvoda pedagógiai tevékenységéhez.  
A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység magába foglalja a családdal, a szülőkkel 
való kapcsolatteremtés rendszerét hisz alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban 
nevelkedjen, szüleitől kapja meg a segítséget, hogy óvodába járjon, felkészülhessen az 
iskolába. 
Óvodánk az Éves munkatervben gyermekvédelmi programot dolgoz ki, a Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és más ehhez tartozó 
jogszabályok alapján. 
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A gyermekvédelmi programot az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős készíti. A 
gyermekvédelmi felelős speciális képzéssel rendelkező kolléga, aki a képviselőtestület 
Szociális bizottságával és a gyermekjóléti szolgálattal állandó kapcsolatban van. 
 
A gyermekvédelmi felelős gyermekekkel kapcsolatos feladatai:  
A veszélyeztetett gyermekekkel: 

� A veszélyeztetett gyermekek felmérése minden nevelési év kezdetén, a 
veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése, ez alapján további teendőkre 
javaslattétel, egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal. 

� A veszélyeztetett gyermekek szülei részére tanácsadás, szociális ellátások 
számbavétele. 

 
 
 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel: 

� A hátrányos helyzetű gyermekek felmérése a csoportvezetők közreműködésével, 
nyilvántartásba vétel 

� A hátrányos helyzet típusának mérlegelése 
� A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzet 

esetén 
� Tanácsadás szülőknek 
� Szociális ellátások számbavétele 

 
Az intézmény valamennyi gyermekére nézve: 

� Általános prevenciós tevékenységek, az óvodát körülvevő szociális társadalmi 
környezet függvényében. 

� Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása. 
� Szociális ellátások számbavétele 
� A gyermekek érdekeinek képviselete. 

 
A feltárásra, felmérésre orientáló kérdések: 
- Milyen környezetből járnak a gyermekek óvodába? 
- Milyen a szülők iskolázottsága? 
- Milyen arányú a munkanélküliség a családban? 
- Három vagy többgyermekes, illetve csonka családok száma? 
- Kik a veszélyeztetett illetve hátrányos helyzetűek? 
- Mik lehetnek az okok? (nevelési hiányosságok, alkoholizmus a családban, egészségügyi 
okok, rossz lakásviszonyok, alacsony jövedelem, megromlott családi kapcsolatok) 
 
Az okok feltárása után fogalmazódnak meg céljaink és feladataink:  
Cél:  

� Az óvodás gyermekek védelme az intézmény belül és védelmük elősegítése 
óvodán kívüli környezetükben. 

� Testi, lelki egészségük védelme az óvoda sajátos módszereivel. 
� Személyiségük korukhoz mérten kiteljesedjék. 
� Érezzék jól magukat az óvodában, társaik és a felnőtt dolgozók között. 
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� A fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest 
fejlődjenek, a másságot a többi gyerek is fogadja el.  

 
Feladat:  

� A hátrányos helyzet szakszerű kezelése, a veszélyeztetettség megelőzése. 
� A felzárkóztatás megszervezése, esélyegyenlőség biztosítása. 
� Szülőkkel való közvetlen kapcsolat tartása a gyermek fejlesztése érdekében. 
� A családok számára segítségnyújtás, esetleg szakemberhez irányítás. 
� Partnerközpontú működés: szülőkkel, gyermekorvossal, védőnővel, gyermekjóléti 

szolgálattal, a képviselőtestület szociális bizottságával. 
Kapcsolattartás a Szakszolgálatokkal, szakértői bizottságokkal. 

 
Konkrét tevékenységi formáink:  

� Rendszeres családlátogatások 
� Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók 
� Hagyományok ápolása, nyílt ünnepségek a családok bevonásával 
� Egyéni felzárkóztatás megszervezése 
� Orvosi vizsgálatok megszervezése 

 
 

VIII. Szül ő-gyermek-pedagógus együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei 

 
 
A kisgyermek nevelésében elsődleges szerepe a családnak van, az óvoda nevelőtestülete 
elismeri ezt, és tiszteletben tartja. Kapcsolatunkban az őszinte odafordulás, empátia és 
segítőszándék van jelen, addig míg a szülő ezt képes elfogadni. Az óvónő igyekszik 
megismerni a család szokás- és szabály rendszerét és erre építi az óvodai közösségi 
nevelést, a társadalmi szokások kialakítását. Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi 
nevelésre épül, kiegészíti azt.  
 
Az együttműködés elvei:  
 

� Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban valósul meg. Alapja a 
kölcsönös bizalom, a kölcsönös segítségnyújtás, alkalmazkodás.  

� Az óvoda ismerje a család életmódját, a gyermek helyét a családban, tájékoztasson 
az óvodai dolgokról, vegye figyelembe a szülők kérését, javítószándékú 
javaslatait. 

� Figyelembe kell venni a gyermek egyéni igényeit, szokásait, amennyiben az a 
közösség életét nem zavarj. 

� Az óvoda dolgozóitól elvárt, hogy ítéletektől mentesen közelítsen minden 
családhoz. 
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Az együttműködés fórumai:  
 

� Fogadóórák, személyes beszélgetések lehetőség és igény szerint. 
� Szülői értekezletek, tájékoztatók, fogadóórák, előadások 
� Családlátogatás 
� Szülői szervezettel való együttműködés, kapcsolattartás 
� Együtt szervezett kirándulások, ünnepek 
� Nyílt napok az óvodában 

 
Az óvoda és a Szülők közössége a gyermek érdekében szervezett együttműködési formái 
a következőkben nyilvánulnak meg:  
 

� A májusi beiratkozást követően ismerkedési szülői értekezletet szervezünk, 
melyen az óvoda intézményét, dolgozóit, a Helyi nevelési programot, Házirendet 
megismerhetik az új gyermekek szülei. 

� Lehetőséget biztosítunk a szülőkkel való többszöri találkozásra, gyermekkel való 
ismerkedésre még a beszoktatás előtt. 

� Rugalmas beszoktatási rendszerünk sikeres, melyben meghatározó a kisgyermek 
egyéni fejlettsége és a szülői igények figyelembe vétele. 

� Vitamin-napokat szervezünk 
� A szűkebb környezetünk megismeréséhez a ház körül élő állatok megfigyelése, 

kerti munkák…stb. a szülők segítségével történik. 
� Biztosítjuk a hitoktatás feltételeit. 
� Óvodai ünnepeket és jeles napokat szervezünk. 
� Segítjük a szülőket az iskolával való kapcsolat felvételében közös értekezletekkel, 

ünnepekkel. 
 
Ezeket az elveket és tevékenységeket az Intézményi Minőségirányítási Programban 
foglaltak alapján folyamatosan mérjük, hogy visszajelzést kapjunk munkánk 
színvonaláról és alakítjuk a gyermeki –szülői igényekhez. 
 
 

IX. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzéke 

 
A Nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11./1994. (VI.8.) MKM rendelet 
54§. (1) 
E rendelet 7. számú melléklete határozza meg azokat a kötelező eszközöket és 
felszereléseket, amelyekkel-fenntartótól függetlenül- a nevelési oktatási intézményeknek 
rendelkezniük kell.  
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I. rész 

BEVEZETŐ 
 
1.Az egységes óvoda-bölcsőde csoport indításának létjogosultsága Újhartyánban 
 
Napjainkban egyre inkább tapasztalható az a társadalmi -szülői- igény, ami a 3 év alatti 
gyermekek intézményes ellátásának megoldását szorgalmazza, hiszen a kisgyermekes anyák 
egyre inkább és egyre korábban visszakényszerülnek a munkaerőpiacra. 
Kistérségünkben így Településünkön sem működik bölcsőde, viszont a fentiekben leírt igényt 
kielégítheti a korszerű XXI. századi tárgyi feltételrendszerrel működő újhartyáni Gyermekvár. 
Inspiráló és megfelelő perspektíva az a működési forma, amire a Közoktatási törvény e témában 
utat nyit. 
 
1.1.Az (integrált csoport) egységes óvoda-bölcsőde csoportunk főbb jellemzői: 

 
� Az egységes óvoda-bölcsőde működtetése során egy olyan gyermekcsoport alakítható 

ki, amelyben a gyermeklétszám nem haladja meg a húsz főt és a három év alatti 
gyermekek száma nem több ötnél. 

� Az óvoda-bölcsőde csoportban szakmai iránymutató a Bölcsődei nevelés-gondozás 
országos alapprogramja (2-3 éves gyermekek számára) és az Óvodai nevelés 
országos alapprogramja (3-6-7 éves gyermekek számára). Mindezek alapján 
bővülnek az intézményben dolgozók szakmai kompetenciái, lehetőségei az 
intézmény színes arculata tekintetében. 

� Az óvoda-bölcsőde csoportban dolgozó személyzetnek ismernie kell (szakképzettség) az 
adott korosztály gondozásának-, nevelésének-, oktatásának elméletét és gyakorlatát. 

� Az óvoda-bölcsőde csoportba járó gyermekek testi-, értelmi-, pszichés nevelése-, 
oktatása, a gyermekek gondozása és napközbeni felügyeletük az alapfeladat. A közösségi 
nevelés, szocializáció során különösen érvényesíteni kell a differenciálás elvét, az életkori 
sajátosságból adódó különbség elfogadását/elfogadtatását.  

� A gyermekcsoport éves nevelési-fejlesztési tervét a nevelési év első napjára a 
csoportvezető óvodapedagógus a bölcsődei gondozónővel együtt készítik el az intézmény 
egységes formanyomtatványába. 

�  Az éves terv alapján heti tervet készítenek a csoportnaplóba, a gyakorlati 
megvalósításnál figyelembe veszik az adott gyermekek nevelésének-oktatásának 
módszertani lehetőségeit. Konkrétan: a 2-3 éves gyermekeknél a bölcsődei nevelés-
gondozás országos alapprogramjának elvei érvényesüljenek, a 3 évet betöltött 
gyermekeknél viszont az óvodai nevelés országos alapprogramjára épült helyi 
óvodai nevelési program. 
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� A 3 év alatti gyermekek is részt vesznek az intézmény ünnepein, jeles napjain. Ennek 
tartalma élménynyújtás, a családi házzal, szülőkkel való közös program.                            
( pld.Laternefest, Mikulás nap, Ovi karácsony, Farsang, Anyák napja) 

� Az egységes óvoda-bölcsőde csoportot hetente látogatja a helyi védőnő, havonta a 
gyermekorvos. 

� Az egységes óvoda-bölcsőde csoportban az étkeztetésnél alkalmazkodunk a 3 év alatti 
gyermekek speciális igényéhez. 

 
 
 
 
 
2.A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja  

• 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, 

• a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról, 

• 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről  

• a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, 
• 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 minimum feltételei és a 
szakmai munka részletes szempontjai c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a 
módszertani levelek, útmutatók, ajánlások 

• a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 
figyelembe vételével határozza meg a bölcsődékben és a bölcsődei-óvodai integrációban 
működő bölcsődei csoportokban folyó nevelő- gondozó munka szakmai alapelveit, melyek 
érvényesek a speciális csoportokra és a szolgáltatásokra is, a sajátosságaiknak megfelelő 
kiegészítésekkel. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a 
bölcsőde nevelő-gondozó munkájának minimum követelménye.  
 
„A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” keretül szolgál a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátás keretein belül a 0-3 éves korosztály ellátására vonatkozó szakmai 
standardok és a bölcsődei nevelés-gondozás egyes területeihez kapcsolódó módszertani 
javaslatok kidolgozásához. 
 
Az egyes bölcsődék helyi nevelési-gondozási program szerint dolgoznak, amit a „A bölcsődei  
nevelés-gondozás országos alapprogramja” mint a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű 
dokumentuma figyelembevételével dolgoznak ki. Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az 
általános követelmények teljesítését, másrészt pedig az egyes intézmények szakmai önállóságát, 
a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodást.  
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II. rész 
 

1. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA:  
 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás 
keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, 
feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hova-
tartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának 
figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták 
nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.  
A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a 
hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen 
kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás 
tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól 
kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a 
rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.  

 
 

2. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI  
 

2.1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 
 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.  
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség 
szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén 
lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, 
korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, 
különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe. 
 
2.2. A gyermeki személyiség tiszteletének elve 
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 
segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.  
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák 
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásával.  
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2.3. A  nevelés és gondozás egységének elve 
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás 
szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, 
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.  
 
2.4.. Az egyéni bánásmód elve 
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a 
kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, 
a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 
A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a 
gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 
hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó 
gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha 
lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos 
fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a 
megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A gondozónő elfogadja, tiszteletben tartja a 
gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális … stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint 
segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok 
megismerését és tiszteletben tartását.  
 
2.5. A biztonság és a stabilitás elve 
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” gondozónő-rendszer, 
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a 
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.  
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések 
tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események 
sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.  
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások 
elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg 
magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.  
 
2. 6. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 
A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés 
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia 
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.  
A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a 
próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének 
figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a 
bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.  
A gondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes 
élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a 
tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások 
bátorításával segíti a tanulást.  
 
2.7.  Az egységes nevelő hatások elve 
A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben.  
Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő 
személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a 
kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és 
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szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az 
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői 
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.  
 
 
 
 
 

3. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FELADATAI  
 
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 
ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 2-3 éves egészséges 
gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, 
nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. 
 
3.1. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

• a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése, a fejlődés támogatása 

• a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 
• egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 

kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és 
megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, 
szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás), 

• szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok 
ellátása. 

 
3.2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

• derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 
megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik 
feldolgozásában, 

• a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat 
kialakulásának segítése, 

• az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat 
egészséges fejlődésének segítése,  

• a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés 
szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia 
fejlődésének segítése,  

• lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére 
az énérvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek 
fejlődését,  

• a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 
felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések 
megválaszolása), 

• a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a 
sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-
gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek 
bevonásával. 
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3.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
• az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 

bővülésének segítése, 
• a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének 

biztosítása, 
• a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és 

helyzetmegoldási minták nyújtása, 
• az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, 
• az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése, 
• ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése, 
• a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az 

önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben. 
 

4.AZ ÓVODA- BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI  
 
4.1. Kapcsolat a szülőkkel 
Az óvoda- bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 
gyermek fejlődését. Ezek összhangja, a szülők és az intézmény közötti partneri kapcsolat 
kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri 
legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben 
segítve ezzel a gondozónőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 
kialakításában. Az óvónő és gondozónő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival 
tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében.  
A szülők és az intézmény folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 
fejlődéséről; ez alapvető fontosságú.  
A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 
személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 
megosztása.   
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, egyéni kapcsolattartási formák: 
beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő füzet, családlátogatás, csoportos 
kapcsolattartási formák: szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla, nyílt 
napok, írásos tájékoztatók, szervezett programok, stb. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, 
célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni közülük.  
 
A családlátogatás célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni 
környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás 
megkezdése előtt kerüljön sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben 
informálódjon az óvoda-bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a személyeket, akikre 
gyermekét bízza. 
A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének 
ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait 
mindenekfelett tiszteletben kell tartani (a családlátogatás előli elzárkózást is).  
 
A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések a csoportvezető óvónő és gondozónő 
vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról. A problémák 
megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van 
az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját 
viselkedésrepertoár bővítésére. Az így kapott indirekt megerősítések jó irányba befolyásolják a 
szülők nevelési szokásait.  
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A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a családok segítése, a 
szülői kompetencia növelése és a család és az intézmény közötti kapcsolat erősítése érdekében. 
Több fajtájuk lehet, pl.: előadás, beszélgetés neves szakemberrel a szülőket érdeklő témákról, 
étel-, könyv-, játékbemutató szaktanácsadással és adott esetben vásárlási lehetőséggel 
egybekötve, vagy klub-jellegű családi programok ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól 
függetlenül bizonyos, kiszámítható rendszerességgel (pl. adventi készülődés, nyári strandolás). 
Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság gyarapításával 
nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a 
gyermek fejlődésének segítéséhez.  
 
 
4.2. Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az 
anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez 
való alkalmazkodását. A kisgyermek és a gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi 
kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a 
beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stresszreakciók 
(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. 
 
4..3. „Saját gondozónő”-rendszer 
A „saját gondozónő”-rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik.  

 
4.4. Gyermekcsoportok szervezése 
Az óvoda-bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ennél magasabb 
létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek nem csupán ellátási 
problémát jelent a gondozónőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a 
konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az 
egyéni bánásmódra.  
Szakmailag támogathatóbb az életkor szerinti homogén csoport: részint azért, mert a gyermekek 
közötti nagy egyéni különbségek kezelése még homogén csoportban sem könnyű feladat, részint 
azért, mert a vegyes korcsoport előnyei (a nagyok húzóerőt jelentenek a kicsiknek, a kicsikkel 
való együttlét során empátiájuk, toleranciájuk nő) a bölcsődés korban  kevésbé érvényesülnek, 
mint a későbbi életszakaszokban.  
 
4. 5. Napirend 
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, 
megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. 
A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport 
életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható 
eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 
biztosítja.  
A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a 
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg – s egyben kiiktatják a felesleges  
várakozási időt.  
 
4.6. Az óvoda- bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel  
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4.6.1. Az óvoda- bölcsőde csoport kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül 
A bölcsődei hálózat fontos intézményei, szakmai központjai a regionális módszertani bölcsődék, 
melyeknek feladata az egyes bölcsődék szakmai működésének segítése és folyamatos 
figyelemmel kísérése.  
 
4.6.2. Bölcsőde és óvoda kapcsolata 
Fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása az intézményen belül, amely a kölcsönös érdeklődés 
révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését. Mivel esetünkben 
az óvoda-bölcsőde integráltan működik, a bölcsődés korú gyermekek ellátása a bölcsődei 
nevelésre-gondozásra vonatkozó elvi, szakmai-módszertani előírások alapján, személyi és tárgyi 
feltételek biztosításával történjék, fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló 
együttműködés.  
 
4.6.3. Egyéb kapcsolatok 
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani 
mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek: 
Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő 
Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Tanulási 
Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság).  
Az együttműködés sok tekintetben hozzájárulhat az ellátás fejlődéséhez, az ellátást igénybe vevő 
családok szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti.  
 

5. AZ ÓVODA- BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI  
 

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a 
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára 
ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen  
személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és 
sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a 
játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad 
aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.  
 A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 
biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, 
hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, 
tevékenységek előkészítésében. Kiválasztásában, alakításában.  
Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív 
önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai és 
mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása.  
 
5.1. Gondozás 
Bensőséges interakciós helyzet óvónő/gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a 
gyermek testi szükségleteinek kielégítése.  
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan 
vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi 
az óvónő/gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 
megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért 
viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok 
megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a 
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gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges 
alakulására.  
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.  
 
 
5.2. Játék 
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 
befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. Az óvónő/ 
gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és 
nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A 
gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak 
tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok 
fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak 
viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.  
 
5.2.1. Mondóka, ének 
Az óvoda- bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a 
környezet hangjainak megfigyelése, az óvónő/ gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, 
spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, 
megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, 
érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos 
mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, 
formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és 
továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, 
zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a 
kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei 
emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség 
fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, 
barátságos légkör megteremtéséhez. Az óvoda- bölcsődei zenei nevelés eredményes 
megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.  
 
 
5.2.2. Vers, mese 
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, 
emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. 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 a kisgyermek számára alapvető érzelmi 
biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz 
szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejődik emberismerete, a 
főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista 
életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását.  
Az óvoda- bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.  
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó 
igényei befolyásolják elsősorban. 
 
5.2.3. Alkotó tevékenységek  
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az 
alkotás – nem az eredmény.  
Az óvónő/ gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek 
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek 
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alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek 
iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.  
 
 
 
5.2.4. Egyéb tevékenységek  
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az 
egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, 
gyümölcsnap előkészítése… stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a 
tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, 
és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A 
helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz 
igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása. Az egyes tevékenységek 
fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, 
mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát. 
 
5. 3. Mozgás     
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A 
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a 
szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, 
mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes 
mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A 
játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. 
Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. 
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a 
játékban. 
A nagymozgásos játékokra a szabadban, tornaszobában több lehetőség adott, mint a szobában. A 
szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is fejlesztik. A 
szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. 
Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a 
praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget.  
 
5.4. Tanulás 
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak nincs helye a bölcsődés 
korúaknál. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban 
értelmezzük: minden olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamat tanulás, amely tartós 
változást idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban.  
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan 
történik.  
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. Így az óvoda-bölcsőde 
csoportban az óvodapedagógus ,,kezdeményezésébe” a 3 év alatti gyermek kedvére bevonódhat. 
Az óvodapedagógus a differenciálás módszerét alkalmazva juttatja ismeretek birtokába és 
sikerélményhez.  
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel 
és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán 
játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és 
szokáskialakítás. A gondozónő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során 
alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási 
folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sajátos 
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nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép 
gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán.  
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.  
 
 
 

6.  ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ  
SZOLGÁLTATÁSOK  

 
A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervezhet, ill. más 
szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködhet azok megvalósításában.  
A szolgáltatások főbb csoportjai:  

• Alapellátáson túli szolgáltatás. Ezeket a szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermekeknek és családjaiknak többletként (a megállapodás szerint rögzített külön 
díjazás fejében) biztosíthatja a bölcsőde (pl. a bölcsőde nyitvatartási idején túli 
gyermekfelügyelet). 

• A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott 
szolgáltatások (pl. játszócsoport). 

• Külön csoportot alkothatnak a szolgáltatások területén a sajátos nevelési igényű 
gyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások, (pl. a korai fejlesztés körébe 
tartozó programok, a szülők számára szervezett életvezetési tanácsadás, beszélgető-
csoport).  

 
Valamennyi szolgáltatási forma esetében lehetőség szerint törekedni kell A bölcsődei nevelés-
gondozás alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez való igazodásra.  
A személyi és tárgyi feltételek kialakításánál a kisgyermeknevelés-gondozás elveit és 
gyakorlatát, valamint az egyes szolgáltatások speciális igényeit egyidejűleg kell figyelembe 
venni. A szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek orvosi igazolás 
nélkül vehetik igénybe. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és bemutatja a 
kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet.  
A szolgáltatások térítési díját a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve 
állapítja meg.  
A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 
Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást 
egyértelműen megfogalmazva, írásban kell rögzíteni. A bölcsődés gyermekek és családjaik 
számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos az alapellátás keretében nyújtottak és a 
szolgáltatás során nyújtottak pontos körülhatárolása.  
 
 

7. DOKUMENTÁCIÓ  
 
Az egységes óvoda-bölcsőde csoport dokumentációs kötelezettsége azonos az óvodai nevelés 
kötelező adminisztrációival: 
- Gyermekcsoport éves fejlesztési terve 
- Csoportnapló 
- Felvételi és mulasztási napló 
- Személyiség lap (egyéni fejlesztési terv) 
- étkezési nyilvántartás 
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A ,,Gyermekcsoport éves nevelési-fejlesztési tervét” az ,,Éves nevelési terv”-re építve a 
csoportvezető óvodapedagógus a bölcsődei gondozónő együtt készítik el nevelési év első 
napjára. Az ,,Éves fejlesztési terv”az intézmény egységes formanyomtatványa. 
Az Éves terv az intézményvezető jóváhagyása után válik elfogadottá, melynek alapján heti 
lebontású tervet készítenek a csoportnaplóba. A gyakorlati megvalósításnál figyelembe veszik az 
adott gyermekek nevelésének-oktatásának módszertani lehetőségeit. Konkrétan: a 2-3 éves 
gyermekeknél a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának elvei 
érvényesüljenek, a 3 évet betöltött gyermekeknél viszont az óvodai nevelés országos 
alapprogramjára épült helyi óvodai nevelési program. 
A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat a legmesszebbmenőkig 
figyelembe kel venni.  
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait – a 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – fejlesztési évre készített egyéni 
fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást 
végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta) készíti el. 
Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a hallásfejlesztés, a 
látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a pszichológiai fejlesztés 
feladatait. 
A fejlesztést - gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta) központilag kiadott nyomtatványon 
egyéni fejlesztési naplót vezeti. 
A gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus 
(terapeuta), központilag kiadott nyomtatványon értékelő lapon értékeli. 
Az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lap egy példányát megküldi a Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az ellátó intézményben marad. 
 
 

8. A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZ ŐI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE 
 

- Önállósága megnő: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró segítséget 
igényel, (zippzár, gombolás..) 

- szívesen játszik társaival is, már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi 
magát biztonságban 

- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított 
szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára,  

- környezete iránt nyitott, érdeklődő, szívesen vesz részt új tevékenységekben, 
- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel, 
- a gyermekek többsége szobatiszta. 

 


