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1. Bevezetés 
 

Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása tette szükségessé az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjának - 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet - kiadását.  

A magyar köznevelésben bekövetkezett társadalmi változások maguk után vonták az 
óvodai nevelés tartalmának változásait, melyek nem hagyták érintetlenül a dokumentumokat sem.  
Ennek értelmében alapelveinket szem előtt tartva szeretnénk gyermekközpontú, szeretetteljes, 
biztonságot, önállóságot adó légkört kialakítani óvodánkban. 
Mindehhez fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel való közvetlen, kölcsönös 
bizalmon alapuló kapcsolatot, egymás segítését a közös cél megvalósítása érdekében. 
Pedagógiai programunkban személyiségközpontú, képességfejlesztő, egyéniség kialakítását 
segítő, megőrző, hagyományápoló, a természetet szerető, sokszínű egyéni szükségleteket és 
különbözőségeket figyelembe vevő nevelést szeretnénk biztosítani. 

Mindezek megléte biztosítja, hogy a gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg is 
alkalmasak legyenek az iskolai életre. 

 
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, 
csakis Rád figyelek, és segítek Neked, 
ha szükséged van a segítségemre.” 
 

2.  Óvodánk bemutatása 
2. 1 Az óvoda adatai 

Az intézmény elnevezése: Lenti  Napközi Otthonos Óvoda  
Székhelye:  Lenti, Vörösmarty út 41. 
l. telephely:  Lenti, Petőfi út 25. 
Az intézmény jellege: önkormányzati fenntartású 
Fenntartó: Lenti Város Önkormányzata 
                  Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata 
Irányító szerv: Lenti Város Önkormányzati Képviselő –Testülete                       
Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos közös feladat- és hatáskör gyakorlásával 
megbízott neve, székhelye: 
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete , 
8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 4. 
Alapítás éve:  2000. július 01.  17/2000 
A program készítője: az óvoda nevelőtestülete 
A program szerkesztője  és benyújtója:  Gál Elekné Intézményvezető 
Az óvoda szerkezete, szervezeti adatai: 
Férőhely:  275 fő     
 Férőhely száma feladat ellátási helyenként: 
A 8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. szám alatti feladat ellátási hely: 150 
A 8960 Lenti, Petőfi S. u. 25. szám alatti feladat ellátási hely: 125           
Csoportok száma: 11         
Csoportok megosztása: kis, – középső, – nagy, - vegyes, szükség  

esetén részben osztott csoport.  (kis és nagy) 
A Lenti Napközi Otthonos Óvoda, saját pedagógiai program alapján végzi nevelőmunkáját. 
 

2.2. Óvodánk földrajzi környezete 
Lenti a Hetés és Göcsej tájegységek határán terül el, hazánk egyik legszebb természeti 

környezetében. 
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Városunkat nagy kiterjedésű erdők, lapályos rétek, dombok, kisebb folyók veszik körül. A 
Kerka patak településünk szimbóluma, melynek egyik partján a több száz éves vár, másik oldalán 
a parkerdő terül el. Kis folyónk völgyében gazdag és változatos a növény- és állatvilág, a táj híres 
ritka fajtájú védett virágairól. 
Lentit körülölelő üdülőövezet, a változatos dombvidék bőséges természeti adottságai sok – sok 
lehetőséget kínálnak a kirándulóknak. 
A gazdag népi kultúra mellett, - melyet az utókor őriz, és folytat- városunk igyekszik lépést tartani 
a modern világgal, hiszen számos új épület, üzletsor szépíti településünket. 
 Mikekarácsonyfa település a Göcsej tájegységhez tartozik, közel a Göcsej központjának 
nevezett Novához. A falu a lankás dombok közt igen nyugodt környezetben található, környékén 
sok az erdő, így vadászati lehetőség is adott a településen. A község lakóinak és a vendégeknek 
a tó és a körülötte lévő csinos park nyújt pihenést, kikapcsolódást. 2008. őszén Lenti Város 
Önkormányzata és Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata között Társulási szerződés jött létre, 
melynek értelmében a Lenti Napközi Otthonos Óvoda fogadja és vesz részt a mikekarácsonyfai 
óvodáskorú gyermekek nevelésében és oktatásában. A gyermekek közlekedése – utaskísérővel – 
kistérségi iskolabusz járattal valósul meg.  

Gyermekeink ebben a környezetben élnek, és ezek hatásával az óvodai nevelésünkben is 
számolni kell. 

 
2.3. Óvodánk szociokulturális környezete 

Óvodánk épületei a város különböző pontjain találhatók. Elhelyezkedésük jól szolgálja a 
szülők igényeit, megosztva a város területi egységét. 

A székhely óvoda egy épületben működik a bölcsődével. A város egyik általános iskolájával 
és a gimnáziummal szomszédos. Ide főleg a városközpontban élő, és elenyésző számban más 
településről bejáró gyermekek járnak.  

Az I. számú telephely épülete a város másik általános iskolájához közel található, a 
szakiskolával szomszédos.  

Felvételi körzethatároknak megfelelően történik a gyermekek beóvodázása az adott feladat-
ellátási helyre, lehetőség szerint a szülői igények figyelembevételével.  
Gyermekösszetételünk a szülői hátteret figyelembe véve nagyon heterogén.  
Sajnos egyre nagyobb számban tapasztaljuk a környezet, a családi háttér kedvezőtlen hatását, 
ami egyre több problémát jelent mind a szülői, mind az óvodai nevelésben, ami óvodánk számára 
megoldandó feladat és kihívás. 
 
3. Óvodánk sajátos arculata 
3.1. Gyermekképünk 
 

Az óvodás gyermekfejlődő személyiség: érzelmes, kíváncsi, lelkesedésre, örömre, 
elfogódottságra hangolt, utánzó, életkoronként változó testi és lelki szükségletekkel. Mással nem 
helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény 
egyszerre. 
Óvodánkban boldog, életvidám, harmonikus, nyugodt, kiegyensúlyozott, a külvilág dolgaira nyitott, 
a külső és belső értékeket befogadni képes gyermekeket kívánunk nevelni, biztosítani minden 
gyermek számára az egyenlő hozzáférést, meglévő hátrányaik csökkentését. 
Segítjük a reális énkép és önfegyelem kialakítását, hogy tudjanak élni szabadságukkal a 
megfelelő szabályokhoz alkalmazkodva. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 
Magas színvonalú és szeretetteljes neveléssel, példamutatással próbáljuk elérni, hogy szeressék, 
becsüljék, tiszteljék szüleiket, társaikat és a felnőtteket, de tudjanak különbséget tenni a hozzájuk 
tartozó emberek és az idegenek között. 
Legyenek képesek arra, hogy jó tetteikkel, apró dolgokkal szebbé tegyék önmaguk és mások 
életét. 

A szülőföldhöz való pozitív viszony és a multikulturális gyakorlat együttes megvalósítására 
törekszünk.  
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3.2. Óvodaképünk  
 

 A családokkal szorosan intervencióban együttműködve, megértéssel, tanácsadó 
szerepkörben neveljük a gyermekeket, hogy a gondoskodáson túl átérezzék a jóságot, a 
biztonságot, egymás elfogadását. A családi nevelést kiegészítjük. Az inklúzió, az integráció, a 
differenciálás, az esélyteremtés, a migráns és a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási 
magatartási nehézséggel küzdő, a nemzetiségi kisebbséghez tartozó, a hátrányos helyzetű, és a 
halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő gyermekek nevelése, a 
tehetségek gondozása valamennyiünk szívügye. Biztosítjuk az óvodai nevelésünkben az 
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális 
nevelésen alapuló integrációt lehetőségét. Kellő tapintattal igyekszünk megoldást találni a 
rendezetlen családi körülmények között élő gyermekek problémáira. 

 
3.3. Kiemelt nevelési elveink 

 
 A gyermeket az óvodában övezze szeretet, tisztelet, elfogadás, megbecsülés, bizalom.  
 Az óvodai nevelés, a sokszínű tevékenység tegye lehetővé a gyermekek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását. 
 Alapkövetelmény a gyermekek emberi méltóságának, jogainak biztosítása. 
 Az óvodapedagógusok biztosítsanak gazdag érzelmi légkört, személyiségük, beszédük, 

kommunikációjuk, kulturáltságuk legyen minta a gyermekek számára. 
 Kellő figyelmet fordítunk a helyes viselkedésnormák, szokások erősítésére, illemszabályok 

elsajátítására. 
 Az óvoda alkalmazottai a családdal való kapcsolatukban tartsák be a pedagógus etika 

szabályait. 
 A kompetencia elvűség megvalósítását valljuk, az aktív, cselekvő részvételt minden 

résztvevőtől.  
 A családok megváltozott életmódjából adódó szociális hátrányok mérséklése, oldása a 

gyermekvédelmi felelős és minden óvónő kiemelt feladata.  
 Az óvodapedagógus kötelessége és felelős szabadsága érvényesül a pedagógiai program 

alapján a nevelési feladatok, fejlesztési tartalmak tervezése, a feldolgozás ütemezése, a 
megvalósítás módszereinek, eszközeinek, kereteinek megválasztásában. 
 

4. Óvodánk globális nevelési terve 
4.1. Az óvodai nevelésünk célja 

Az óvodánkba járó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, mégpedig 
az egész gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét 
figyelembe véve. 

Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul. 
Tiszteletben tartjuk a család gyermeknevelési jogát és kötelességét. Megerősítjük, esetenként 
pótoljuk, korrigáljuk az elemi szokásokat, magatartási formákat, amelyeket a család alakít ki. 

Tudatosan törekszünk a gyermekek fejlesztésére, nevelésére, biológiai, kulturális 
szükségleteiknek kielégítésére, az iskolakezdéshez szükséges képességek, kompetenciák 
biztosítására. 

 
4.2. Az óvodai nevelésünk általános feladatai 
 

Fő feladatunknak tartjuk az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítését, ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítását, 
- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelést, 
- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását. 
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A feladatok valamennyi területen történő teljesítése biztosítja, hogy az óvodáskor végére minden 
testileg, szellemileg ép gyermek alkalmassá váljon az iskolai életmódra. 

Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, 
komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 

 
4.3. Az óvodai nevelés rendszere 
Az óvodai nevelés feladatai sokrétű, egymásra épülő, összefüggő tevékenységek, melyek 
átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 

A megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának teljesítését. 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.Óvodai nevelésünk feladatai, a fejlesztés tartalma 
5.1. Az egészséges életmód alakítása 

Az óvodai nevelés egyik alapvető feladatának megvalósítása, amely a kisgyermek olyan 
szükségleteit elégíti ki, amelyik elősegíti a növekedését, a fejlődését, hozzájárul egészségének 
megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához és megteremti a 
nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. 
Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, segíti 
önállósodásukat, együttműködve a gondozást segítő dajkákkal.  
Egészséges környezet biztosítása: 
Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják a gondozás, az egészséges életmódra 
nevelés hatékonyságát.   
 Feladataink: 

- A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás megalapozása. 

Cél - feladat 

Az óvodai 
nevelés feladatai 
     feladatai 

A gyermekek 
tev. formái 

A fejlesztés 
tartalmi eszközei 

Az egészséges 
életmód  alakítása 

 
Az érzelmi, az 
erkölcsi, és a 

közösségi nevelés 
Az anyanyelvi-

,értelmi 
fejlesztés és nevelés 

 

Játék 

Munka 

Tanulás 

Verselés, mesélés 
Ének, zene, 

énekes 
játék,gyermektánc 
Rajzolás,festés, 

mintázás, 
kézi munka 

Mozgás 
A külső világ 

tevékeny 
megismerése 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
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- A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet   
 biztosítása.  
-  A csoportszobát célszerűen, esztétikusan rendezzük be, az ünnepeknek,       
     évszakoknak megfelelően.  
- Biztosítjuk az optimális hőmérsékletet, a friss levegőt. 
- Figyelünk a balesetveszélyt jelentő tárgyak, helyzetek megszüntetésére. 
- Sérülés esetén a gyermekről gondoskodunk, orvoshoz visszük, a szülőt értesítjük. 
-    Busszal érkező gyermekek higiénikus, szabálytudatos, balesetmentes óvodalátogatása 
-   Speciális gondozást igénylő, fogyatékos gyermekek prevenciós és korrekciós gondozása 
szakemberek bevonásával. 

Betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés: 
Feladataink: 

- A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük. 
- A gyermek egészségének megőrzése érdekében együttműködünk a szülőkkel, 

gyermekorvossal. 
- Körültekintőek leszünk a fertőző betegségek terjedésének megelőzésében (szellőztetés, 

helyes öltözködés, edzés) 
- Figyelünk a gyermekek helyes ülésmódjára. 
- A mozgásszervek elváltozásainak prevenciójára különös figyelmet fordítunk.  
- Testi, lelki rendellenességek felfedezése esetén tapintatosan jelezzük ezt a szülőknek, 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 
szakemberhez irányítás.  

Életritmus kialakítása, az óvodai napirend: 
A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtésének. 
Tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni szükségleteit, a különböző tevékenységeket, 
a helyi szokásokat, igényeket. Közvetlen kapcsolatot alakítunk ki minden kisgyermekkel. 
Rugalmasan, párhuzamosan végezhető tevékenységek tervezése, szervezése a feladatunk, és 
biztosítani a játék kitüntetett szerepét.  
Táplálkozás: 
A növekedés, a fejlődés elengedhetetlen feltétele. Óvodánkban az étkezések a napirendben 
meghatározott időben történnek. 
Feladataink:  

-  Szorgalmazzuk az egészséges, változatos táplálkozás megalapozását.  
- Ismerjük, és tiszteletben tartjuk a gyermekek különböző táplálkozási szokásait, különös 

tekintettel az ételallergiás gyermekekre. 
- Biztosítjuk a gyermekek folyamatos, igény szerinti folyadék ellátását. 
- Szervezzük az étkezéseket, ügyelünk azok kulturált lebonyolítására. 
- Folyamatosan alakítjuk az étkezési szokásaikat. 
- Támogató segítséget nyújtunk a táplálkozási zavarokkal küzdő gyermekek szüleinek. 

Testápolás 
Életkoruknak, egyéni fejlettségi szintjüknek, munkatempójuknak megfelelően, a folyamatosság 
elve szerint szervezzük a gyermekek ez irányú tevékenységét. Mindig a szükséges idő és a tárgyi 
feltételek biztosításával, személyre szóló ellenőrzéssel és értékeléssel. 
Feladataink 

-  A gyermekek tisztálkodási eszközeit jelölve, elkülönítve tároljuk. 
 -  A gyermeket kívánságaik, szükségleteik közlésére késztetjük. 
 -  Törekszünk a családi és óvodai szokások összehangolására. 
 -  Gondot fordítunk a gyermekek rendezett külsejére. 
 -  Figyelünk a gyermekek testi tisztaságára az étkezések előtti és 
        utáni kéz – és arcmosásra. 
 -  Ebéd után fogat mosatunk, gondoskodunk a fogápoló szerek  
    tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 
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-  Orruk tisztán tartásához elérhető helyen papír zsebkendőt helyezünk el, így önállóan képesek 
használni azt. Segítjük az orrfúvást és a zsebkendő használat helyes módjának megtanulását. 

 -  Megteremtjük a WC használat intimitását. 
-  Még nem szobatiszta kisgyermekek igény szerinti gondozása. 

 -  Kialakítjuk a szükségletek végzésével kapcsolatos higiénés  
      szokásokat. 
     - Életkoruknak megfelelően elmagyarázzuk és ösztönözzük, hogy a vízzel és egyéb felhasznált 

anyagokkal takarékosan bánjanak. 
Öltözködés 
Fejlesztheti a gyermekek ízlését és önállóságát is. A gyermekek önállóságát fokozatosan 
fejlesztve alkalmazkodás az időjárási körülményekhez, napirendhez és programokhoz. 
Feladataink 

- Kérjük a szülőket, hogy célszerű ruhába öltöztessék gyermekeiket, biztosítsanak csereruhát, 
testneveléshez torna– és szabadidőruhát. 

- Figyelünk arra, hogy a váltócipők kényelmesek legyenek, ne papucs legyen. 
- Ünnepi öltözéknek ajánljuk a fehér ing, illetve blúz, sötét nadrág, szoknya viseletét, illetve 

esetenként alkalmi öltözetet. 
- Figyelünk a gyermekek alul – és túlöltöztetésére. 

Mozgás 
Az óvodai nevelésben nagy hangsúlyt kap a játékos mozgás, melyet teremben, szabadban, 
eszközzel vagy a nélkül, spontán vagy szervezett formában valósítunk meg. 
Feladataink 

- A csoportszobában és a szabadban is biztosítjuk a mozgásos játékokhoz szükséges helyet, 
eszközöket. 
A kisgyermekek mozgásigényének kielégítése, testi képességek fejlesztése, alapvető 
mozgásfunkciók (futás, lépcsőn járás) és az emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen 
humán mozgáskultúra (játék, feladat teljesítés, baleset megelőzés) fejlesztése. 

- Testi képességek fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 
- A gyermekek gondozása testi, lelki igényének kielégítése 
- Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének kielégítése 
- A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 
- Szakemberek, vagy továbbképzéseken szakemberré képzett óvodapedagógusok 

bevonásával prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása 
- Mindennapos testi, edzési, fejlesztési lehetőségek biztosítása 
- A pihenés, mozgás, alvás, egyensúlyának megteremtése 
- Kihasználjuk a tornaszoba, a szomszéd iskola tornatermének lehetőségeit. 
- Évszakonként több alkalommal is hosszabb – rövidebb túrákat, kirándulásokat szervezünk, 

a közeli erdőkben, várhoz, Kerka – patakhoz, Sárberki tóhoz.  
Edzés 
Az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyermekek szervezete, immunrendszere erősödjön. 
Egészségünk megőrzése érdekében az edzés egyik feltétele, hogy az ingerek sűrűn érjék 
szervezetünket. A szervezet a többszöri terhelésre reagál. A szabadban egyensúlyba kerül a 
szervezet. 
Feladataink 

- A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 
- Az időjárás függvényében biztosítjuk a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását, 

mozgását. 
- Helyes légzés kialakítása, mellkas tágítás, mellkas fejlesztés légző gyakorlatokkal.  
- Téli időszakban csúszkálást, szánkózást szervezünk. 

Pihenés, alvás: 
A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az óvodás gyermek napirendjében 
nagyon fontos szerepet kap, mert biztosítja a testi, mentális egészségét. 
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Feladataink 
- Biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit (szellőztetés, külső - belső ingerek 

megszüntetése) 
- Tiszteletben tartjuk egyéni szokásaikat és az otthonról hozott „anyapótló” eszközeiket. 
- Mesével, énekkel, zenével altatunk. 
- Figyelünk a zaklatott, nyugtalan gyermekekre. 
- A gyermekek alvási szokásait tiszteletben tartjuk, (hason, háton, oldalt fekvés…) 
- Biztosítjuk a gyermekek pihenése alatt a csendet, nyugalmat, biztonságot. 

Gyermekek  tevékenysége: 
Az önkiszolgálás, testápolás, étkezés, öltözködés és a környezet rendben tartása terén. 

- A gyermekek kezet, arcot mosnak, használják a körömkefét. 
- Mosdás előtt feltűrik a ruhájuk ujját. 
- Mosdás után helyére teszik az óvodai jelükkel ellátott tisztálkodási eszközeiket. 
- Fésülködnek, fogat mosnak. 
- Fogápoló eszközeiket tisztán tartják. 
- Megismerik és gyakorolják az önkiszolgálási műveleteket. 
- Terítenek, önállóan esznek, isznak. 
- Jelzik, ha még enni, inni kívánnak. 
- Rendeltetésszerűen használják az evőeszközöket. 
- Megfelelő sorrendben le és felveszik ruhájukat. 
- Megtanulják a gombolást, csatolást, cipőkötést. 
- Az eszközöket, játékokat előveszik, használat után a helyére teszik. 
- Holmijuk tisztaságára vigyáznak, segítséggel rendet raknak a szekrényben. 

A fejlődés várható eredménye: 
- A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, tisztálkodnak, fogat 

mosnak, fésülködnek. 
- Tisztálkodási eszközeikre vigyáznak, helyükre teszik azokat, zsebkendőt higiénikusan 

használják. 
- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt kívánnak, merítenek, öntenek a kancsóból. 
- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek, gyakorolják az evőeszközök használatát. 
- Ismerik a kulturált étkezési szokásokat (csukott szájjal rágnak, ügyelnek az asztal 

rendjére, tisztaságára.) 
- Ruhájukat esztétikusan, összehajtva teszik a helyére. 
- Környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 
- Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

 

5.2. A gyermek egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a 
feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályok:   

 A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével 
összefüggésben 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint 

128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 
egészségfejlesztő tevékenységekben. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett 
tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a 
szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a 
tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
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(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
c) mozgásfoglalkozás 
d) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 
vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 
e) a bántalmazás és az erőszak megelőzése, 
f) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
g) a személyi higiéné területére terjednek ki. 
Az egészségvédelem, mint általános nevelési elv, átfogja az óvodai nevelés minden mozzanatát. 
Az egészség fogalmába nem csupán a betegség tüneteinek hiánya tartozik bele. Az egészséghez 
a teljes testi-lelki-szellemi jólét, a szociális biztonság is hozzátartozik. Az egészségnevelésben 
alapvető szerepe van a pedagógusnak és a szülőknek is egyaránt. 

Személyi higiéné  
- Az óvodában az egészségnevelés egyik legfontosabb része a személyi higiéné kérdése. 

Kiemelten fontos a gyermekeknél a testi tisztasággal szembeni igényesség kialakítását. 
Ezt az igényességet, feltételes reflexként kell kialakítanunk a gyermekben, hiszen 
bőrünk véd a fertőzésekkel szemben, és ki van téve a szennyeződéseknek, A kéz 
alapos megtisztítása az első legfontosabb higiénés előírás, amit a gyerekekkel el kell 
sajátíttatnunk már kicsi koruktól kezdve. Fontos, hogy erre az óvodában és otthon is 
nagyon odafigyeljünk, hiszen így elkerülhető, megelőzhető a betegség. Természetesen, 
a személyi higiénéhez tartozik a minden napi fürdés is, Érdemes a csípéseket, sebeket 
naponta megvizsgálni, valamint kullancs ellen is átvizsgálni az egész testet. Nagyon 
fontos az évszaknak megfelelő bőrápolás gyermekeknél is,(télen arckrém szárazság 
ellen, nyáron naptej az erős napsugárzás ellen) 

- A fogmosás fontos, hogy a napi rutin része legyen. 
- Az egészség megőrzéséhez elmaradhatatlan a megfelelő öltözködés is. Az öltözködés 

testünk hőszabályozásának mesterséges formája, valamint véd a szennyeződésektől és 
mechanikai hatásoktól is. Mindig rétegesen öltöztessük a gyereket. Bár nehéz eltalálni, 
sem a túlöltöztetés, sem az alulöltöztetés nem egészséges. Majdnem mindig ajánlott 
valamilyen fejfedőt adni a gyerekekre, nyáron napszúrás ellen, tavasszal és ősszel a 
szél ellen, télen a hideg ellen. 

Táplálkozás 
- Az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a higiénián kívül a megfelelő mennyiségű 

és minőségű táplálkozás, alvás és mozgás. A megfelelő mennyiségű alvás nagyon 
fontos gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez 

Mozgás 
- Ezért egyik fő célunk a mozgás megszerettetése már kisgyermekkortól kezdve. 
- Óvodánkban változatos mozgásformákat építünk be a napirendbe. Minél korábban 

megismerkednek a gyermekek a különböző mozgásformákkal, annál nagyobb hatást 
érünk el a koordinációs képességük, erőnlétük, ritmusérzékük, kitartásuk fejlődése 
terén, s talán rejtett tehetségük is idejében napvilágra kerülhet! 

- Napi rendszerességgel testmozgást végzünk- mindennapos testnevelés 
- Hetente egy kötelező mozgásfoglalkozás. 

Baleset megelőzése 
- Minden tevékenységváltáskor felhívjuk a gyermekek figyelmét az esetleges 

balesetveszélyre (közlekedés, barkácseszközök használata stb.) 
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 Módszerek 
 Prevenció: egészséges, biztonságos környezet 
 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések 
 Egészséges táplálkozás 
 Aktív szabadidő –L.E.CS.Ó. 
 Egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátíttatása családok körében. 

Környezetünk védelme, tisztaságának, esztétikumának értékelése. 
 Kirándulások szervezése 

5.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés  
Óvodai nevelésünk alapvető, átfogó kerete, amely lehetővé teszi a gyermekek egyéni 

érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatását a közösségen belül, a csoport 
normái alapján.  

a) Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes életkörülmények biztosítása. 
Feladataink 

- Otthonos, családias légkört teremtünk a csoportszoba berendezésével, díszítésével. 
- Arra törekszünk, hogy derűs jó hangulat uralkodjon a csoportban 
- Minden gyermek számára kialakítjuk az érzelmi védettség érzését, óvjuk őket a 

veszélyes helyzetektől. 
- Éreztetjük, hogy bízunk minden gyermekben. 
- Minden csoportnak kialakítjuk a hagyományát, szokásrendszerét, szimbólumát, ami 

sajátos, egyéni színezetet biztosít és mélyíti a gyermekek összetartozását, 
együttérzését. 

- Az inkluziót, a befogadást a szülőkkel közösen teremtjük meg,  a lehető legnyugodtabb 
feltételeket a gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez biztosítjuk az óvoda 
alkalmazottaival közösen. 

- Gazdag, tevékenykedtető élet kialakítására törekszünk.  
- Minél több tevékenységet szervezünk, ahol lehetőség nyílik a kicsik és nagyok 

együttműködésére. 
- Társas tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk. 
- Formáljuk a gyermekek erkölcsi, érzelmi – akarati életét, magatartását, teret adunk 

önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. 
- A gyermeki személyiségfejlődésben a szokás - és szabályrendszer megalapozása a 

képességek és készségek, kulcskompetenciák alapján, melyek segítik az élethosszig 
való tanulás megvalósulását és közvetetten hozzájárulnak az iskolás közösségbe 
történő beilleszkedéshez. 

- A gyermekek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődést segítő 
pedagógus attitűd. 

- A gyermekek személyiségfejlődésének alakulásában, a modell értékű kommunikáció, 
bánásmód, viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek között. 

b) Felnőtt – gyermek kapcsolata terén 
Feladataink 

- A közösségi élet szabályainak felállítása, megismertetése, elfogadtatása. 
- A gyermekekkel szemben legyünk megértők, kedvesek, szeretetteljesek, határozottak, 

őszinték és következetesek. 
- Nevelőmunkánk során törekszünk a toleranciára, saját példánkon keresztül ösztönözzük 

a gyermekeket az egymás iránti tűrőképesség kialakítására. 
- Tetteinkkel, szavainkkal kifejezzük, hogy a gyermekek közötti egyéni különbségek 

(fejlettségi szint, feladatmegoldásban megjelenő teljesítménykülönbség) természetes 
jelenség. 

- Segítjük, hogy minden gyermek valamiben sikeres legyen. 
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- Értékeléseinkkel erősítjük a gyermekek önbizalmát, illetve segítjük a reális önkép 
kialakítását. 

- Formáljuk a gyermekek érzésvilágát a kialakult élmények és konfliktusok feldolgozása 
során. 

- Arra bátorítunk, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon. 
- A gyermekek nevelésekor mindig örülünk a legkisebb sikernek, fejlődésnek is. 
- A nehezen kezelhető gyermekekkel megkülönböztetett (segítő szándékú) bánásmóddal 

foglalkozunk. 
- Többször dicsérünk, mint elmarasztalunk, a hangsúlyt mindig a pozitív 

megnyilvánulásokra helyezzük. 
- Az egyéni bánásmódot az óvodai élet valamennyi területén, minden gyermekre 

vonatkoztatva érvényesítjük. 
- Példánkon keresztül fejlesztjük a gyermekek viselkedéskultúráját. 
- Értékeléseinkkel erősítjük a gyermekek önbizalmát, A nehezen kezelhető gyermekekkel 

megkülönböztetett (segítő szándékú) bánásmóddal foglalkozunk, szükség esetén 
együttműködünk a szakemberekkel. 

- Választási lehetőségeket kínálunk a gyermekeknek, hogy önálló döntéseket hozzanak, és 
képessé váljanak a változásra. 

- Elemezzük, vizsgáljuk a gyermekek társas viselkedését, kapcsolatát. Szociometriai 
felmérést végzünk évente három alkalommal, amelyet reflexióval kísérünk, szükség 
esetén intézkedési tervet készítünk. 

c) Gyermek – gyermek kapcsolata terén 
Feladataink 

- Ébresztgetjük, fejlesztjük a gyermekek egymás iránti érdeklődését, elfogadását. 
- Számon tartjuk hiányzó társukat. 
- Olyan élményekről, szituációkról, tevékenységekről gondoskodunk, amelyek a 

gyermekeket közel hozzák egymáshoz. 
- Arra szoktatjuk őket, hogy türelmesek legyenek egymáshoz, viseljék el a kellemetlenebb, 

a szokottnál nehezebb helyzeteket. 
- Próbáljuk kialakítani a gyermekek tűrő és konfliktusmegoldó képességét. 
- Elősegítjük a baráti kapcsolatok kialakulását. 
- Érdeklődést keltünk a csoport valamennyi tagja iránt, ezáltal alakítjuk ki a gyermekben az 

összetartozás érzését. 
- A migráns gyermekek önazonosságának megőrzését segítjük. 

Gyermekek tevékenysége: 
- Közös élmények átélése –kirándulások, rendezvények, születésnap, mozi, színház, 

játszóház, LECSÓ 
- Saját igényeiknek megfelelően, de a csoporthoz alkalmazkodva alakítják játszóhelyeiket. 
- A játék sokrétű lehetőségét szabadon megválasztják. 
- A munka hozzájárul a gyermekek közötti társas kapcsolatok alakulásához. 
- A tanulás, mint tevékenység befolyásolása is segíti az érzelmi kapcsolatok alakulását. 

A fejlődés várható eredménye: 
- A gyermekek ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, a felnőttekhez, ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 
- Közös tevékenységekben aktívan részt vesznek, tisztelettudóan viselkednek. 
- Együtt éreznek társaikkal, ha szükséges, segítséget nyújtanak egymásnak. 
- Tudatosodik bennük az összetartozás, a szabályokhoz való alkalmazkodás. 
- Elfogadják és megtartják a felnőtt kérését. 
- Felelősséget éreznek a vállalt feladatért, viselkedésük, tetteik következményéért. 
- Érvényesítik kezdeményező készségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 
- Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, hiányosságaikat. 
- Alkalmassá válnak az iskolába lépésre 
- A gyermekek személyes és szociális kompetenciájuk fejlődik. 
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5.4. Anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszelő 
környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével)- az óvodai 
nevelőtevékenység egészében jelen van. Jelen van a gyermek minden megnyilvánulásában, a 
felnőttekkel való kapcsolatokban és az egymás közötti viszonyokban. A beszéd, a kommunikáció 
által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, 
emberi kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája.  
Célja: 
A szóbeli közlést is kiváltó derűs, óvodai légkör biztosítása, tiszta kiejtéssel, gazdag szókinccsel, 
fejlett kommunikációs készséggel rendelkező gyermekek nevelése. Az óvodai nevelés a gyermek 
egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra – valamint a meglévő 
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermekeknek változatos 
tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt 
körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
Feladataink 

- Megismerjük az óvodába kerülő gyermekek beszédkészségének fejlettségét. 
- Minden gyermekkel szeretetteljes viszonyt alakítunk ki. 
- Nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítunk a beszélgetésekhez. 
- Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása 
- A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása. 
- Figyelmet fordítunk a gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatásara 

és a válaszok igénylésére. 
- A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, változatos tevékenységeket 

biztosítunk, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és 
társadalmi környezetről Az értelmi fejlesztésben az érzékszervi– mozgásos 
megismerési szintről a fogalmi szintű megismeréshez vezetjük el a gyermeket. 

- Nyelvtanilag helyes megfogalmazással segítjük a gyermekek beszédértésének 
fejlődését. 

- Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás, alkotóképesség) különösen a képzelet és a kreativitás fejlesztését 
elősegítő és ösztönző környezet biztosítása. 

- Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –  beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) 
valósuljon meg az óvodai nevelő munka során. 

- Példamutató beszédünkkel kedvet ébresztünk a gyermekekben a megnyilatkozásra. 
- A gyermekek szókincsének folyamatos bővítését szem előtt tartjuk. 
- Arra neveljük a gyermekeket, hogy bátran mondják el véleményüket, beszéljenek 

élményeikről, és közlési kedvüket kiélhessék.  
- Képessé tesszük a gyermekeinket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 
- Mesemondásunkban törekszünk az élményszerű előadásmódra, beszédünk, 

beszédkultúránk, nyelvhasználatunk a gyermekek számára követésre méltó, egyszerű 
és világos legyen. 

- A beszédfejlődésben elmaradó, egyéb problémákkal küzdő gyermekek fejlődése 
érdekében kezdeményezzük speciális szakember bevonását, a beszédhibák megfelelő 
módszerekkel történő javítását. 

Gyermekek tevékenysége  
- Bekapcsolódnak az együttes, csoportos beszélgetésekbe. 
- Társas kapcsolataikban használják az udvariasság megfelelő nyelvi formáit. 
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- A gondozási műveleteket, a játékot, a munkát, a tanulás minden formáját szóbeli 
megnyilvánulásokkal kíséri. 

- Mondatokat alkotva közlik mondanivalójukat, kérdésekre megfelelő választ adnak. 
- Megértik és követik az utasításokat.  

Fejlődés várható eredménye: 
- A gyermekek bátran, szívesen beszélnek és elmondják élményeiket. 
- Megfelelő beszédkultúrával rendelkeznek. 
- Aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. 
- A beszéd, a kommunikáció által erősödik a gyermek biztonság érzete, növekszik 

tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, emberi kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége 
anyanyelvi kultúrája.  

- Egyéni fejlettségüknek megfelelően szívesen beszélnek a velük történt eseményekről, 
egyéni cselekvéseikről. 

- Figyelmesen hallgatják a felnőttek és társaik beszédét és igénylik, hogy őket is 
meghallgassák. 

6.1.Személyi feltételek 
Intézményünk közalkalmazotti létszáma: 38 fő 
Óvodapedagógus:        23 fő 

ebből intézményvezető:       1 fő 
intézményvezető helyettes:      2 fő  
Valamennyi óvodapedagógus rendelkezik a közoktatási törvényben előírt felsőfokú 

végzettséggel. A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 
Minden csoportban két óvónő látja el a nevelőmunkát a teljes nyitva tartás ideje alatt. 
Munkabeosztásuk heti váltásban történik. 
A szakmai megújulás, az eredményesebb munkavégzés minden óvónő belső igénye. A 
folyamatos önképzésen túl szervezett továbbképzéseken veszünk részt, melynek tapasztalatait a 
nevelőmunkánkban hasznosítjuk.  
A nevelő munkát segítő alkalmazottak   15  fő    

ebből óvodatitkár:            1  fő 
pedagógiai asszisztens:      3  fő 
dajka:                                       11  fő     
Óvodánkban a technikai dolgozók létszámát a gyermekcsoportok száma, valamint az 

ellátással kapcsolatos feladatok határozzák meg. 
Az óvodatitkár segíti az óvodavezetőt az ügyintézésben, adminisztrációban. Beszedi az 

étkezési térítési díjat, rendezi a különböző befizetéseket, elszámolásokat. 
A pedagógiai asszisztensek nyolcórás napi munkaidejük felében a gyerekekkel való 

közvetlen foglalkozást látják el, a fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek 
előkészítését, a foglalkozásokra való szervezést és felkészülést végeznek. 

Az óvodapedagógus munkáját minden csoportban dajka segíti.  Feladatuk a gyermekek 
gondozása, kiszolgálása, a csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek rendbetétele.  

Az óvodai nevelőmunka eredményes és kiegyensúlyozott ellátása érdekében a meglévő és 
jól működő dolgozói létszámra továbbra is szükség van .Óvónői létszám 23 fő, ebből 1 fő 
óvodavezető, 2 fő óvodavezető helyettes .Az óvodavezető helyettesek segítik a vezetőt a Székhely 
és a telephely irányításában, az ügyintézésben, a szakmai munka zavartalan működéséhez 
szükséges feltételek megteremtésében. Az óvónők egyéni érdeklődése, nevelési területekhez való 
vonzódása biztosítja a sokszínű nevelőmunkát intézményünkben. Az önképzés és továbbképzés 
során szerzett tapasztalatokat közös megbeszéléseken, belső továbbképzéseken és szakmai 
bemutatókon adják át egymásnak a nevelők. Nagy hangsúlyt fektetünk a programunk alapján 
végzett nevelési munkánkra és az önértékelés, önreflexió  megvalósítására. Pedagógiai 
munkánkban alkalmazzuk a tudományos eredményeket, új módszereket. Fontos, hogy valamennyi 
dolgozó kellően és folyamatosan tájékozott legyen. Online közösségi tagsággal tesszük nyitottabbá 
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kapcsolatainkat. Szakmai nyitottságunkkal, szakmai önállóságunkkal, vitagézségünkkel segítsük elő 
a pedagógiai munka hatékonyságát. A szakmai munkaközösségek a belső pedagógiai fejlesztés 
elsőszámú bázisai. Céljuk: növelni és emelni a nevelési eredményeket, fokozni a pedagógiai munka 
hatékonyságát. A munkaközösségek alapvető szerepet töltenek be az óvoda pedagógiai 
programjának kialakításában, a beválás, értékelés, elemzés folyamataiban. A nevelőtestület 
valamennyi tagja vállalja a felelősséget a kitűzött nevelési célok megvalósításáért, a minőségi 
munkavégzésért. nevelőmunka segítéséhez, az intézmény zavartalan működéséhez továbbra is 
szükséges a 15 fős technikai létszám. A 11 csoport munkáját közvetlenül segítő pedagógiai 
asszisztensek, és a dajkák a meglévő létszámmal képesek eredményesen és összhangban 
dolgozni az óvónőkkel. Az óvodatitkár sokrétű munkája elengedhetetlen a megfelelő ügyintézés, a 
hivatali dokumentációk kezelésében. Az intézmény sokrétű munkáját az óvodavezető irányítja, 
koordinálja. A szakmai irányításon túl ellátja a tanügy-igazgatási, munkáltatói, közéleti, 
menedzselési feladatokat is. 

6.2. Tárgyi feltételek 
Az intézmény Székhely épületének állaga közepes minősítésű, felszereltség szempontjából 

– szakmai eszközök, bútorzat, – hasonló képet mutat. Az I. sz. telephely felújított épülete, 
korszerű, energiatakarékos rendszere kiváló környezetet biztosít a gyermekek neveléséhez. 

A gyermeklétszámnak megfelelően mindegyik épület rendelkezik kellő számú 
csoportszobával, így összesen 11 teremben tudjuk elhelyezni óvodásainkat.  
Egy, illetve két csoport számára jut egy-egy mosdó, öltöző, melyek zavartalan használatát az 
óvónők a napirendek egyeztetésével biztosítják. 
A folyosók, előterek helyet adnak a gyermekek munkáinak és a sok–sok virágnak, amelyek 
otthonossá, esztétikussá teszik a környezetet. 
Mindkét épületben vezetői iroda biztosítja a megfelelő helyet az intézmény irányításához, az 
ügyintézéshez. A nevelői szoba az óvónők szakmai felkészülésének helyszínéül szolgál. A 
székhely óvoda és a Petőfi úti telephely logopédiai szobával rendelkezik. 

Szakmai könyvállományunkat igyekszünk folyamatosan gyarapítani. 
Mindkét épületben  megoldott az étkeztetés. A központi épületben, és a Petőfi úti 

telephelyen a Bölcsőde konyhája biztosítja a napi háromszori ellátást. A Petőfi úti telephelyen 
melegítő konyha működik. 

A székhely óvodában tornaszobával rendelkezünk, az I. sz. Telephelyen a kisgyermekek a 
szomszédos szakiskola tornatermét használhatják. Az óvoda épületeihez bekerített udvar tartozik, 
így a 11 csoport saját játszóudvarral rendelkezik. 
A program megvalósításának feltétele az 1/1998. OM rendeletben szabályozott Kötelező 
eszközjegyzékben szereplő tárgyi feltételrendszer biztosítása. 
 Ezen feltételek forrásait az alábbiak szerint biztosítjuk: 

- intézményi költségvetés, 
- Szülői Közösség támogatása, 
- pályázati lehetőségek kihasználása. 

A külső erőforrások igénybevétele mellett a meglévő eszközeink tudatosabb használatára 
törekszünk. Változatosan alkalmazzuk, az IKT eszközöket a munkánkban. 
A karbantartásra, az épületek állagmegóvására nagy figyelmet fordítunk. 
Folyamatosan, fokozatosan szeretnénk javítani feltételeinket mindkét épületben. 
 
7. Szervezési és időkerete 
7.1. Az óvodai élet megszervezése 

A gyermekek nevelése az óvodánkban, csoportokban történik. A gyermekcsoportok 
szervezését alapvetően meghatározza a beiratkozott gyermekek létszáma és életkori összetétele. 
A gyermekek koruk és fejlettségi szintjük figyelembevételével osztott, vagyis azonos életkor 
szerint szerveződő, kis, közép és nagycsoportban nevelkedjenek, az osztatlan (vegyes) illetve a 
részben osztott csoportszervezési forma is lehetséges. 
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7.2. Napirend, hetirend 
A nevelés céltudatossága megkívánja, hogy a gyermekek óvodai életrendjét, 

időbeosztását, rendszeresen ismétlődő eseményeit megtervezzük. 
Napirend 

- A napirend a napi életritmus kialakítása, alapvető feltétele a testi–lelki harmónia 
megteremtésének. Minden csoportban az együtt dolgozó óvónők készítik el a gyermekek 
napirendjét, mégpedig az életkori sajátosság és az óvoda objektív feltételéből adódó 
szempontokat figyelembe véve. 

- A rendszeresen visszatérő történések érzelmi biztonságot nyújtanak. 
- A napirend  stabil elemeitől egyetlen óvodai csoport sem térhet el (étkezés, pihenés), 

ezenkívül az óvónő feladata a rugalmas napirendkezelés, ami lehetővé teszi a váratlan, 
ötletszerű események  megvalósulását. 

- A párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységeket biztosítjuk.  
- A napirendben a legtöbb időt a játék kapja. 

Hetirend 
Tartalmát az óvodai élet tevékenységformái közül a 
- vers, mese,  
- ének, zene, énekes játékok, 
- rajzolás, mintázás, kézi munka, 
- mozgás. 
- a külső világ tevékeny megismerése   
- matematika adja. 

E tevékenységi formákhoz kapcsolódó nevelési célok elérése érdekében a hét minden napján 
kötetlen vagy kötött szervezeti formában valósítják meg az óvónők a gyermekek élményhez 
juttatását, tapasztalatszerzését, fejlesztését. A fent említett tevékenységeken túl a hét minden 
napján valamennyi csoportban frissítő testnevelést szerveznek, és mesét mondanak az óvónők. 
 
7.3. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

„ Csak azt a gyermeket tudom tanítani, akit megismertem” 
/Montessori/ 

A gyermekek érését Porkolábné Balogh Katalin által készített és általunk megállapított 
indikátorokkal ellátott „Fejlődési Lapok” alkalmazásával követjük. Nevelési évenként 2 /kettő/ 
alkalommal, a gyermekek folyamatos megfigyelésének rögzítésével. 
1. Az óvodába érkező gyermekek 

- diagnosztikus mérés célja: kiindulás ismerete 
                                        feladata: információszerzés 
                                        funkciója: helyzetfelmérés 
                                        ideje: november 15-ig. folyamatosan, érkezéstől függően 
 

2. Folyamatos óvodába járásnál: 
- formatív  mérés célja: hatékonyság növelése 
                                feladata: korrekció, motiválás, szankcionálás 
                                funkciója: visszacsatolás, hibák észlelése 
                                ideje: november 15. ill. március 15. 
 

3. Tanköteles gyermekeknél: 
- szummatív  mérés célja: eredményértékelés 
                                      feladata: összegzésértékelés 
                                      funkciója: minősítés 
                                      ideje: november 15. 
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Szülőkkel történő konzultáció: 
- november 15. – december 15. 
- Tanköteles gyermekek szüleivel: Március 15. – április 15.  
- Nem tanköteles korú gyermekek szüleivel:Június 01.- június 15-ig 

 
 Tanköteles korú gyermekeknél: 

- november 15. – december 15. Problémák esetén – Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
vizsgálatára küldés, vagy  
szülővel történő véleményeztetés további 1 év óvodai nevelésről. 
 

7.4. A gyermeki tevékenységek szervezeti formái 
- Kötetlen foglalkozások (amelyeket az óvónők kezdeményeznek, a gyermekek részvétele 

önkéntes). 
- Gyermekek által kezdeményezett alkalomszerű játékok. 
- Kötött foglalkozások. 

Kötelező jellegű a testnevelés foglalkozás és az irodalom minden csoportban.  
A gyermeki pszichikum ismerete alapján az óvónők oktató – nevelőmunkájuk során nem 
törekednek az egyéni különbségek eltüntetésére, tiszteletben tartják a gyermekek egyéniségét, 
érdeklődését, és segítik személyiségük természetes fejlődését.  
Kötetlen és kötelező foglalkozások időrendi kerete a nevelési év folyamán: 
Kiscsoport  nov.1. – máj. 31.szeptember1 és november 1 között befogadás időszaka 
Középső csoport okt.1. –  máj. 31. 
Nagycsoport  okt.1. –  máj. 31.   
Vegyes csoport okt.1. –  máj. 31.  a befogadás folyamatos 
A nyári életrend szerinti időszakban nincsenek foglalkozások. Feladatunk elősegíteni, hogy a 
gyermekek kedvük szerint énekeljenek, rajzoljanak, mintázzanak, mozogjanak, hallgassanak 
mesét, verset. 
Figyeljék környezetük jelenségeit, beszéljenek az őket foglalkoztató témákról. 
 
7.5. Távlatok felállítása 

A gyermekek elé állított távlat a holnap örömét, a várakozás beteljesülését jelenti. A távlat 
elérése sokszínű közös tervezgetést és közös tevékenységet igényel.  
Minden csoportban különös gondossággal kell ezeket a lehetőségeket felhasználni a nevelés 
érdekében. ( pl. kirándulások, ünnepek előkészületei, stb.).  
A közös tervezgetéssel, a távlattal összefüggő feladatok megoldásával, sok– sok ötlettel tartjuk 
ébren a gyermekek érdeklődését. 

 

7.6.  Ünnepek, ünnepélyek óvodánkban: 

 Székhely I. sz. Telephely Közös 

Születésnapok ☺ ☺  

Őszbúcsúztató  ☺  

Mikulásvárás  ☺ ☺  

Karácsony ☺ ☺  

Farsang ☺ ☺  

Nemzeti ünnepek ☺ ☺  
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7.7 Projekt módszerrel feldolgozásra kerülő programok: 

-  LECSÓ Alma-túra program 

- Állatok világnapja Október 04.  

- Víz világnapja   Március 22. 

- Föld napja Április 22. 

- LECSÓ Karácsonyi játszóház és vásár 

- LECSÓ Húsvéti játszóház és vásár 

- Vidám óvodai napok 

 

Hagyományápolás:  

- magyar népi játékok megismertetése 
 
8. Óvodánk kapcsolatrendszere 
8.1.  Közvetlen partnerek 
Gyermekek: 
Gyermeki elvárások teljesítése a meglévő környezeti adottságok figyelembevételével egyéni 
sajátosságok kihasználásával. Harmonikus személyiség alakítása a célunk, melyet a játék, 
munka, tanulás segítségével formálunk. Élmények nyújtásával, aktív tevékeny óvodai élettel 
boldog gyermekkort biztosítunk, mely az iskolára felkészít.  
Munkatársak: 
Igények felmérése alapján célok, feladatok meghatározása, teljesítése, szakmai tudással, 
becsületességgel, empatikus hozzáállással. Akkor várható el a dolgozóktól, hogy a célokat 
támogassák, ha ismerik az erre irányuló dokumentumokat, és belátják a működési rend 
szükségességét és hasznosságát.  
Szülők, család: 
A modern infó kommunikációs eszközöket használjuk a kapcsolattartás során. 
A családban elkezdett nevelési folyamatot az óvoda egészíti ki. A kapcsolat legyen 
folyamatos,nyitott, jellemezze érdeklődés, megértés, bizalom, segítségnyújtás. A gyermekről az 

Húsvét ☺ ☺  

Anyák napja ☺ ☺  

Májusfaállítás ☺ ☺  

Májusfa kitáncolás ☺ ☺  

Óvodanyitogató ☺   

Évzáró, az iskolába induló 
gyermekek búcsúztatása 

☺ ☺  

LECSÓ Vakond túra   ☺ 

Alkalmanként egy-egy 
előadás megtekintése 

  ☺ 

NEMES program Neked 
MESélek 

  ☺ 

Gyermeknapi kirándulás   ☺ 
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óvoda pedagógusa adhat felvilágosítást, betartva a közoktatási törvény jogszabályai által előirt 
feladatait. 
Kiemelt feladat: A szülők jogainak és kötelességeinek érvényesítése az óvoda munkájában és 
dokumentumaiban. 
Feladataink: 

- A család támogatása a nevelés terén 
- A család szerepének megerősítése 
- Pozitív minták diszkrét bemutatása 
- Nyitottság 
- Reális tájékoztatás 
- Folyamatos kapcsolattartás 
- Véleményük, javaslataik lehetőség szerinti beépítése a mindennapi életbe   
- Szülök megismertetése a PP célkitűzéseivel és feladataival 

Együttműködés formái:  
Szülői értekezlet 

- Az óvodában folyó nevelő-oktató munka eredményeiről a szülők tájékoztatása 
- Közös programok tervezése, szervezése 
- Szülők bekapcsolódása az óvodai élet eseményeibe 
- Naprakész rendszeres információk a gyermekekről, tájékoztatás nevelési 

célkitűzésekről, kikérve véleményüket 

- Megismertetni a követelményekkel, az elért eredményekkel, hiányosságokkal, 
azok okaival, megoldási módjaival 

Napi rendszeres találkozások 
- Érkezéskor és távozáskor az aktuális feladatok rövid megbeszélése, szervezési 

feladatok megoldása.  
Családlátogatások 

- Gyermek otthoni környezetének megismerése 
- A családi nevelés elveinek megismerése, nevelési feladatok megbeszélése 

 
Fogadóórák 

- Előre megbeszélt időpontokba szükség szerint 
- Egyéni megbeszélések, a felmerült nevelési problémák megvitatása, módszerek 

eredmények összehangolása 
Beíratás előtti tájékozódás (szülő, gyermek) 
Szülői igény szerinti beszoktatás 
A Szülők igény szerinti látogatásának biztosítása, nyílt rendezvények 
Játszóházak,  
Óvodanyitogató, nyílt nap 
Vidám óvodai napok 
Online kapcsolatok 
Kérdőívek-partneri elégedettség mérése 
Óvodabál 
Szülői érdekképviselet 

- Szülői közösség működtetése 
- Óvodavezetővel, óvodapedagógusokkal együttműködve dolgoznak a gyermekek 

óvodai életének javításán 
- Nevelési elvek egyeztetése 
- Anyagi támogatás 

LECSÓ 
Óvónőként fő feladatunk, hogy az idejáró gyermekeknek legyen esélyük a boldog gyermekkorra, 
legyen esélyük az egészségre, legyen esélyük családban felnőni és óvodába járni. Így készült el a 
L.E.CS.Ó. = Legyen Egészség Család Óvoda. Mit tehetünk ezért? A szülői ház segítsége, 
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elfogadása nélkül lehetetlen az óvodai nevelés, ezért szükséges a család és az óvoda közötti 
együttműködési formák szélesítése, tartalommal való megtöltése. A klasszikus kapcsolattartási 
formák óvoda és család között mindenhol működnek, működhetnek (családlátogatás, fogadóóra, 
szülői értekezlet, egyéni beszélgetések), kiegészülnek előadásokkal – amit meghívott 
szakemberek tartanak, - közös ünnepélyekkel – Anyák Napja évzáró. El kellett gondolkodnunk 
azon, elégségesek – e ezek? Vajon megszólítanak –e minden szülőt, családot? Elérik – e a kívánt 
hatást? Azt tapasztaltuk, hogy nem! A szülőt – általában az anyát – hívjuk az óvodába lehetőleg a 
gyermeke nélkül egy passzív szerepre – ülni, hallgatni, befogadni, azt és úgy tenni, ahogy 
mondjuk neki. Néha kérdezhet, hallhat okos, megmagyarázó tanácsokat, „örök” igazságokat 
sztereotip módon. De lehetne –e valami egészen más? Lehetne –e egy olyan találkozás, ami 
kötetlen, aminek a középpontjába a gyermek áll a családjával. Lássuk a családot, makró-, ne csak 
mikró szinten pl. anya – gyermek, apa – gyermek kapcsolatban. Jöjjenek a szülők gyermekükkel, 
vagy gyermekeikkel és az óvoda biztosítson közös élményt. Célunk a bemutatás, a jó példa, a 
közös élményszerzés, a kölcsönös megismerés, bizalom megteremtése, a jó nevelési gyakorlat 
átadása, a hagyományok megismertetése, a mozgás megszerettetése, játékok taníttatása, a 
beszélgetések, a közösségi magatartás átélése, a testi – lelki egészség. Ezeknek a L.E.CS.Ó.  
programoknak a reputációját megteremtettük. Elértük, hogy környezetünk megismerte, 
megértette, támogatta, elfogadta, megbecsülte valamint el is ismerte a L.E.CS.Ó. -t. Sikeres, a 
részvétel mindig igen magas, sok az érdeklődő család.  Ezért került be a PP tartalmi 
megvalósításába legitim, minden óvodai dolgozó és szülő által elfogadott együttműködési 
formaként, az intézményünk innovatív programjaként.                                                       
Évszakonként változó programjaink: 
Ősz – „Almatúra” = Szülők, gyermekek, óvónők, dajkák által készített „vitaminbár” (zöldség – 
gyümölcs kompozíciók, gyermekbarát formák). Ügyességi versenyjátékok lebonyolítása után 
kóstoló, fogyasztás.                                         
Tél – Karácsonyi Játszóház és vásár, karácsonyváró program, ahol alkalmi lakásdíszek készítése, 
mézeskalács sütése, díszítése és tradicionális valamint egészséges ételreceptek cseréje történik.                                                                
Tavasz – Húsvéti játszóház és vásár. 
Nyár – „Vakondtúra” = Lenti város határában található Sárberki tóhoz. Közös piknik zárja a napot.  
A prevenció, a korrekció fontos, bizalmi, elfogadó és támogató nevelői és szülői attitűdön kell, 
hogy alapuljon. 
 
Fenntartó, Önkormányzat 
Az önkormányzat biztosítja a működési feltételeket, a nevelési feladatok maradéktalan teljesítését 
fogalmazza meg. 
Az Alapító Okiratban, és az Önkormányzati Minőségirányítási Programban megfogalmazott 
feladatok szakmailag igényes elvégzését várja el az intézménytől. 
Együttműködés formái: 

- Látogatás 
- Az óvodavezető beszámolói a Kulturális és Ügyrendi bizottság és az 

önkormányzatok felé 
- Rendszeres vezetői kapcsolattartás 

Bölcsőde 
Az óvodáskort megelőző helyszín lehet, ahol konzultációk és látogatások alkalmával 
megkönnyítjük a gyermekek óvodába való beszoktatását. 
Együttműködés formái: 

- Rendezvények 
- Látogatás 
- Konzultáció 
- Vezetői  kapcsolattartás 

KLIK - Iskolák 
Szükséges a folyamatos kapcsolattartás annak érdekében, hogy a gyermek iskolába indulása 
zökkenőmentes legyen.  
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Az iskola alkalmasság megállapításában nagy a felelősség, a döntés középpontjában a gyermek 
érdeke álljon. 
Együttműködés formái: 

- Nyílt nap 
- Iskolalátogatás 
- Rendezvények 
- Nyelvekkel való játékos ismerkedés 
- Munkaközösség 

Ennek tartalma bővíthető, a pedagógiai munka javítása, a rugalmas beiskolázás érdekében. 
 
8.2. Közvetett partnerek 
 
Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti Tagintézménye: 
 1.Vizsgálatra küldés 

- Részképességbeli elmaradás, akadályozott fejlődésű gyermek 
- Csökkent figyelem együttműködési képesség, önállóság, motiváltság hiánya 
- Térbeli tájékozódás zavara, irányproblémák 

 
- Beilleszkedési zavarok, magatartásproblémák 
- Beszédészlelési és beszédmegértési zavar 
- Mozgáskoordináció zavara  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási, nevelési zavarral küzdő gyermekek 
- Iskolaérettségi vizsgálat kérése 

2.Személyes kapcsolattartás: 
- Egyénre szabott fejlesztés 
- Szakemberek egymás munkáját erősítik, segítik, kiegészítik 

     3. Online kapcsolattartási formák 
     4. Szülőkkel történő egyeztető, segítő megbeszélések 
     5. Egységes vizsgálati lap 

- Dokumentáció pontos elkészítése, irattárazása 
Fejlesztő pedagógus: 

- Problémás gyermekek kiszűrése 
- Részképességek fejlesztése-felzárkóztatás 
- Egyéni fejlesztési ütem 

Logopédia: 
- Speciális fejlesztés beszédhibás gyermekek számára 
- Év eleji felmérések elkészítése 
- Szülő és logopédus támogató együttműködésének erősítése, a fejlesztéssel 

kapcsolatos otthoni teendők megbeszélése 
- Folyamatos kapcsolat a logopédussal 

Nemzetiségi Önkormányzat: 
- A multikulturális nevelés megvalósítása érdekében a gyermekek felkutatása 
- A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodáztatásának kiterjesztése 

Egészségügyi hálózat: 
- Együttműködés a gyermekorvossal és a védőnőkkel 
- Fogászati szűrővizsgálat 
- Egészségügyi szűrések 
- Rendellenességek jelzése 
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9. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
9.1. Játék 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a 
gyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és 
lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.  A  gyermek a külvilágból és saját belső világából 
származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű 
tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó 
tevékenységgé. 

Magába, foglalja mindazokat a tevékenységeket, ismereteket, amelyek a gyermekek 
számára kívánatosak. A kisgyermek egész napját a játéktevékenység szövi át és határozza meg. 
Ebben zajlik tapasztalataik, ismereteik, élményeik feldolgozása. A játékból indulnak ki, és ahhoz 
térnek vissza valamennyi tevékenységükből. Tág teret ad a kreativitásnak. A különböző 
elgondolások megbeszélése, a társ nézőpontja iránti nyitottság, az új lehetőségek gazdag 
áramlása, az együttműködés fejlődését segíti elő. A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz 
az óvodás gyermekek életében, mert minden tanulási tartalom - ismeret, jártasság, készség, 
attitűd - megjelenik benne. A játék eredményeképpen alapozódnak meg a gyermekek képességei 
és alakul magatartásuk. A játék a gyermek fő tevékenysége, mely örömforrás, lehetőség a 
fejlesztéshez, utánzáshoz és a fantázia kibővítéséhez. 

Játék fajtái: 
- gyakorlójáték, 
- szerepjáték vagy szimbolikus játék, 
- barkácsolás, 
- bábozás, dramatizálás, 
- építő, konstruáló játék, 
- szabályjáték. 

A játékfajták a valóságban összerendeződnek, nem választhatók szét egymástól. A 
differenciálódás csak lassan halad, az óvodáskorban nem válik szét tiszta játékfajtákra. A 
játékmódok változása jellemző az egyes életkorokra. 

Feladataink 

- Megteremtjük a szabad játék feltételeit - hely, idő, anyagok, eszközök, játékszerek, 
élményszerzési lehetőségeket és a megfelelő csoportlégkört. 

- Tiszteletben tartjuk a gyermekek játékát, játszóhelyét. 
- Valódi játszótársként utánozható mintát adunk a játéktevékenységre, majd a kialakult 

játékba bevonható társként, segítőként, illetve kezdeményezőként, ha az elakad, 
veszünk részt a gyermeki igény szerint. 

- Tudatos jelenléttel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását.  
- Együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartással, indirekt reakciókkal 

irányítunk. A reflektív szemlélet és gyakorlat megvalósítása a játék irányításában 
kiemelt feladatunk. 

- Alapvető szokások szabályok kialakításával biztosítjuk a játék zavartalanságát, az 
eszközök védelmét 

- Figyelemmel kísérjük a csoportban lévő gyermekek társas kapcsolatait, a gyermekek 
szerepvállalásának alakulását, a játékkapcsolatok kialakulását. 

- Segítjük a magányosan játszó gyermekeket abban, hogy a közös játékba 
bekapcsolódhassanak. 

- Lehetőséget biztosítunk a barkácsolásra.  
- A drámajátékok és a bábjáték eszközeit alkalmazzuk. 
- Figyelünk arra, hogy az udvari játékeszközöket is biztonságosan használják, tartalmas 

tevékenységeket szervezünk az udvaron is. 
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- A gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő eszközöket, játékszereket, anyagokat az 
udvaron – a természet kínálta lehetőségek mellett – is biztosítjuk. 

- Lakóhelyünkön a természeti környezet adta lehetőségeket kihasználjuk. 
Fejlődés várható eredménye: 

- Tudnak önállóan aktívan játszani. 
- Bekapcsolódnak a közös játékba, alkalmazkodnak egymáshoz, betartják a 

játékszabályokat. 
- Kialakul bennük az együttjátszás öröme, igénye, valamint pozitív érzelmi viszony társaik 

iránt. 
- Változatos játéktevékenységek gyakorlásával fejlődik önismeretük, megismerő 

tevékenységük, bővül a valóságról alkotott képzetük. 
- Elképzelésük alapján játékeszközöket készítenek, melyeket játékukban felhasználnak. 
- Képesek szerepet vállalni, megosztani, arról lemondani. 
- Mese és vers élményeiket dramatizálják, bábokkal eljátsszák. 
- Szabályjátékokat játszanak, amelyek szabályait követik és betartják. 
- A gyermekek között jó társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás játékát kiegészítik, 

segítik. 
- A játék során olyan tulajdonságok, magatartásformák alakulnak ki, amelyek a 

későbbiekben meghatározóak lesznek. 
 

9.2. Verselés, mesélés 
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek 

hozzájárulnak a gyermekek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek 
ritmusokkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzéki-érzelmi 
élményeket nyújtanak. 

2. A magyar gyermekköltészet, a népi dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, erős 
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, 
értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi – 
és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb 
érzelmi viszonylatait a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

3. A mese kiválóan alkalmas az óvodás gyermekek szemléletmódjának és világképének 
kialakítására. 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 
ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított 
megismerési törekvésekre. 

4. 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. 

5. A gyermek saját vers – és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 
kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 
elmaradhatatlan eleme. 

7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
Feladataink 

- A felhasznált irodalmi anyagot igényesen, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 
állítjuk össze, hogy felkeltsük a gyermekek irodalom utáni érdeklődését, és irodalmi élményt 
nyújtsunk. 

- A művek kiválasztásánál érvényesítjük a pedagógia, pszichológia, módszertani tudatosságot 
és a tradicionális értékek továbbvitelét. 

- Megteremtjük a mindennapi verselés, mesélés feltételeit, hozzászoktatjuk a gyermekeket a 
mese figyelmes végighallgatásához. 
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- A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatokkal, játékokkal a gyermekek biztonságérzetét 
növeljük, érzéki, érzelmi élményt nyújtunk, a felnőtt ölében testmelegében végzett játékokkal 
(pl: lovagoltató). 

- Alakítjuk, formáljuk a gyermekek ízlését széles irodalmi repertoárral, őszinte, hangulatos 
előadásmóddal. 

- Rövid improvizált jelenetekkel megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel a bábjátékot.  
- Minél több alkalmat adunk a bábozásra, dramatizálásra, hiszen ezáltal tanulnak meg 

rögtönözni, új meséket kitalálni, elkezdett mesét saját fantáziájuk szerint befejezni. 
- Az óvónői bábjáték és a gyermekek bábozása, dramatizálása legyen színfoltja az óvodai 

ünnepeknek, rendezvényeknek. 
- A könyvek megszerettetése érdekében biztosítjuk a kicsiknél a leporellók lapozgatását, 

otthoni kedvenc könyvük megmutatását. 
- Az irodalmi anyag bő tárházának felhasználásával -  kortárs és klasszikus művek - fejlesztjük 

a gyermekek nyelvi képességét, tanítjuk őket a tiszta beszédre, a helyes kiejtésre, a jó 
artikulációra. 

- Dramatikus helyzetekkel adunk lehetőséget a társalgási kedv fokozására, önálló 
versmondásra. 

- Naponta többször, folyamatosan kielégítjük a gyermekek mese iránti igényét.(pl.: elalvás 
előtt, délelőtt) 

- A  magyar szülőföldhöz a nemzeti kultúra hagyományaihoz pozitív érzelmi viszonyt alakítunk 
ki. 

Gyermekek tevékenysége: 
- A gyermekek a mese, vers által átélt élményeiket leggyakrabban a játékban jelenítik meg. 
- A meséhez felhasznált kellékekkel báboznak, dramatizálnak. 
- Irodalmi élményeik legkedveltebb jeleneteit rajzolás, festés, mintázásban jelenítik meg. 
- Figyelmesen, csendben hallgatják a meséket. 
- Megismerkednek a helyi népi hagyományokkal, melyekkel a hétköznapokat és az 

ünnepeket színesítik. 
- Évszakokhoz, eseményekhez kapcsolódva verseket, mondókákat mondogatnak. 

Fejlődés várható eredménye: 
- A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 
- Várják igénylik a mesehallgatást. 
- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a maguk és a mások szórakoztatására. 
- Tudnak meséket, történeteket kitalálni, és azt megjeleníteni. 

 
9.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, 
az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik 
zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó 
közös ének – zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás 
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok 
és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének – zenei 
nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv 
kialakulását.  

2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, 
éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a 
nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 
spontán utánzásával. 
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Feladataink: 
- Igényesen válogatjuk ki a zenei anyagokat, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelően. 
- Biztosítjuk a megfelelő helyet, eszközt, a szeretetteljes légkört folyamatosan minden nap, az 

élmény gazdag, örömteli éneklésre, énekes játékok közös eljátszására, mondókázásra, 
zenehallgatásra. 

- Lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy megismerjék az ünnepekhez kapcsolódó 
énekeket, a dalokhoz tartozó játékok változatos formáit, népdalokat, rövidebb műzenét. 

- Játékos módszerekkel megismertetjük a gyermekekkel a zenei alapfogalmakat. 
- Érzékeltetjük minél több alkalommal az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a 

mondókák, dalok ritmusát. 
- Megismertetjük, használjuk a gyermekekkel a ritmushangszereket, saját készítésűekkel 

bővítjük, azokat. 
- Lehetővé tesszük a jeles napokhoz kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismerését. 
- A lassabb ütemű mondókák, énekek ismételgetésével elősegítjük a helyes artikulációt, a 

szavak szép, pontos kiejtését. 
- A gyakori egyéni énekléssel segítjük a gyermekek tiszta éneklésének kialakulását. 
- Feladatunknak tartjuk a magyar és a zalai népdalkincs, a néphagyományok átörökítését. 

Lehetőség szerint közvetlen tapasztalatszerzéssel biztosítjuk az együttes élményt, játékos 
jókedvet. 

Gyermekek tevékenysége: 
- A nap bármely szakában spontán énekelgetnek, ringatókat, öl-béli játékokat játszanak. 
- Gyakran énekelgetnek önállóan, így fejlődik éneklési készségük és oldódik gátlásuk. 
- Bonyolultabb kapus, hidas párcserélő, fogyó–gyarapodó játékokat játszanak, ami ennek a 

korosztálynak a néptánca is. 
- Felismerik társaik hangját, zörejeket, zenei hangokat, finomabb hangszíneket, a természet 

hangjait, az egyes hangszereket. 
- Élvezettel játszanak a ritmushangszerekkel, változatos ritmus játékok során gyakorolják az 

egyenletes lüktetést, az egyszerűbb ritmusmotívumokat. 
- Örömmel hallgatják a felnőttek közös énekét, hangszeres előadásokat, zenei darabokat. 

Fejlődés várható eredménye: 
- Vidáman felszabadultan énekelnek, játszanak énekes játékokat. 
- Minden zenei tevékenységet örömmel, érzelmi gazdagsággal, átéléssel játszanak 

(végeznek). 
- Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat. 
- Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 
- Figyelmesen hallgatják, élvezik a zenét. 

 
9.4.Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való 
ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső 
képek gazdagítására épül. 
 
2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret biztosít. Maga 
a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az 
önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 
 
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-
plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a 
gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma 
és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, 
szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 
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4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 
különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és a kézimunka különböző technikai 
alapelemeivel és eljárásaival. 
Feladataink: 

- Biztosítjuk a gyermeki alkotó – alakító tevékenység kibontakoztatásához a feltételeket. - 
hely, idő, eszköz, alkotói légkör, élmény, attitűd -. 

- Segítjük a gyermekek képalakító készségeinek megindulását. 
- A gyermekeket örömteli alkotáshoz juttatjuk.  
- Legyünk igényesek környezetünk alakításában, törekedjünk a természetes, jó minőségű 

anyagok használatára. 
- Segítségadásnál az egyes gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodunk. 
- Olyan műhelyhangulatot teremtünk, amely a gyermeket alkotó-alakító tevékenységre 

ösztönzi. 
- A szülők segítségével folyamatosan gyűjtjük az alkotó- alakító munkához szükséges 

anyagokat. 
- Segítjük a gyermekeket a játékok, bábok, játékkellékek készítésében. 
- Megismertetjük a gyermekeket műalkotásokkal, a népi kismesterségekkel. 
- A gyermekek valamennyi munkáját értékként kezeljük, segítjük az íráshoz szükséges 

mozgáskoordináció alakulását. 
Gyermekek tevékenysége:  

- Bátran, örömmel dolgoznak az ábrázolás eszközeivel folyamatosan, naponta.  
- Firkálnak, rajzolnak, mintáznak, barkácsolnak, építenek, applikálnak képzetük, érdeklődésük, 

emlékezetük nyomán. 
- Változatos technikákat alkalmaznak -firkál, tép, vág, hajtogat, ragaszt, varr, sző, karcol, fest, 

fon, kötöz. 
- Modelleket, bábokat, ajándékokat, díszeket készítenek. 
- Különböző tárgyakat, emberalakot, állatot, mintáznak.  
- Változatos formákat, tetszés szerinti motívumokkal, színekkel, formaismétlésekkel, 

díszítenek. 
- Játszanak a színek keverésével előállított színárnyalatok sokaságával, gyönyörködnek a 

műalkotások és a népművészeti tárgyak esztétikumában. 
Fejlődés várható eredménye: 

- Sokféle tapasztalattal, rendelkeznek az ábrázolás terén. 
- Bátran, szívesen dolgoznak az ábrázolás eszközeivel. 
- Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
- Alkotásaikra jellemző a formagazdagság, a színek változatos alkalmazása. 
- Örülnek egyéni és közös kompozícióiknak. 
- Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 
- Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. 
- Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert ábrázolási technikákat. 
- Egyénileg és közösen tudnak készíteni játékokat, kellékeket, ajándékokat. 
- Rácsodálkoznak a szépre, megfogalmazzák véleményüket a művészi alkotásokról. 
- Rendelkeznek koordinált szem és kézmozgással, az íráshoz szükséges mozgáskoordináció 

kialakul. 
 

9.5.Mozgás 
1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 
formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és 
finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének 
szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási 
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formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés 
kedvező egymásra hatása. 
2 A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük 
van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a 
gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 
3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 
mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 
problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére. 
4. A spontán – a játékba, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek, 
az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket 
és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni 
kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos jétékok széleskörű alkalmazására, a 
szabad levegő kihasználására. 
Feladataink: 

- Játékidőben mozgásos játékokat szervezünk szabadban és teremben egyaránt. 
- A mozgásanyag kiválasztásánál a lábboltozat erősítő, gerinc deformitást megelőző 

gyakorlatokra is nagy hangsúlyt fektetünk. 
- Lehetőséget adunk kézi szerek megválasztására, kísérletező kipróbálására, a mozgásöröm 

megélésére, erejük, bátorságuk bizonyítására. 
- A sporteszközök helyes használatára megtanítjuk a gyerekeket. 
- Ügyelünk arra, hogy fejlődjön mozgáskultúrájuk, testi képességük (erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség) segítjük mozgáskoordinációjuk kialakulását. 
- A mozgásbiztonságot a gyermekek számára inger gazdag környezettel szeretetteljes, 

bátorító légkörrel biztosítjuk. 
- A nap folyamatában  mindennapos lehetőséget teremtünk a különböző mozgásformák 

gyakorlására. 
- Preventív szemléletű testnevelés. 
- Megelőzés- a kezdődő mozgásszervi elváltozások kialakulásának megakadályozása a 

biomechanikailag helyes testtartás megerősítésével, az elváltozások minél korábbi 
kiszűrésével, valamint azok korrekciójával. 

- Talpboltozat süllyedés, hanyag tartás és a helytelen tartások különböző típusai ellen ható 
mozgásanyag tudatos megválasztása. 

- Ellenjavallt gyakorlatok ismerete. 
- A mozgás közbeni öröm és élmények, valamint az érzékelt kompetencia („ a meg tudom 

csinálni, ügyes vagyok, képes vagyok rá”) csak jól szervezett fejlődésközpontú, differenciált 
testnevelési gyakorlattal érhető el  minden gyermek számára. 

- Mindennapos testnevelés – foglalkozások lehetőségének megteremtése. 
- Udvari lehetőségek széles körű kihasználása. 
- Sportági jellegű mozgások, sportági adaptáció. 

Gyermekek tevékenysége: 
- Heti egy alkalommal kötelező foglalkozáson, naponta frissítő, szervezett mozgáson vesznek 

részt. 
- Szabadban és teremben mozgásos játékokat végeznek. 
- A gimnasztikai gyakorlatokat különböző kézi szerekkel is (babzsák, szalag, bot, karika, labda) 

végrehajtják. 
- Futó, - ugró,- dobó labdagyakorlatokat végeznek. 
- Támaszgyakorlatokat, függéseket hajtanak végre. (csúszás, kúszás, mászás) 
- Talajon, szereken egyensúlyozó gyakorlatokkal erősítik izomzatukat. 
- Futó,- fogó,- sor, és váltóversenyeket játszanak. 
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Mozgásformák készségszintű alkalmazása: 
Helyváltoztató természetes mozgásformák: 

- járások, futások, szökdelések, ugrások és érkezések 
- irányváltoztatások, menekülés, üldözés 
- kúszások, mászások, függeszkedések 

 Helyzetváltoztató természetes mozgásformák: 
      -    súlypont elmozdítások, támaszok 

- egyensúlyozások, gördülések, gurulások, átfordulások 
- forgások, fordulatok 
- nyújtások, hajlítások, fordítások, döntések, dőlések 
- lengések, függések, esések 

Manipulatív természetes mozgásformák: 
- gurítások, dobások, elkapások 
- rúgások, labdavezetések 
- ütések kézzel, ütések eszközzel 
- húzások, tolások, emelések, hordások 
- egyéb eszközhasználati formák (pl. karikaforgatás, kötélhajtás) 

Fejlődés várható eredménye: 
- A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 
- Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok játszásakor. 
- Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni, mozgás közben képesek irányt váltani. 
- Értik a vezényszavakat. 
- Növekszik teljesítőképességük, kialakul helyzetfelismerésük, térészlelésük, egyensúly és 

ritmusérzékük. 
 

9.6. A külső világ tevékeny megismerése 
1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 
néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 
szeretetét, védelmét is.   

3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík-, 
és mennyiségszemlélete. 

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 
megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és 
szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és biztonságos 
életvitelszokásnak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a 
fenntartható fejlődés érdekében, helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 
magatartásformálás alapozására, alakítására.   
A környezettel, a természettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülhet 
igazán.  
Fontos, hogy a megismerés és a cselekvés folyamatában a gyermekek minél több 
tapasztalatot szerezzenek, ami spontán és irányított módon valósulhat meg. Segítsük elő a 
gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a kortárs 
kapcsolatokban és a környezet alakításában. 
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Olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedésformákat alakítunk ki, amelyek 
meghatározzák a természet és az ember által létrehozott környezettel való humánus 
együttélést. Lehetőségünk van arra, hogy nap mint nap alakítsuk gyermekeink világlátását, 
és megmutassuk a világot olyannak, amilyen. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt 
„örömmel tegyük, minden kényszer nélkül, így az eredmény nem marad el. Óvodánk 
kiemelten kezeli a természeti és környezetvédelmi feladatokat, eleget téve a 
fenntarthatóság pedagógiai követelményének. Óvodás korban a természet 
megszerettetésére, megbecsülésére, az élő és élettelen környezet gondozására, 
megóvására neveljük a gyermekeket. 
A gyermekek és a természet kapcsolatát helyezzük a tevékenységek középpontjába. 
A különböző témakörök egymással szoros kölcsönhatásban, átfedésekben vannak, az 
évszakváltozásoknak alárendeltek, és a helyi lehetőségekben konkretizálódnak. 
Kiemelten fontos számunkra az élet tisztelete. 

Feladataink 
- Kialakítjuk a szűkebb és tágabb környezetben tanúsítandó magatartási szokásokat, 

viselkedési formákat. 
- Kialakítjuk, hogy a gyermekek tudjanak reális ítéleteket mondani helyes és helytelen 

cselekedetekről 
- Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek reális tapasztalatokat, ismereteket szerezhessenek 

testükről, érzékszerveikről, gondozásukról, belső szerveik létezéséről. 
- Megvalósítjuk az egészségmegőrzés szokásainak alakítását, az egészséges életmódra 

nevelést. 
- Megfigyeltetjük, megvizsgáltatjuk az élethez szükséges lételemeket: víz, levegő, talaj. 
- Kialakítjuk a takarékosság (energia, víz) elveit. 
- Megemlékezünk a természet ünnepeiről, a környezeti világnapokról. 
- A vonzó szép óvodai környezetben nap mint nap arra neveljük őket, hogy ne szemeteljenek, 

ne rongálják környezetük tárgyait, a növényeket, védett virágokat, állatokat óvják. 
- A holisztikus megközelítés, a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság, az élhető környezet 

szemléletét hirdetjük. 
- A védelem, a prevenció, a megelőzés fontosságát hangsúlyozzuk a természetvédelemben is.  
- Megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel a természet csodáit, akik ez által meg 

tanulják azt félteni, óvni. 
- A „ Zöld Óvoda” pályázat és a cím magtartása érdekében történő tevékenykedést 

szorgalmazzuk. 
- Építünk a gyermekek egyéni élményeire, tapasztalataira, olyan jellegű élményszerzést 

biztosítunk, amely lehetővé teszi a természetben végbemenő folyamatok megláttatását, 
azokban való tevékeny részvételt. 

- Felfedeztetjük az évszakok közötti különbségeket, megláttatjuk azok szépségeit, 
összefüggéseit az ember tevékenységeivel. 

- Megismertetjük a növény és állatvilágot. 
- Lehetővé tesszük, hogy megismerjék a szűkebb- tágabb környezetükben előforduló 

közlekedési eszközöket. 
- Gyakoroltatjuk a helyes közlekedési szabályokat. 
- Megismertetjük a gyermekekkel a szülőföld, a hazai táj, a helyi néphagyományok, 

szokások, tárgyi kultúránk értékeit. 
- Alkalmat adunk arra, hogy a gyermekek megismerjék lakóhelyüket, városunkat, 

nevezetességeinket, az itt található intézményeket, üzleteket. 
- Megismertetjük a gyermekeket a helyi néphagyományokkal és a helyi kultúrával. 
- Kialakítjuk a gyermekek magyarságtudatát, megismertetjük velük hazánk és városunk 

jelképeit. (címer, zászló, himnusz). 
- Játék és egyéb tevékenységek során észrevetetjük a matematikai helyzeteket. 
- Érdeklődést keltünk a gyermekben matematikai jellegű tevékenységekhez. 
- Érdekes matematikai problémahelyzeteket teremtünk. 
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- Problémalátásukat, problémamegoldó képességüket fejlesztjük. 
- A feladatokat pontosan, a gyermekek által jól megérthető módon fogalmazzuk meg. 
- A gyermekek tájékozódását térben és síkban segítjük. 
- Alakítjuk a gyermekek számfogalmát változatos játékokkal, tevékenységekkel. 
- Optimális feltételeket biztosítunk a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, építünk a 

gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, és az önálló problémamegoldás 
iránti igényére. 

Gyermekek tevékenysége: 
- Környezetismereti érzékenyítő (szenzitív) játékokat játszanak, problémahelyzeteket oldanak 

meg. 
- Kirándulásokon vesznek részt, gyűjtögetnek, természetes anyagokat használnak. 
- Örömmel kísérleteznek, vizsgálódnak, fedeznek fel, kielégítik kíváncsiságukat. 
- Megfigyeléseket, összehasonlításokat, csoportosításokat, méréseket, becsléseket végeznek 

kötetlen szemlélődés és kötött szempontok alapján. 
- Ítéleteket fogalmaznak meg, relációkat tárnak fel. 
- Konkrét és fél absztrakt fogalmakat alakítanak. 
- Pozitív érzelmi kapcsolatokat alakítanak környezetükkel. 
- Reális ismereteket szereznek tevékenységeik során. 
- Munkalapokkal, feladatlapokkal szívesen dolgoznak. 
- Utánoznak, modellt követnek, különböző magatartásformákat építenek be személyiségükbe. 
- Rendszeres tevékenységeket végeznek (élősarok). 
- Formában és tartalomban összetartozókat párosítanak. 
- Kommunikálnak, élményeiket megosztják. 
- A találós kérdések gondolkodásra késztetik őket. 
- Megtapasztalják az élő és élettelen közti különbséget. 
- Ápolják a néphagyományokat, mindennapi hagyományokat, megismerik kulturális 

örökségeinket. 
- Aktívan részt vesznek a kerti munkában, növények ültetésében, gondozásában. 
- Ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival. 
- Feladatokat vállalnak, megbízásra vagy önállóan 
- A gyermekek a játék során megfigyelnek, érzékelnek, észlelnek, emlékeznek. 
- Tapasztalatokat gyűjtenek önmagukról, dolgokról, jelenségekről. 
- Mindennapi tevékenységükben felismerik a különböző sík és térgeometriai formákat. 
- Kisebb mennyiségeket észlelnek összkép alapján. 
- Tájékozódnak síkban–térben (alá, fölé, mellé, jobbra, balra, alatt, fölött, mellett). 
- Halmazokat válogatnak szét, párosítanak. 
- Matematikai játékokat játszanak. 
- Ítéleteket alkotnak, következtetéseket vonnak le, gondolkodnak. 
- Szétválogatnak, osztályoznak adott feladat szerint. 

Fejlődés várható eredménye: 
- A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megtanulnak tájékozódni a szűkebb és 

tágabb természeti és társadalmi környezetükben. 
- Ismerik lakóhelyük, születési helyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét. 
- Ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket, gyakorlottak az elemi 

közlekedési szabályok betartásában. 
- Kialakul igényük a környezet szépítésére, megóvására, környezetgondos gyermekekké 

válnak. 
- Kialakul a takarékosság (energia, víz, eszköz) a hulladékkezelés fogalma, a természetes 

anyagok használatának értéke, melyet korukhoz képest alkalmaznak. 
- Megtanulják értékelni és védeni az egyes környezeti elemeket, mint a talaj, víz, levegő, 

élővilág. 
- Az emberi test felépítését ismerik, igényesek testük tisztaságára. 
- A gyűjtőfogalmak tartalommal telítettek. 
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- Ismerik a gyermekek hazánk és városunk jelképeit (címer, zászló, himnusz). 
- Gondolataikat kicserélik, vitatkoznak, érvelnek. 
- Fejtörő játékokat találnak ki, amely próbára teheti gondolkodásukat, elképzeléseiket. 
- A közös problémamegoldás kialakítja a szorosabb kötődést, sikerélményt jelent, ami további 

tevékenységre ösztönöz. 
- Játékaikban spontán alkalmazzák a matematikai ismereteket. 
- Ítéletalkotásuk fejlődik a közös játékos cselekvésekben, beszélgetésekben. 
- Megérzik, elfogadják véleményeik igaz vagy hamis voltát. 

 
9.7. Munka jellegű tevékenységek 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással sok vonatkozásban 
azonosságot mutató, munka és munka jellegű játékos tevékenység. 
A gyermeki munka tudatos szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, 
reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 
Az óvodás korban játékos jellegű tevékenység, melyet elsősorban önmagunkért végeznek a 
gyermekek. A gyermeki munkát a közösség hívja életre, eredményessége mindenki számára 
érzékelhető, ezáltal nevelő hatása is jelentős. 
A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és társak 
elismerésére nevelés egyik formája. 
Munka jellegű tevékenységek: 

- önkiszolgálás, 
- segítés az óvodapedagógusnak, más felnőtteknek 
- alkalmi megbízatások 
- a csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák, 
- folyamatos megbízatások rendszere, 
- elvállalt naposság, vagy egyéb munka 
- kerti munka, növény és állatgondozás 

Feladataink 
- Biztosítjuk a munkavégzés feltételeit és eszközeit. 
- Megtanítjuk a gyermekeket a munkafogásokra, törekszünk arra, hogy a tevékenység 

pozitív élmények átélésének forrása legyen. 
- Megláttatjuk a gyermekekkel munkájuk célját, hasznosságát és a munka 

szükségességét. 
- Értékeljük az elvégzett munkát, a gyermekek tevékenységét, hogy az ösztönző legyen.  
- Becsüljük az elvégzett munka értékét. 
- Az óvoda udvarán és kertjében is változatos munkatevékenységeket szervezünk. 
- Gazdagítjuk a gyermekek ismereteit a növények neveléséről, az állatok gondozásáról. 
- Megismertetjük a gyermekeket a környezetvédelem fontosságával és bevonjuk őket a 

gyakorlati alkalmazásba. 
Fejlődés várható eredménye: 

- A gyermekek örömmel végzik a munkát, a rájuk bízott feladatokat. 
- Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő feladatot végeznek. 
- Figyelnek környezetük rendjére, szeretnek közösen tevékenykedni, a közös munkának 

örülnek. 
- Munkába kitartóak, befejezik az elkezdett tevékenységet. 
- Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére, örülnek ha kötelességüket 

teljesítik. 
- Képesek az eszközök megóvására, saját testi épségük védelmére. 
- Örömmel segítenek társaiknak, szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, 

szüleiknek. 
- Szívesen vesznek részt a növények ill. az állatok gondozásában.  
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9.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a környezetéből és az 
óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése. 
„A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
1. 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, szervezeti és 
időkeretekben valósul meg. 
2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciainak fejlesztése attitűdök 
erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 
megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 
4. A tanulás lehetséges formai az óvodában: 
- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 
alakítása), 
- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 
- a cselekvéses tanulás; 
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 
- a gyakorlati problémamegoldás. 
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a 
gyermek személyiségének kibontakozását.” 

Az óvodában a tanulás folyamatos, nagyrészt utánzáson alapuló, spontán tevékenység. 
Tanulásnak tekinthető mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek, jártasságoknak, 
készségeknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek az érzelmi, akarati tulajdonságok 
fejlődését, valamint a magatartás és viselkedés kialakítását segítik elő. Az óvodai tanulás alapjait 
a különböző tevékenységek, és azok a tapasztalatok adják, melyeket a gyermekek közvetve, vagy 
közvetlenül szereznek. Mindaz, ami a játékban spontán, vagy szervezetten valósul meg a tanulás 
szervezeti kerete és formája. A változatos, sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés 
kielégítésére, a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az emberi és tárgyi környezet 
szépségének felfedezésére. A tanulás hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződnek, 
pontosabbá válik észlelésük, érzékelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz figyelmük, 
emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük és gondolkodásuk, felismerik a 
problémákat. 
A tanulás lehetséges formái óvodás korban: 

- Utánzással, mintakövetéssel elsajátított magatartási, viselkedési szokások kialakítása. 
- Spontán, játékos, tapasztalatszerzés. 
- Gyakorlati probléma és feladatmegoldás. 
- A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 
- IKT eszközöket alkalmazása a gyermekek képességének fejlesztéséhez: feladatlapok, 

munkalapok, ötletek a tevékenységek megvalósításához, játékok a gyermeki kompetenciák 

fejlesztéséhez. 

- Az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés. 

- Az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás. 

- Folyamatos tevékenység a teljes személyiség részvételével. 

Az óvodai tanulás feltétele: 
A gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás 

lehetőségének biztosítása. 
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Az óvónő által szervezett tanulás formái: 
- Kötetlen tevékenységek. 
- Kötött tevékenységek. 

1. A kicsiknél a kötetlen tevékenység- a testnevelésen kívül – az egyetlen szervezeti forma. 
2. Az 5-6-7 éves gyermekek számára kötött és kötetlen, a nagycsoportban napi egy kötött keretű 
foglalkozást szervezünk. 
 
Az óvónő által szervezett tanulás munkaformái: 

- egyéni,  
- páros, 
- mikro - csoportos, 
- frontális, közös.  

Módszereink megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi és lelki állapota, 
érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. 
Feladataink: 

- Megteremtjük a tanuláshoz szükséges alapvető feltételeket. 
- Építünk a gyermekek érdeklődésére, tevékenységi vágyára a, spontán ismeretszerzési 

lehetőségekre. 
- Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek tudjanak önfeledten, boldogan tevékenykedni, sok 

buzdítást, dicséretet, pozitív megerősítést, egyéni fejlesztő értékelést kapjanak. 
- Alkalmazzuk a jutalmazás sokféle módszerét: a simítást, pillantást, testközelséget, 

gesztust, mimikát, szóbeli közlést egyénileg a csoport előtt. 
- Törekszünk arra, hogy minden gyermek ismerje meg testi, lelki, szellemi értékeit. 
- A tanulást a gyermekek aktivitása, önkéntes és cselevő tevékenysége közben valósítjuk 

meg. 
- A tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatását a gyermekek 

önkéntelen figyelmére tudásvágyára, érzelmi beállítottságára alapozzuk. 
- Fejlesztjük a gyermekek cselekvésbe ágyazott gondolkodását. 
- A tanulás legfőbb színterének a játékot tekintjük. 
- Az utánzó, mintakövető, felfedező, kísérletező, problémamegoldó tevékenységeket, 

helyzeteket biztosítjuk. 
- Játékos feladatmegoldásokkal fokozzuk érdeklődésüket, kitartásukat. 
- Biztosítjuk a játékba integrált tevékenységek során a felfedező, probléma megoldó 

gondolkodás fejlődését. 
- Építünk a gyermekek óvodán kívül szerzett ismereteire (család, tágabb környezet) 
- Törekszünk arra, hogy a tanulás szője át az egész nevelési folyamatot, annak fontos 

részévé váljon. 
- A fejlődésben elmaradt gyermekeket megfelelő eszközökkel, speciális nevelési 

eljárásokkal, a megfelelően képzett szakemberek bevonásával fejlesztjük. 
- Lehetőséget biztosítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek továbbfejlesztésére. 
- Valljuk, hogy a gyermeki hibák, tévesztések a tanulási folyamat természetes részét 

képezik. 
- Az IKT eszközöket használjuk.  
- Tekintettel arra, hogy a gyermekek tanulása az óvodai pedagógiai programunk 

rendszerében az un, nevelési és fejlesztési területeken valósul meg, ezért a fejlődés 
várható eredménye ott található. 
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10. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá 
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a 
fejlettség szerinti iskolakezdésre. 
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 
melyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához: 
 
a). A testileg egészségesen fejlődő gyermek  
Hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a 
fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 
irányítani képes. 
b). A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek 
Az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz 
szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, 
észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősege van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális 
és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a 
testséma kialakulásának. 
 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre 
nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 
ÉLETKOR 

Kötetlen tevékenység Kötött tevékenység 
 

Kötetlen vagy kötött  
tevékenység 
 

 
3-4 
évesek 
 

Verselés, mesélés, 
Rajzolás,festés 

mintázás, kézimunka 
Ének, zene, énekes 
játék, gyermektánc, 

Külső világ 
tevékeny 

megismerése 
 

Mozgás 
 

 
 
 

 
4-5 
évesek 
 
 

 Mozgás 
 
 

Verselés, mesélés, 
Rajzolás,festés 

mintázás, kézimunka 
Ének, zene, énekes játék, 
gyermektánc, Külső világ 
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Verselés, mesélés, 
Rajzolás,festés 

mintázás, kézimunka 
Ének, zene, énekes játék, 
gyermektánc, Külső világ 
tevékeny megismerése 
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- 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. 
Az egészségesen fejlődő gyermek: 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 
formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt 
használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magám- és 
mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 
lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri, és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 
közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 
állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 
összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a 
magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi ismeretei vannak. 

c). Szociálisan érett gyermek 
- Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté vállnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élt és a tanító 
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre 
felnőttel és gyermektársaival.  

- Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 
- Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.  

3. A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 
feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 
végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leirt fejlettségi szint. 
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 
elvárasait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
 
A  FEJLŐDÉS  JELLEMZŐI  AZ  ÓVODÁSKOR  VÉGÉRE 
 Mozgásfejlettség. 
 Testséma fejlesztés. 
 A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége. 
 A gyermek értelmi fejlettsége. 
 A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége. 
 A gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége. 
 A gyermek szociális fejlettsége. 

 

11. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek  
11.1. A kiemelten tehetséges gyermek  

Tehetséges gyermekek kiszűrésének módjai közül az alábbiakat alkalmazzuk, igazodva az 
óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz: 

- Esetmegfigyelés 
- Személyiség megfigyelés /tulajdonságlista alapján (óvodás korcsoportra jellemző) 
- Tehetségdiagnosztikai mérések / bemeneti és kimeneti szintmérés / kreativitás, motiváció, 
intelligencia területén  
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Tehetséggondozásunk célja: 
- Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit 
- segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben 
- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális 
szükségleteit erős oldalának fejlesztése) 
- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése 
(pszichomotoros és érzelmi – akarati éretlenség) 
- megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása         

Feladataink: 
- sokféle tevékenységek kínálata, ezzel segítve a gyermekeknek érdeklődési irányaik 
megismerésében 
- egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés, és egyéni 

fejlesztési tervek készítése 
- a gyermek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése 
- elfogadó és támogató környezet kialakítása 
- a tehetségfejlesztő programok megszervezése, az óvodai élet gazdagítása egyéb 
tevékenységekkel  
- pedagógusok továbbképzésének biztosítása e területen 
- partneri kapcsolat tehetségfejlesztési szakértővel 

    a tehetséges gyermek fejlesztésének érdekében 
- a szülők tájékoztatása és megnyerése a közös munka érdekében 
- segítségadás a szülőknek, a gyermeknek megfelelő iskola kiválasztásában 

 11.2.Különleges bánásmódot igénylő gyermek 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
Mottónk: „Nem fog minden elvetett mag 
Százszoros termést hozni, vannak 
Hatvanszorosan, vagy csak harmincszorosan 
Teljesítők is. Egy a fontos, hogy jó földbe 
(szerető környezetbe) hulljanak.” 
/Mt. 13.3- 10 Biblia/ 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit az emberi erőforrások  
miniszterének 32/2012.(X.8.) EMMI rendelete 1. sz. melléklete tartalmazza. 
Alapelvünk: 
A nyugodt, szeretetteljes másságot elfogadó környezettel biztosítjuk a sérült kisgyermekek 
harmonikus személyiség fejlődését, ezzel segítjük sikeres próbálkozásait, pozitív eredmények 
elérését. 
Fejlesztésük speciális szakemberek segítségével egyénre szabott, minden egyéb tevékenység a 
normál óvodai napirend keretében biztosított. 
Célunk: 
A gyermekeknek a nevelés hatására a sérülés arányában alakuljon ki alkalmazkodó készségük, 
akaraterejük, önállóságra törekvésük. 
A kiemelkedő területek felismerése és fejlesztése alapelv az óvónők számára. 

- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődési üteméhez 
- fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg 
- a SNI gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl 
- a fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodai nevelés programjainak tartalmi 

elemeivé. 
Hangsúlyozott integrált feladataink: 

- Egész napos tevékenység során a szükséges sérülés – specifikus módszerek, 
terápiák, speciális segédeszközök biztosítása 
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- Szakvélemények áttekintése, sérülés mértékének, struktúrájának megismerése – 
specifikus fejlesztés. 

- A gyermek megismerése (folyamatos). Környezettanulmány, anamnézis. 
- Együttműködés a családdal folyamatos! 
- Gyógypedagógusokkal, szakemberekkel való együttnevelés, a sérülés specifikus 

fejlesztés, differenciált tevékenységek szervezése. 
- Differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztő, 

hiányosan működő képességek kialakítása, korrekciója. 
- Interperszonális kapcsolatok tudatos alakítása (kapcsolat teremtése társakkal, 

felnőttekkel) 
- Egyénre szabott fejlesztő program – gyógypedagógus kompetenciája. 

Együttműködés az óvodapedagógus részéről. Módszerek, kombinációk, alternatívák 
keresése. 

- Harmonikus személyiségfejlődés elősegítése; eredményeit, erényeit, sikeres 
próbálkozásait értékelő, különbözőségét elfogadó környezet kialakítása. 

- SNI gyermekek iránti elvárásaink fogyatékosságuk jellegéhez, súlyosságának 
mértékéhez igazítása. (Pedagógiai értékelés sajátos szempontjai) 

- Érzelmi alapigényének kielégítése. PL: megértő, szeretetteljes légkör, 
biztonságérzet, védettségérzet. 

- Modellnyújtás. 
- Tapasztalatszerzési lehetőségek bővítése. 
- Együttműködés a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (vélemény írása, 

dokumentáció) 
- Ép és sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők, családok 

kapcsolatalakításának segítése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek különleges védelme  

- Az ilyen gyermekeket megilleti mindazon jog, ami más embereket megillet 
- A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek közösségi 

életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult, 
melyet az óvodai nevelés vagy nevelési tanácsadás keretében kell megvalósítani. 

Az óvoda 
- Felderíti a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat  
- Pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére illetve 

egyensúlyozására 
- Szükség szerint a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján: - 
mozgásszervi 

- érzékszervi 
- értelmi vagy 
- beszédfogyatékos. 
- több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, 
- autizmus spektrum zavarral vagy 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
Az integrált nevelés feltételei: 

- Az integrált nevelés szerepel az intézmény Alapító Okiratában. 
- A gyermek szakvéleménye, melyet a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat állít ki. 
- Fogadó környezet, pedagógusok, - ahol a SNI gyermek szükségletei kielégítést 

nyernek. Befogadó csoport optimális létszámú legyen. Ép és sérült gyermekek által 
használt helyiségek, eszközök balesetmentes, érzékelhető, biztonságos, 
akadálymentes legyen. 

- A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközöknél, felszerelésnél figyelembe kell 
venni. 
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11.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG 
 
XV. cikk 

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja 
gyermekük taníttatását.  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény több paragrafusában emeli ki a művelődéshez 
való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítását.  
A 2003. évi CXXV. Törvény szabályozza az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó szabályokat. Az oktatásra és képzésre vonatkozó § -ok írják elő a fejlesztés, a 
változtatás irányait 

20/2012. EMMI rendelet  rendelkezik a fejlesztő program megszervezéséről, mely a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segíti.  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH) iskolai sikerességének záloga a megfelelő 
minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.  
Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, 
óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül hatékonyan 
fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a 
későbbi iskolai kudarcokat. 
A nehéz körülmények között élő családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak 
kognitív fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki 
fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek 
okozta terheltség és az otthoni környezet hiányosságai miatt. Tudatos óvodai pedagógiai munkára 
van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. 
A szülőkkel való együttműködés a szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható 
meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük 
és felelősségük van. 
A szülők bevonása a programba elengedhetetlen. Feladatunk, hogy meggyőzzük a szülőket, 
mennyire fontos a naponkénti foglalkozás gyermekükkel.  
A pedagógusok számára nagy segítséget jelent az óvoda Pedagógiai Programja, amelyben 
közösen megfogalmaztuk feladatainkat, a fejlesztési lehetőségeket. 
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Az óvodai nevelés közvetlen célja az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok 
gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. Az IPR és az európai támogatással 
megvalósuló egyéb lépések, tehát nem szociális, hanem nevelési/pedagógiai irányultságúak. 
Minden lépés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő - a beiskolázhatóságot 
biztosító - fejlődését szolgálja. Ennek részterületei:  

 Az eltérő kultúra, hagyományok elemeinek feltárása, közvetítése 
 A gyermekek folyamatos beóvodázása. 
 A hatékonyabb iskolai életre való felkészítés 
 A társadalomba való beilleszkedés elősegítése 
 A gyermekeken keresztül a családok szemléletének formálása 
 a szociális hátrányok kompenzálása 
 az intézményi kapacitások fejlesztése 
 a pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs hajlandóság erősítése 

FELADATOK 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása 
- Teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás, 
- Családlátogatások, szülőkkel beszélgetések, közös programok, nyílt óvodai foglalkozások- 

L.E.CS.Ó., előadások szervezése 
- Integrációt elősegítő csoportalakítás HHH gyerekek arányos elosztása 
- Az igazolatlan hiányzások elkerülése 
- Partneri együttműködések kialakítása (gyermekvédelmi felelős, Gyermekjóléti szolgálat., 

védőnők, gyermekorvosok) 
- Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés és anamnézis. 
- Befogadás, tolerancia.  
- Multikulturális tartalmak beépítése a nevelés folyamatába 
- Gyermek kezdeményezésére és egyéni érdeklődésére támaszkodó módszerek, 

differenciálás, kooperatív technikák. 

- Fejlődés nyomon követése, szükség esetén vizsgálat kezdeményezése Zala Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

- Biztonságos közlekedés megvalósítása az intézménybe bejáró és városrészi  óvodás 
gyermekek számára. 

- A társulási megállapodás alapján a bejáró gyermekek zavartalan óvodai ellátásának 
biztosítása. 

- A HH és a HHH gyermekeknél a fejlődés eredményei az intézményi átlaghoz közelítsenek, 
jól kimutatható legyen a hozzáadott pedagógiai érték. 

- Az infrastrukturális feltételek biztosítása, akadálymentesítés, a Székhely óvoda  felújítása 
pályázatok útján. 

Esélyegyenlőség 
Céljaink a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége 
érdekében: 
Feladatainkat, indikátorainkat, a megvalósítás módját, a monitoringót és nyilvánosságot, a 
Közoktatási, Intézményi, Esélyegyenlőségi, Intézkedési Terv  és a Lenti Napközi Otthonos 
Óvoda Pedagógiai programja / 3. sz. melléklet A Lenti Napközi Otthonos Óvoda Integrációs 
Programja/ / tartalmazza. 
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12. Óvodánk térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatai  
12.1. Gyermekvédelem az óvodában 
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény határozza meg a gyermekek alapvető 
jogait, a jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető 
szabályait. 
A gyermeki jogok védelmi minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekek 
nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. § (1) rendelkezik a fejlesztő program megszervezéséről, 
mely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segíti. Az óvoda, mint a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások egyik intézménye, 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el. 

 Az óvodában folyó gyermekvédelmi munka célja: 

 A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása; 
 A gyermek családban történő nevelésének elősegítése; 
 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 

 Fontos a szakszerű, megelőző, gondozó munka, mely szakmai, pedagógiai, módszertani, 
pszichológiai ismereteket és lelkiismeretességet kíván. 

 A gyermek védelme, a családban történő elősegítése, veszélyeztetésének megelőzése, 
megszüntetése, szülő vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

 A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a 
megértés, támaszadás, a szeretetpótlás a jellemző. 

A veszélyeztetettség olyan magatartás, vagy mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja és akadályozza. 
A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját 
környezetében történő nevelkedéshez, joga van, hogy segítséget kapjon a fejlődését veszélyeztető 
helyzet elhárításához. 
Veszélyeztető tényezők: 
 Nevelési hiányosságok, elhanyagoló nevelés, 
 Italozó életmód /szenvedélybetegségek/, 
 Egészségügyi okok, 
 Rossz lakáskörülmények, 
 Munkanélküliség, 
 Anyagi okok, alacsony életszínvonal, 
 Alacsony iskolázottság 
 Higiéniás hiányosságok. 

A gyermekvédelmi munka teljes körű felelőse az óvoda vezetője, koordinálását a gyermekvédelmi 
felelős látja el. 
Óvodapedagógusok feladatai: 

 saját csoportjuk gyermekeinek figyelemmel kísérése az alábbi szempontok alapján: 
1. a gyermek viselkedése, magatartása játék során; 
2. a gyermek környezetéhez való viszonya; 
3. öltözéke, ápoltsága; 
4. egyészségi állapota; 
5. étkezési szokásai; 
6. tápláltsága. 

 Bármely fenti szempontban bekövetkező negatív változás jelzés értékű lehet a gyermek 
családjában, környezetében lévő esetleges problémákra. Elsődlegesen a családdal 
próbálják megbeszélni, feltárni a problémát, szociális érzékenységét előtérbe helyezve, 
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tapintatosan. Sikertelenség esetén a feladat, hogy jelzéssel éljenek a gyermekvédelmi 
felelős felé. 

 Az óvónők mérjék fel a csoportjukban lévő gyermekek közül a hátrányos helyzetű, 
illetve veszélyeztetett gyermekeket-év elején gyermekvédelmi felelőssel 

 Felderítő tevékenysége érdekében családlátogatásokat végezzenek - szükség esetén 
gyermekvédelmi felelőssel együtt. 

 Segítsék elő a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 
járását. 

 Biztosítsák a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség 
esetén védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

  Az új óvodások befogadását segítsék elő, beilleszkedésüket az adott csoportba minél 
inkább zökkenőmentessé tegyék. 

 .A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban ismerjék meg. 
 .A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, és okokat felismerve, ha 

szükséges, szakember segítségét kérni. 
  Az egyéni lemaradásokat csökkentve, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 

elősegíteni. 
 Az integrált nevelést elősegíteni a gyermek problémái szerinti súlyossági foknak 

megfelelő ellátási formában. 
 A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 
 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz 

való hozzájárulást elősegíteni. 
  Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a gyermek családban történő 

felnevelését. 
 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. 
 Ismerjék a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség 

esetén vegyék fel a kapcsolatot velük. 
 A prevenció minden gyermekre való kiterjesztése. 
 Folyamatos kapcsolattartás az óvodai gyermekvédelmi felelőssel. 
  A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 

 
Gyermekvédelmi felelős feladata: 
 

 Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között 
  Nyilvántartani a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket 
 . Feljegyezni a nyilvántartásba a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 

intézkedéseket és azok eredményeit. 
  Folyamatosan ellenőrizni a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 
  Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkaprogramot az adott évre. 
 Segíteni a csoportvezetők munkáját, szükség esetén közös családlátogatást végezni. 
  Kapcsolattartás a Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Gyámhivatalával és a 

Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 
  Rendszeres részvétel a Napsugár Családsegítő és Családsegítő Szolgálat 

esetmegbeszélésein 
 Problémák jelzése minden esetben írásban történik a Napsugár Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
  Környezettanulmány készítése hatóság felkérésére. 
  Fontos feladat a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézmény szintű 

megállapítása. 
  Munkáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét folyamatosan tájékoztatni, illetve 

félévenként írásban beszámolni a nevelőtestületi értekezleten. 
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 Adatok egyeztetése óvodatitkárral a folyamatosan érkező határozatokról (GYVK, 2H, 3H) 
 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 

hozzájutást elősegíteni. Tájékoztatás az ügyintézés menetéről. 
 Az óvodáztatási támogatásról tájékoztatni a halmozottan hátrányos gyermekek szüleit. 
 Minden esetben a gyermek érdekeit védeni, képviselni. Figyelemmel kisérve a gyermeki 

jogok érvényesülését. 
 
A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodánkban: 
- Prevenciós programok 

 Zsibvásár 
 LECSÓ Programok 

 
Kapcsolattartás: 
Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Gyámhivatala 
Gyermekorvos 
Védőnők 
Logopédus 
Pszichológus 
Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Fejlesztő pedagógus 
Általános iskolák 
Bölcsőde 
 
12.2.  Beszédjavító és fejlesztő foglalkozás 

Óvodánkban találkozunk olyan 5-6 éves gyermekkel, akinek fejlődése lassúbb, akadozó, 
egy- egy részképességben lemaradnak az átlagtól. Irány problémák, térbeli tájékozódás zavara, 
csökkent figyelem, együttműködési képesség, az önállóság, a motiváltság hiánya. Ezekre a 
gyermekekre kiemelt figyelmet kell fordítani és tudatos nevelő–fejlesztő munkának kell 
megvalósulnia. Tudnunk kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy 
optimálisan fejlődjön. 

Az óvónők alapvető feladata, hogy nevelő munkájuk során vegyék figyelembe a gyermekek 
egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 
nevelési igényét, segítsék a gyermekek képességeinek kibontakozását, illetve bármely oknál fogva 
hátrányos helyzetbe lévő gyermekek felzárkóztatását. 
Fejlesztő foglalkozások: A hátrányok csökkentése, a beilleszkedési zavarok, 
magatartásproblémák és részképességek fejlesztésének eredményessége érdekében igénybe 
vesszük a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusainak segítségét. A fejlesztő 
foglalkozások ingyenesek. 
Súlyosabb eseteknél a pszichológus vizsgálatát kérjük, és szükség esetén a gyermekek részt 
vesznek pszichoterápiai foglalkozáson. 
Beszédjavító foglalkozások: 
Az óvoda alapellátásába tartozik a speciális fejlesztés a beszédhibás gyermekek számára. 
A gyermekek foglalkozásokon való részvétele térítésmentes. A beszédjavító foglalkozások az 
óvodában történnek.  
Feladataink: 

- év eleji felmérések elkészítése, 
- a közös feladatok megbeszélése, 
- folyamatos kapcsolat a logopédussal, 
- a szülő és a logopédus támogató együttműködésének erősítése, a fejlesztéssel kapcsolatos 

otthoni teendők megbeszélése. 
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12.3. Szülők által igényelt nem kötelező egyéb szolgáltatás: 
Hitoktatás szervezése: a törvényi előírásokat figyelembe véve. 
 
13. A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb rendelkezések 
A Pedagógiai Program bevezetése: 2015. december 1. napjától az óvoda minden csoportjában 
A pedagógiai program érvényességi ideje: 
2015. december 1. határozatlan időre szól. 
A pedagógiai program módosítása: 
Ha a Pedagógiai program beválása vizsgálatának eredménye indokolja a módosítást, akkor a 
törvényi írásoknak megfelelően kerül erre sor. 
Módosítás előterjesztése: 

 Írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőjének 

 Részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten. 
A program nyilvánossága: 

 óvoda fenntartójánál 

 óvodavezetőnél 

 óvodavezető helyettesnél 

 vezetői irodákban 

 valamennyi óvodai csoportban 

 szülők számára elérhető helyen 
A pedagógiai program nyilvános, az óvoda közösségei közül a szülők, az érdeklődők bármikor 
megtekinthetik. Az óvónők mindennapi munkájuk során használják, a dajkák ismerik tartalmát. 
Az óvoda alapdokumentumai: 

 Alapító Okirat. 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 

 Pedagógiai program 
 
 
14. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
1. Az óvoda pedagógiai programját a nevelőtestület 2015. november 11-i ülésén véleményezte és 
elfogadta. 
 
Kelt: Lenti, 2015. november 11.           
        __________________________ 

         Óvodavezető 
 

 
2. Az óvoda pedagógiai programjáról mindkét szülői közösség 2015. november 11. napján tartott 
ülésén véleményezte, egyetértését nyilvánította. 
 
 

Kelt: Lenti, 2015. november 11.           
         __________________________ 

        Szülői közösség képviseletében 
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3. Az óvoda Pedagógiai programját a szakmai munkaközösség véleményezte:  
 

Kelt: Lenti, 2015. november 11.           
           ___________________________ 

        Munkaközösség vezető 
 
 
 
 

___________________________ 

        Munkaközösség vezető 
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1. sz. Függelék: Eszközjegyzék 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső 

burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
jogszabályok tartalmazzák. 

 A B C 

1. Eszközök, 
felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 a csoportszoba 
alapterülete nem 
lehet kevesebb, 

mint 2 m2/fő 

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 
valamennyi gyermekágy 
tárolására alkalmas) 
csoportonként 1 

 

4. tornaszoba, 
sportszertárral 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A tornaszoba 
kialakítása kötelező. 
Amennyiben további 
tornaszoba 
kialakítása válik 
szükségessé, úgy a 
gyermekek számára 
aránytalan teher és 
többletköltség nélkül 
más nevelési-
oktatási 
intézménnyel-, 
illetve sportolásra 
alkalmas 
létesítmény 
üzemeltetőjével 
írásban kötött 
megállapodás 
alapján is 
biztosítható a 
tornaszoba vagy 
tornaterem helyiség 
használata. 

5. logopédiai foglalkoztató, 
egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az 
óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen közterületen, 
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és telephelyen) 1 iskolában is 
kialakítható, ha 
adott időben 
biztosítható a 
kizárólagos 
használat az óvoda 
részére 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és 
azon a telephelyen, 
amelyen az 
intézményvezető-
helyettes, alkalmazása 
nem kötelező 1 

 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

10. tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 
óvodatitkár alkalmazása 
kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az 
Nkt. alapján az 
óvodatitkár 
alkalmazása 
kötelezően előírt, a 
feladatellátáshoz 
szükséges hely a 
tagintézmény-, 
intézmény-
helyettesi irodával 
közösen is 
kialakítható, ha azt 
a helyiség mérete 
lehetővé teszi. 

12. nevelőtestületi és 
könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A könyvtárszoba 
abban az esetben 
alakítható ki a 
nevelőtestületi 
szobával együtt, ha 
azt a helyiség 
mérete lehetővé 
teszi.  
A könyvtárszoba 
legalább 500 
könyvtári 
dokumentum 
befogadására 
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legyen alkalmas, az 
óvodapedagógusok 
felkészüléséhez. 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

14. többcélú helyiség (szülői 
fogadásra, tárgyalásra, 
ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

 

15. orvosi szoba, elkülönítő 
szoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Az orvosi szoba 
kialakítása, 
létesítése nem 
kötelező, 
amennyiben az 
óvoda- 
egészségügyi 
szolgálat 
nyilatkozata szerint 
a gyermekek 
ellátása - aránytalan 
teher és 
többletköltség nélkül 
a közelben található 
egészségügyi 
intézményben 
megoldható. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik 
gyermekcsoporttal 
közösen is 
kialakítható, ha a 
helyiség 
alapterülete, illetve 
a gyermekek száma 
azt lehetővé teszi. 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám 
figyelembevételével. 
Másik 
gyermekcsoporttal 
közösen is 
kialakítható, ha a 
helyiség 
alapterülete, illetve 
a gyermekek száma 
azt lehetővé teszi. 
Ott ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermeket 
nevelnek, az 
akadálymentes WC 
kialakítása is 
kötelező. 
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18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2 

A kialakításnál 
figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy 
férfi 
óvodapedagógusok, 
is alkalmazásba 
kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál 
figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy 
férfi 
óvodapedagógusok, 
alkalmazásba 
kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat, vagy az óvoda 
épülete emeletes, 
szintenként 1 

Alkalmazotti 
létszám 
figyelembevételével. 
A kialakításnál 
figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy 
férfi 
óvodapedagógusok, 
alkalmazásba 
kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A kialakításnál 
figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy 
férfi 
óvodapedagógusok, 
alkalmazásba 
kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 
program szerint, 
helyben főznek. 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 
program szerint, 
helyben főznek. 

29. földes árú raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 
program szerint, 
helyben főznek. 
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30. éléskamra óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési 
program szerint, 
helyben főznek. 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

. 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 
szintenként 2 

 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

 
 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1. 1. Csoportszoba   

2. óvodai fektető gyermeklétszám 
szerint 1 

Mozgássérült esetén 
kemény ágybetétek, 
decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint;  
látás- és középsúlyos 
értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám 
szerint 1 

Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén 
állítható magasságú, 
lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes óvoda 
asztalok. 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, 
a padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

 

7. játéktartó szekrény 
vagy polc 

gyermekcsoportonként 
2, sajátos nevelési 
igényű gyermek esetén 
további 1 

 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 
1 
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9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 
1 

 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 
1 

 

11. edény- és 
evőeszköz-tároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 
1 

 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 
1 

 

13. 2. Tornaszoba   

14. tornapad 2  

15. tornaszőnyeg 1  

16. bordásfal 2  

17. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt 
kielégítő készlet 

1  

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek 
egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos 
nevelési igényű 
gyermeket nevel;  
a pedagógiai programban 
foglaltak szerint. 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 
szoba 

 

20. a fogyatékosság 
típusának megfelelő, 
a tanulási 
képességet fejlesztő 
eszközök 

 A pedagógiai 
programban foglaltak 
szerint. 

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1  

22. Asztal 1  

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 

24. Szőnyeg 1  

25. játéktartó szekrény 
vagy könyvek 
tárolására is 
alkalmas polc 

1  

26. 4. 
óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám 
szerint 

 

27. Asztal 1  

28. Szék 4  

29. Szőnyeg 1  

30. Könyvek, iratok 1  
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tárolására is 
alkalmas polc 

31. 5. Játszóudvar   

32. kerti asztal gyermekcsoportonként 
1 

 

33. kerti pad gyermekcsoportonként 
2 

 

34. Babaház gyermekcsoportonként 
1 

 

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 
1 

 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton 
kívüli lefedéséhez. 

37. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

V. rész szerint  

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

  

39. íróasztal és szék 1-1  

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1  

41. Telefon 1  

42. Fax 1  

43. Könyvszekrény 1  

44. Iratszekrény 1  

45. Elektronikus 
adathordozó 
szekrény 

1  

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés  

47. számítógépasztal és 
szék 

1-1  

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint 
helyezhetők el) 

 

50. íróasztal és szék 1-1  

51. Iratszekrény 1  

52. Telefon 1 Közös vonallal is 
működtethető. 

53. számítógépasztal és 
szék 

1-1  

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 

1  
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perifériákkal 

55. 8. Nevelőtestületi 
szoba 

  

56. fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő 
munkaasztal is 

pedagóguslétszám 
szerint 1 

 

57. Szék pedagóguslétszám 
szerint 1 

 

58. könyvtári 
dokumentum 

500 Az óvoda-pedagógusok 
felkészüléséhez. 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz 
könyvtári dokumentum 
tárolásához alkalmas 
legyen. 

60. Fénymásoló 1  

61. Tükör 1  

62. 9. Többcélú 
helyiség 

  

63. tárgyalóasztal 
székekkel 

1  

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, 
felszerelése a 
vonatkozó 
jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat 
az óvodában 
megszervezett, 
biztosított. 

65. 11. Gyermeköltöző   

66. öltözőrekesz, 
ruhatároló, fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül 
elkülönített cipőtároló 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

  

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

70. Falitükör mosdókagylónként 1  

71. rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

 
 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 A B C 

1. egyéni tisztálkodó 
szerek 

gyermeklétszám 
szerint 1 

fésű, fogkefe, fogmosópohár 

2. tisztálkodó 
felszerelések 

mosdókagylónként 
1 

ruhakefe, körömkefe, 
szappantartó 

3. Fésűtartó csoportonként 1  
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4. Törülköző felnőtt és 
gyermeklétszám 
szerint 3-3 

 

5. Abrosz asztalonként 3  

6. Takaró gyermeklétszám 
szerint 1 

 

7. ágyneműhuzat, 
lepedő 

gyermeklétszám 
szerint 3-3 

 

 
 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 
 
 
 
 

 A B C 

1. szennyes ruha 
tároló 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

2. mosott ruha tároló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

3. Mosógép óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 
történik 

4. Centrifuga óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 
történik 

5. Vasaló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

6. Vasalóállvány óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

7. Szárítóállvány óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

8. Takarítóeszközök óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

9. kerti 
munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, 
kerti locsolókanna 

10. Hűtőgép óvodánként 1  

11. Porszívó óvodánként 1  
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V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2. különféle 
játékformák 
(mozgásos 
játékok, gyakorló, 
szimbolikus, 
szerepjátékok, 
építő-konstruáló 
játékok, 
szabályjátékok, 
dramatizálás, 
bábozás, 
barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

csoportszobai és udvari 
eszközök külön-külön 

3. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést 
segítő, 
mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és udvari 
eszközök külön-külön 

4. ének, zene, 
énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

5. az anyanyelv 
fejlesztésének, a 
kommunikációs 
képességek 
fejlesztésének 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

6. értelmi 
képességeket 
(érzékelés, 
észlelés, 
emlékezet, 
figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és a 
kreativitást 
fejlesztő anyagok, 
eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

7. ábrázoló 
tevékenységet 
fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

8. a természeti-
emberi-tárgyi 
környezet 
megismerését 
elősegítő 
eszközök, 
anyagok 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 
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9. munka jellegű 
tevékenységek 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb 
eszközök 

 

11. Televízió óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

12. magnetofon/CD 
lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1  

13. diavetítő vagy 
projektor 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

14. Vetítővászon óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

15. hangszer 
(pedagógusoknak) 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

16. hangszer 
(gyermekeknek) 

gyermekcsoportonként, 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

17. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-
ának megfelelő 
mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában;  
az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

18. projektor vagy 
írásvetítő 

1  

 
 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 
ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 
funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1. 1. 
Beszédfogyatékosok 

  

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1  

4. 2. Hallási 
fogyatékosok 

  

5. Dallamíró csoportonként 1  

6. hallásvizsgáló és 
hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését a többi 
gyermekkel azonos óvodai 
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csoportban látja el és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenhármat, az 
eszköz használata megoldható 
másik köznevelési intézménnyel 
történő együttműködés keretében 

7. vezetékes vagy 
vezeték nélküli 
egyéni, illetve 
csoportos adó-vevő 
készülék 

gyermeklétszám 
szerint 1 

 

8. a különböző nyelvi 
kommunikációs 
szinteknek megfelelő 
kifejezések képi 
megjelenítésére 
alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését a többi 
gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenötöt, az 
eszköz használata megoldható 
másik köznevelési intézménnyel 
történő együttműködés keretében 

9. nyelvi kommunikáció 
vizuális, auditív 
megjelenítésének 
ellenőrzésére 
alkalmas eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését a többi 
gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenötöt, az 
eszköz használata megoldható 
másik köznevelési intézménnyel 
történő együttműködés keretében 

10. szurdologopédiai 
eszközök 

csoportonként 1  

11. 3. Látási 
fogyatékosok 

  

12. Olvasó televízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengén látók, alig látók 
számára 

13. hatrekeszes doboz, 
gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám 
szerint 
1 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 A B C 

1. étel-mintavétel 
(üvegtartály) 
készlet 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

amennyiben étel kiosztása folyik 

2. Elsősegélyláda óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások 
szerint 

3. gyógyszerszekrény 
(zárható) 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások 
szerint 

4. amennyiben a 
betöltött 
munkakörben a 
viselete előírt, vagy 
javasolt, 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 
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munkaruha 

5. amennyiben a 
betöltött 
munkakörben a 
viselete előírt, vagy 
javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

 

 

 
II. sz. Függelék Gyermekportfólió 
 

 

1. ANAMNÉZIS 
 

A gyermek  neve:  …………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:  ………………………………………………………………… 

Lakcím:  ……………………………………………………………………………. 

Anyja  neve:  ……………………………………………………………………….. 

Apja  neve:  ………………………………………………………………………… 

 

A család szerkezete: /egy háztartásban vagy egy lakásban élők/: 

Apa – anya  élettárs  nevelőapa  nevelőanya nagyapa  nagymama 

Változás  történt:  …………………………………………………………………… 

Testvérek  száma:  ………………………………………………………………….. 

Változás  történt:  …………………………………………………………………… 

A gyermek egyéni érzékenysége, betegsége  ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

1. Megszületésének körülményei: 

 Tervezték – e a gyermek megszületését? …………………………………… 

 Mi jellemezte a terhesség alatti állapotát? ………………………………….. 

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

 Születési  jellemzők 

Súly:     …………………………… 

Hossz:    ……………………………. 

Komplikáció:   ………………………………………………………... 

Esetleges orvosi beavatkozás: ……………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………… 

 

2. Csecsemőkor  jellemzői (0 – 1 éves korig) 

 Szopott – e?:  ……………………Meddig?………………………….. 

 Jó evő volt – e? ………………………………………………………… 

 Jó alvó volt – e?  ………………………………………………………… 

 Milyen  betegségei  voltak?  …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 Érte –e valamilyen sérülés, baleset? ………………………………………….. 

3. A kisgyermekkor jellemzői: (1 – 3 éves korig) 

 Mászott – e?:  …………………………………………………………. 

 Járás kezdete:  …………………………………………………………. 

 A beszéd kezdete: …………………………………………………………. 

 Járt e bölcsődébe: …………………………………………………………. 

 Mikor vált szobatisztává? …………………………………………………….. 

4. Véleménye szerint mi jellemző gyermekére? 

 /Kérjük válasszon/ 

Nyugodt, élénk, túlságosan élénk, zárkózott, közlékeny, lassú mozgású, gyors mozgású, 

kiegyensúlyozott, nyugtalan,  alapos, felületes, akaratos, kapkodó, érzékeny-e a dorgálásra vagy 

nem?, türelmetlen 

5. Lakáskörülmények 

 Összkomfortos  Komfortos  Komfort nélküli 

 Hány szobás a lakás?  ………………………………………………………….. 

 Van –e a gyermeknek külön szobája? …………………………………………. 

 A gyermek játékeszközeinek jellemzői: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

6. Családi nevelés jellemzői: 

 /Kérjük válasszon/ 

Következetes, következetlen, szigorú, engedékeny, harmonikus, kiegyensúlyozott, elhanyagoló, 

ráhagyó, kettős nevelés 

 Van – e a gyermekének otthoni feladata? 

………………………………………………………………………………………. 

 Milyen a család jutalmazási szokása? 

………………………………………………………………………………………. 

 Szokták – e büntetni gyermeküket? És Miért? 
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………………………………………………………………………………………. 

 Mivel tölti a család a szabadidejét? 

………………………………………………………………………………………. 

7. Mit közölne még velünk gyermekével kapcsolatban: 

 ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

2 : A gyermekek fejlődési lapja 
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 2.1.  Mozgásfejlettség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 

lépéskor 
Kiscsoportban 

Középső 

csoportban 
Nagycsoportban 

Ujjak ritmikus ökölbe 

zárása (pumpálás) 

    

Ujjak széttárása (utánzás)     

Fűzés (nagylyukú gyöngy)     

Fűzés (cipő)     

Fűzés (tű)     

Páros lábon szökdelés 

(veréb) 

    

Egy lábon szökdelés 

(váltakozva) 

    

Labdázás (15 cm 

átmérőjű, 3 méterről) 

    

Egy lábon egyensúlyozás 

15 mp-ig (gólya mozgásos 

játék) 

    

Ujjakkal sorra érinteni a 

hüvelykujjat (játék) 

    

A megérintett ujj csukott 

szemmel való azonosítása 

    

Ujjak kisujjal kezdődő 

gördülékeny tenyérbe 

zárása 

    

Kezesség     

Megjegyzés 
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2.2.  : Testséma fejlesztésének mutatói 

Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 

lépéskor 

Kiscsoportban Középső 

csoportban 

Nagycsoportban 

Fej     

Törzs     

Hát     

Has     

Szem     

Orr     

Száj     

Nyelv     

Fül     

Nyak     

Kéz     

Kézfej     

Tenyér     

Ujjak     

Láb     

Mell     

Mellkas     

Arc     

Kar     

Comb     

Térd     

Térdhajlat     

Homlok     

Szemöldök     

Áll     
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Könyök     

Csukló     

Boka     

Lábfej     

Talp     

Lábujjak     

Sarok     

Váll     

Derék     

Csípő     

Megjegyzés     

 

2.3.: A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának 
fejlettsége 
Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 
lépéskor 

Kiscsoportban Középső 
csoportban 

Nagycsoportban 

Fent     

Lent     

Alatt     

Fölött     

Föl     

Fölé     

Jobb     

Bal     

Előre     
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Elől     

Hátra     

Hátul     

Mellett     

Mellé     

Között     

Le     

Alá     

Kívánságra irányt 

tud változtatni 

    

Mögé     

Elé     

Jobbra     

Balra     

Túl     

Közé     

Megjegyzés     
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2.4.: A gyermek értelmi fejlettsége 

Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 
lépéskor 

Kiscsoportban Középső 
csoportban 

Nagycsoportban 

A tárgyak 

csoportosí- 

tásának 

mutatói 

Szín szerint 
    

Forma szerint 
    

Méret szerint 
    

Hasonlóság-

különbözőség 

szerint 

    

Időrendiség: 

képiszint 

    

Időrendiség:  

beszédszint 

    

Ok-okozati 

 viszony 

    

Figyelem 

Jellemzői 

Összpontosításr

a 

képes 

    

Motoros 

feladat 
Verbális 

visszaadása 

Teljes, pontos 

visszaadás 
    

Megjegyzés      
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2.5.: A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége 
 
Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 

lépéskor 

Kiscsoportban Középső 

csoportban 

Nagycsoportban 

Részletek 

feltüntetése 

Kusza firka     

Van feje     

Van lába     

Van karja     

Van törzse     

Van nyaka     

A fej részletei: 

haj, fül 

    

Az arc részletei: 

szem, orr, száj 

    

Részletek 

feltüntetése 

Ruha részletei     

Kéz részletei     

Láb részletei     
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Arányok 

Fej, kar, láb, 

törzs aránya 

helytelen 

    

Fej, kar, láb, 

törzs aránya 

helyes 

    

Dimenzió 

A végtagok 

kétdimenziósak 

    

Többszempontú 

profil 

    

Érintkezés 

A négy végtag 

összefügg a 

törzzsel 

    

A nyak vonala 

átmegy a fej, 

törzs vonalában 

    

A törzs vonala 

átmegy a láb 

vonalában 

    

Megjegyzés      
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2.6.: A gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége 
Óvoda neve: 

Gyermek neve: 

Születés dátuma: 

Óvodába 

lépéskor 

Kiscsoportban Középső 

csoportban 

Nagycsoportban 

 

Szókincs 

Gazdag 

Árnyaltan 

kifejező  

    

Átlagos     

Szegényes, 

hiányos 

    

Elvont kifejezések 

előfordulása 

Gyakran     

Néha     

Sohasem     

Beszédhibás 

(milyen?) 

    

Képolvasás 

Felsorol     

Egyszerű 

cselekvést 

megnevez 

    

Összefüggéseket 

felismer 

    

Beszédritmus Folyamatos     
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Akadozó     

Gyors     

Lassú     

Szövegvisszaadás 

Nem képes 

visszaadni 

    

Hiányos     

Lényeges 

mozzanatokat 

    

Teljes, pontos     

Megjegyzés      
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2.7. sz.: A gyermek szociális fejlettsége 

Óvoda neve: 

Gyermek neve. 

Születés dátuma: 

Óvodába 

lépéskor 

Kiscsoportban Középső 

csoportban 

Nagycsoportban  

Kapcsolatteremtés 

felnőttekkel 

Kezdeményező     

Elfogadó     

Visszahúzódó     

elutasító     

Kapcsolatteremtés 

társakkal 

Kezdeményező     

Elfogadó     

Visszahúzódó     

Elutasító     

Beilleszkedés a 

tevékenységekbe 

Szemlélődő     

Magányosan 

tevékenykedő 

    

Társakhoz 

sodródó 

    

Bekapcsolódó     
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Alkalmazkodó     

Együttműködő     

Kezdeményező     

irányító     

Feladat megértés 

Megérti     

Nem érti     

Feladat teljesítés 

Érti, de nem 

teljesíti 

    

Részben teljesíti     

Irányítással, 

segítséggel 

elvégzi 

    

Önállóan teljesíti     

Feladat tartása 

Elmélyült, kitartó     

Kapkodó, 

szétszórt 

    

Érzelmi élete 

Kiegyensúlyozott     

Nyugtalan     

Erőszakos     
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Változó 

hangulatú 

    

zárkózott     

Megjegyzés     

2.8. sz.: A gyermek szociális  érettsége 
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2.8. sz.: A gyermek szociális  érettsége 

Óvoda neve: 
 
Gyermek neve: 
 
Születési dátuma: 
 

Óvodába 
lépéskor 

Kiscsoport- 
ban 

Középső 
csoportban 

Nagycso -  
portban 

Önállósága Személyi kontaktus 
nélkül is teljesít 

    

Időként személyi 
kontaktust igényel 

    

Állandó személyi 
kontaktust igényel 

    

Feladat 
végzése 

Motivált, jó 
megoldásra törekvő 

    

A motiváltság 
hiánya jellemzi, 
erőtlen 

    

Feladat 
végzése 

Tevékenysége 
elmélyült 

    

A feladat nem köti 
le 

    

Feladat 
végzése 

Kitartó a 
tevékenységben 

    

Kapkodó, kitartásra 
nem képes 

    

Munkatempója Gyors, dinamikus     

Átlagos     

Lassú, nehézkes     

Munkatempója Könnyen vált át 
más tevékenységre 

    

Nehezen áll át más 
tevékenységre 

    

Válasz 
tevékenységek 
akadályozására 

Kivárásra képes, 
toleráns 

    

Feladja     

Indulatkitöréssel 
válaszol 

    

Személyek elleni 
agresszióval 

    

regresszióval     

Megjegyzés      
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3. SZOKÁSREND TÁBLÁZAT 
A gyermek neve 
 

1.Kézmosás előtt ruhaujj felgyűrése           

2.Saját fésű, pohár, törölköző használata           

3.Igényszint alakítás önmagukkal szemben           

4.Papírzsebkendő önálló használata           

5.Fésülködés           

6.Egyenes testtartással ülés           

7.Kulturált étkezés, helyes evőeszköz használat           

8.Öltözködési önállóság mértéke           

9.Öltözködés tempója           

10.Igényszint alakítás környezettel szemben           

11.Környezet tisztaságának védelme           

12.Játékeszközök helyretétele           

13.Vízcsap elzárás maga után           

14.Köszönés érkezéskor, távozáskor, vendég érkezésekor           

15.Alapvető udvariassági szokások           

16.Segítőkészség           

17.Alkalmazkodóképesség           

18.Játékeszközök elkérése           

19.Nyitottság, társ elfogadása           

20.Megfelelő hangerő használata           

21.Egymás játéktevékenységének tiszteletben tartása           

22.Naposi feladatok ellátása           

23.Séta közbeni helyes viselkedés           

24.Kezdeményezéseken aktivitás           

25.Beszédindíték, beszédkedv, közlékenység           

26.Színismeret (alap és kiegészítő)           

27.Egyensúlyérzékelés           
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4.CSALÁDLÁTOGATÁS 
 
A gyermek neve: 
Időpont: 
Tapasztalataink: 
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5. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 
 
 
A gyermek neve: 
 
 

Időpont Fejlesztési területek, feladatok 
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6.KONZULTÁCIÓS LAP 
 
A gyermek neve: 
 
 

Időpont Tartalom A szülő aláírása 
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III. sz. Függelék 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LENTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 
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Bevezetés  

 

Integrációs Pedagógiai Programunk (IPR) kinyilvánítja azt a pedagógiai 

alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének 

elősegítése érdekében. 

Az óvodai IPR nem jelent külön programot az óvoda munkájában, hiszen minden 

pontja a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára épül. 

 

Integrációs Pedagógiai Programunk célja:  

 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek beóvodázásra 

kerüljön. 

 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-6-7-8 éves HHH gyermek 

rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással, tudatos 

óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai 

sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez. 

 

 Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek évről-évre egyre nagyobb 

számban, integrált iskolai környezetben kezdjék meg általános iskolai 

tanulmányaikat.  

 

 Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése – a szülői házzal, a Napsugár 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, 

Általános Iskolákkal – annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú 

fejlesztése, szociális támogatása sikeresen megvalósuljon.  

 

Integrációs Pedagógiai Programunk hatóköre:  

Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek teljes köre, kiknek 

mindenkori létszáma az óvoda „Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek” 

nyilvántartásában kerül kimutatásra.  A kimutatás fellelhetősége: 

intézményvezető irodában.  

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 173.§. szerint: a hátrányos helyzetű 

gyermekek felvétele is lehetséges a programba. A HH gyermekek részvétele a 

programban a csoport óvodapedagógusainak véleménye alapján történik, melyet 

az anamnézis elkészítése után javasolnak. 
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Integrációs Pedagógiai Programunk jellemzői:  

 gyermekközpontú és családorientált szemlélet,  

 olyan interdiszciplináris (több tudományt, szakterületet érintő) megközelítés, 

mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens, minden szakma 

szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja.  

 

Integrációs Pedagógiai Programunk működtetésének szabályozása 

Elvárható eredmény: 

Az Integrációs Pedagógiai Programunk megalkotását és legitimálását követően a 

fenntarthatóság megvalósul, melyet az alábbi szabályozás biztosít:  

A fenntarthatóságot biztosító tevékenységek 

 IPR team megbízása. 
 Az Integrációs Program cél, feladat és tevékenységrendszerének 

felülvizsgálata az előző nevelési év önértékelése és az esetlegesen 
megváltozott jogszabályok alapján. 

  Az Integrációs Pedagógiai Programra épülő, nevelési évre szóló feladatok 
meghatározása az intézmény éves pedagógiai munkatervében. 

 

Feladataink: a célok elérése érdekében a Pedagógiai Programunk cél, feladat és 

tevékenységrendszerébe integráltan beépülve: 

1. Szervezési feladatok  

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának 

támogatása  

 A HHH gyermekek beóvodázásáért felelős team kijelölése. 
 Kapcsolatfelvétel a védőnővel. 
 A védőnő, és a Napsugár Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat bevonása 

a „felderítő-meggyőző” munkába. 
 Azon HHH gyermekek meglátogatása, akik nem jelentkeztek óvodai 

felvételre. 
 „Óvodanyitogató” rendezvény. 

 

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás 

 

Csoportalakítás az integrált óvodai nevelésnek megfelelve. Minden nevelési 

évben a lehetőségekhez képest megfelelő a HHH gyermekek arányos elosztása a 

gyermekcsoportokban. 
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1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása  

 

 Érzelem gazdag, családias óvodai légkör kialakítása. 
 Nyitott óvodai működés fenntartása: a szülői házzal való nyitott kapcsolat. 
 A HHH gyermekek körében a Felvételi és mulasztási napló folyamatos 

figyelemmel kísérése, hiányzás esetén a szükséges intézkedések 
megtétele. 

 Jelző rendszer működtetése a széleskörű intézményi együttműködés 
keretében: védőnők, Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása  

 Az óvodai nyitvatartási idő igényének felmérése a szülők körében. 
 Az óvodai nyitvatartási idő egyeztetése a fenntartó önkormányzattal.  

 

2. Nevelőtestület együttműködése  

 Az óvodában működik az óvodapedagógusi együttműködésre épülő 
értékelési rendszer, mely teljes mértékben biztosítja a HHH gyermekek 
egyénre szabott felzárkóztatását tehetséggondozását. 

 Az esélyegyenlőségi megvalósításának legfontosabb feltétele az emberi 

erőforrások biztosítása. Épp ezért lényeges célterület a belső fejlesztés. Ez 

alatt részben az óvodai dolgozók felkészültségének, tájékozottságának 

javítására kell gondolni. Ennek eleme például a kötelező és választható 

továbbképzések szervezése (amelyeket pályázati források finanszíroznak), 

a belső kommunikáció javítása. Másrészt része lenne a hatékony és a 

teljesíthető munkamegosztás kialakítása, valamint a motiváció erősítése, a 

konfliktusok kezelése, a kiégés veszélyének kezelése. 

 

3. Pedagógiai munka kiemelt területei   

3.1. Óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés 

 A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő lap rendszer „anamnézis” 
fejezetének elkészítése és folyamatos dokumentálása az óvodába lépő 
HHH gyermekek teljes körében.  

 Az egyénre szabott fejlesztés, differenciált személyiségfejlesztés 
valamennyi HHH gyermeknél. 

 A szülőkkel történő konzultáció dokumentálása. 
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3.2. Kommunikációs nevelés 

 Anyanyelvi, verbális kompetenciák (szókincs, nyelvi 

kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés fejlődésének 

elősegítése). 

 Mintaadó, beszélő, nyugodt környezet biztosítása. 

 A speciális nevelési szükségletű (HH, SNI,BTMN, tartósan 

beteg, tehetséges) gyermekek élményekhez   juttatása. 

 Anyanyelvi játékok, drámajátékok, beszélgető-kör, bábjáték, 

színházlátogatás, könyvtárlátogatás szervezése. 

 Logopédiai ellátás biztosítása. 

 

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció 

 

 Társas kapcsolatok, közösségi szokások, együttműködés 

alakítása. 

 Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati tényezők formálása. 

 Az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése. Személyre 

szabott befogadás.  

 Szokások, normák kialakítása, a bizalom, elfogadás, 

együttműködés megteremtésével. 

 A viselkedéskultúra elsajátítása, a feladat és szabálytudat, 

önfegyelem kialakítása. A közösséghez tartozás erősítése. 

 Közös, élményszerű programok szervezése: kirándulások, 

ünnepek, hagyományok. 

 Szociometria elkészítése. 

 

3.4.Egészséges életmódra nevelés 

 Egészségtudat kialakítása. 

 Életritmus, rugalmas napirend, higiéniai szokások, egészséges 

táplálkozási szokások kialakítása. 

 A speciális nevelési szükségletű gyermekek egészséges 

fejlődéséhez szükséges óvodai tárgyi és személyi 

feltételrendszer biztosítása. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 
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3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 Pedagógiai programunknak megfelelően a multikulturális 

tartalmak beépülése a csoportok mindennapi életébe. 

 SNI gyermekekkel való közös óvodai élet. 

 Idősek megbecsülésére nevelés.  

 Munkára nevelés során a környezet megóvására, védelmére 

nevelés. 

 
 

3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek  
 Pedagógiai Programunk tevékenységrendszerének 

megvalósítása. 

 Az óvoda képes a különböző háttérrel és különböző eltérő 

fejlettséggel rendelkező gyermekek fogadására, 

együttnevelésére, egyéni, differenciált fejlesztésére. 

 Egyéni fejlesztési tervben meghatározott feladatok 

végrehajtása, fejlesztőpedagógiai módszerek alkalmazásával.  

 Készség, képesség-fejlesztés.  

 „Tehetségcsírák” azonosítása, gondozása. 

 A gyermek tevékenységeire támaszkodó módszerek: 

differenciálás, komplexitás alkalmazása. 

 Projekt módszer alkalmazása. 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

 Kooperatív technikák alkalmazása, attitűdformálás. 

 

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális 

segítségnyújtással kapcsolatos munka  

 

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 Gyermekek testi fejlődésének mérése: súly, magasság. 

 Védőnő: egészségügyi szűrővizsgálatai. 

 Szakorvosi szűrővizsgálatok szükség esetén: a gyermek 

fejlődésének nyomon követése, regisztrálása. 

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás   

 Egészségügyi tartalmú programok a szülők számára. 

 A szülők eseti problémáiban segítségnyújtás. 
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4.3.A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés 

 Egyetlen gyermek se marad ki az óvodából a szülők 

szegénysége miatt. 

 A HHH gyermekek óvodai ingyenességének biztosítása. 

 Szülők felvilágosítása a szociális támogatás lehetőségeiről. 

 Jelzőrendszer működtetése. 

 „Zsibvásár”- Ruhák, játékok, könyvek gyűjtése, 

adományozások. 

 Kirándulások szervezése, rendezvények látogatása. 

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, 

különösen az alábbiakkal  

5.1.Napsugár Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 

 Családok szociális, mentális támogatása. 

 Erőforrásaink feltárása. 

 A családsegítő szakemberek folyamatos segítségadása az 

óvodában. 

 Jelzőrendszer folyamatos működtetése, esetmegbeszélés.  

5.2.Védőnői hálózat   

 A gyermekek óvodai beíratásának támogatása. 

 Jelzőrendszer működtetése. 

 Szűrővizsgálatok szervezése. 

 Esetmegbeszélés. 

 Fejtetvesség megelőzése, és a megszüntetésére törekvés. 

5.3. Szakmai szolgáltatók - Nevelési Tanácsadó - logopédia, 

fejlesztő pedagógus, Szakértői bizottság,  Pszichológiai 

szolgáltatás 

 Szakmai szakszolgáltatások megtervezése és biztosítása. 

 A gyermek fejlesztésében való kooperatív együttműködés 

konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatban szakmai 

tanácsadás. 

 Fejlesztési terv közös kidolgozása. 

 Iskolaérettségi vizsgálat. 

 Gyermekpszichológus segítségadása. 
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5.4. Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala Családok szociális, mentális támogatása. 

 Erőforrásaink feltárása- gyermekelhelyezés, családba fogadás, 

védelembe vétel. 

 Hatósági ügyintézés 

 Jelzőrendszer folyamatos működtetése, esetmegbeszélés.  

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása 

6.1.Iskolai alkalmasság elérését támogató pedagógiai munka 

 Logopédiai szűrés és foglalkozás. 

Fejlesztőpedagógiai eljárások alkalmazása. 

 Gyógypedagógus fejlesztése, ha szükséges. 

 Iskolára való alkalmasság elérését támogató pedagógiai 

munka- egyéni fejlődés elősegítése. 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követése óvodába lépéstől. 

 A tanulási képességek megalapozásával, a tanulási és egyéb 

részképesség zavarok kialakulásának megelőzésével, 

megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció 

az alkotásvágy szükséges szintjének kialakításával a 

kudarcmentes iskolakezdés biztosítása. 

6.2. Iskolaválasztás támogatása 

 A speciális nevelési szükségletű (HH, SNI, BTMN, tartósan 

beteg, tehetséges) gyermekek beiskolázásának támogatása. 

 Ismerjék meg a gyermekek a leendő elsős tanítókat.  

 A gyermekek szüleikkel látgassanak el az iskolák által 

szervezett programokra. 

 Az iskolai szakemberek látogatása az óvodába szülői 

értekezletre. 

 A tanítók részvétele az óvoda által szervezett szakmai 

programokra. 

 Tájékoztató megbeszélés. 

 Konzultálás, eset megbeszélés. 

6.3.A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános 

iskola első évében 
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 Az iskolába menő gyermek iskolai alkalmasságának „után 

követése”.  

 Személyes konzultáció a gyermekek fejlődéséről. 

 Tanítói elégedettségmérés a gyermekek iskolai beválását 

illetően.   Az iskola visszajelzése az óvodának. 

 A mérés összehasonlítása. Ha szükséges intézkedés megtétele. 

 Szakmai műhelymunka: munkaközösségi foglalkozások, 

kölcsönös hospitálások, esetmegbeszélések. 

 Közös gondolkodás a gyermekek iskolai alkalmasságáról 

7.A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés  

 Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. 

 Az óvodai élet bemutatása nyílt nap 

keretében”Óvodanyitogató” a gyermekek és szüleik számára –

együttjátszás az óvodában. 

 A család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése 

családlátogatás alkalmával. Anamnézis kitöltése-, amit a szülő 

fontosnak tart a gyermekéről. 

 Gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése. 

 Szülői értekezlet, korrekt tájékoztatás, házirend ismertetése, 

átadása a szülő részére. 

 Egyéni beszélgetések. 

 Partnerlapok napi aktuális kiírásai a faliújságokon. 

 A gyermekek egyénre szabott befogadásának biztosítása. 

 Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése: 

tájékoztatás, beszélgetés a szülőkkel három havonta. 

 A gyermekek alkotásainak megmutatása, elemzése: 

gyermekmunkák elhelyezése a szülői tájékoztató táblára. 

 A család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése. 

 A család erőforrásainak feltárása családlátogatás. 

 Csoportos és intézményi SZK megválasztása, működtetése. 

 Szülői érdekképviselet létrehozásának támogatása. 

 Közös rendezvények szervezése: családi napok LECSÓ az 
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óvodában,  az intézmény hagyományainak a Pedagógiai 

programban foglaltaknak megfelelően. 

 Kérdőíves felmérés a szülők elégedettségéről, 

elégedetlenségéről, igényeiről. 

 Partner központú működés – szülői igények kiszolgálása. 

 

8.Intézményi önértékelés, eredményesség 

8.1.  Intézményi önértékelés készítése  

 Intézményi helyzetelemzés: SWOT analízis. 

 A speciális nevelési szükségletű ( a HH és SNI, tartósan beteg, 

tehetséges) óvodás gyermekek személyiségfejlesztésének, 

tehetséggondozásának, felzárkóztatásának figyelemmel 

kísérése. 

 Pozitív diszkriminációs programok kidolgozása – akadálytól 

való mentesítés - együttérzés - megértés. 

 Disszeminációs tevékenység az óvodák körében. Projektek 

készítése:  Pedagógiai eredmények bemutatása – Szociális 

készségek fejlődése – Projektek   hatásának bemutatása. 

 Rendezvények szervezése: eseménynaptár elkészítése 

 
 


