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BEVEZETÉS 
 

Óvodánk megalapításában családi bölcsődénk népszerűsége, szülői igények, családok bizalma, 
tapasztalataink és a gyermekekkel töltött szeretetteljes nevelés és gondozás ösztönöz 
bennünket. 

Az Apró Talpak Óvoda a IV. kerületben, Káposztásmegyeren található. Közel Rákospalotához, 
Dunakeszihez és az M0-ás autópályához, így több kerületből is megközelíthető. 

Káposztásmegyer egy jellemzően modern panelépületekből álló lakótelep. Lakosainak száma 
30 000-es lélekszámával Budapest egyik legnagyobb lakótelepének tekinthető. 
Káposztásmegyer I ill. II. számú lakótelep mellett hozzá tartozik a Homoktövis lakópark, 
továbbá a folyamatosan fejlődő Észak - Pesti Ipari Park is. 

Az óvoda épületét a IV. kerület önkormányzat hozzájárulásával az Újpesti Vagyonkezelő 
biztosítja. Az óvoda mérete 260 nm, ahol a már meglévő 2 óvodai csoport mellé szeretnénk 
még 1 óvodai csoport létrehozását. Így az óvoda várható férőhelyének száma 56 fő lesz.  Az 
önkormányzati támogatásával óvodánk saját udvarral, felszerelt játékeszközökkel rendelkezik.  

 

1. A MI ÓVODÁNK 
 

1.1. Szervezeti és működési rend 
Az óvodában okleveles óvodapedagógusok látják el a nevelőmunkát, az 
óvodapedagógusok munkáját gyógy-és fejlesztőpedagógus, valamint logopédus segíti, 
továbbá csoportonként egy dajka biztosítja a gondozási és takarítási feladatok 
zavartalan elvégzését.  
 

Csoportok terve: 

 2,2-7 évesek csoportja – vegyes csoport 
 2,5 évesek csoportja – kis-és középső csoport 
 2,5 évesek csoportja – kis csoport (új óvodai csoport) 

 

Az óvoda nyitva tartása: 

Az óvoda nyitva tartása a fenntartói és szülői igények alapján szerveződik.  
Az óvoda 07.30 - 17.00 – ig fogadja a gyermekeket. 
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1.2. Az óvoda munkarendje 
 Az óvodapedagógusok munkarendje napi váltásban történik 
 Az óvoda dolgozói az érvényes jogszabályok figyelembevételével dolgoznak 
 A személyes feladatukat a munkaköri leírás tartalmazza 

 

1.3. Személyi feltételek 
Óvodánk az engedélyezett létszám szerint működik, az óvópedagógusok és a nevelő 
munkát segítő munkatársak a munkakörük ellátásához szükséges végzettséggel 
rendelkeznek. A nevelő munkát csoportokként két óvodapedagógus végzi és 1 dajka 
segíti. 
Az óvoda eredményes, hatékony működésé logopédus, gyógy-és fejlesztőpedagógus is 
segíti.  

 

1.4. A nevelőtestület együttműködése 
 az óvodapedagógus elfogadó személyisége 
 a társak szabad megválasztásának lehetősége 
 a pedagógusok egymásközötti kapcsolatainak pozitívvá alakítása 
 törekszünk arra, hogy lehetőség szerint állandó óvodapedagógusok legyenek a 

gyerekekkel az óvodáskor kezdetétől a végéig 
 a heti- és napi rend kialakítása az óvodapedagógusok joga és kötelessége, bizonyos 

esetekben alkalmazkodnak a többi csoport elképzeléseihez pl. tornaszoba, közös 
helyiségek használata kapcsán 

 az óvodapedagógusok és a speciális ellátást biztosító kollégák folyamatosan 
információt cserélnek egymással a gyermekek fejlődéséről/fejlődésük érdekében 
egyéni sajátosságaikról 

 a nevelőtestület havonta szakmai konzultációt tart, ahol beszámolnak egymásnak 
tapasztalataikról, észrevételeikről; probléma esetén további szakembereket 
vonnak be a gyermekek fejlődésének érdekében 

 

1.5. Tárgyi feltételek 
Óvodánk barátságos, esztétikus környezetben várja a gyermekeket. Az épületet az 
önkormányzat és a fenntartó folyamatosan karbantartja és felújítja. Megfelelő 
mennyiségű és minőségű eszköz áll a gyermekek rendelkezésére, hogy mozgásuk és 
értelmi képességeik megfelelően fejlődjenek. Minden csoportnak külön mosdója van, 
így kényelmesen tudják higiéniai szükségleteiket is kielégíteni. Az udvar jól felszerelt, 
rendezett, szabványnak megfelelő és tanúsítvánnyal ellátott eszközökkel rendelkezik. 
 

1.6. Az óvoda weboldala  
www.aprotalpak.net 
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2. ÓVODAKÉP 
Az óvodai nevelésünk a 2,5 -7 éves korú gyermekek fejlődésének biztosítja az optimális 
feltételeit. Pedagógiai célunk és feladatunk középpontjában az együttműködési, társas 
kapcsolatok fejlesztését állítjuk, azaz kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé 
tenni a gyermekeket. Tiszteletben tartjuk, hogy az óvodás korú gyermek nevelésének 
elsődleges színtere a család. Fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük a gyermekek 
személyiségének harmonikus fejlődését, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével. Ezért igyekszünk megteremteni az érzelmi biztonságot nyújtó, a 
szeretetteljes, befogadó, elfogadó, nyugodt, derűs, családias légkört, ahol az óvónő és 
gyermek között érzelmi kötődés és bizalom alakul ki.  

 

Pedagógusaink törekednek arra, hogy 

 a gyermekek képességeit eltérő egyéni fejlődési ütemükhöz és 
érdeklődésükhöz mérten fejlesszék 

 segítsék a gyermek tehetségének kibontakoztatását 
 kapcsolatukat a feltétel nélküli tisztelet és elfogadás jellemezze 
 megtanítsák az együttműködésre, alkalmazkodásra, kompromisszum 

készségre, toleranciára, empátiára 
 a hagyományaink értékeit ápolják 
 felhívják a figyelmüket a hazaszeretet és családszeretet fontosságára 
 ismerjék, szeressék, tiszteljék Önmagukat, másokat, szűkebb és tágabb 

környezetüket 
 természetes igény legyen a természet szeretete, megbecsülése és megóvása 

 

 

2.1. Az óvodai nevelésünk célja 
  boldog, szabad, élményekben gazdag óvodás évek biztosítása 
 az életre való felkészítés tevékenységeken keresztül 
 az anyanyelv megismerése, megbecsülése, szeretete kommunikációra és 

kooperációra való nevelés 
 a beszéd és a kommunikáció kedvének fenntartása 
 az egyéni, társas és közösségi élet feltételeinek összehangolása, megteremtése 

érzelmileg és erkölcsileg egyaránt 
 a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek megsegítése 
 az eltérő fejlődési ütemben fejlődő gyermekek integrált nevelése 
 az egészség fontosságának tudatosítása, egészséges életmódra nevelés 
 tehetségesebb gyermekek tehetséggondozása 
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2.2. Az óvodai nevelésünk alapelvei 
 érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör 

megteremtése 
 gyermek szükségleteinek kielégítése, testi-, szociális-, és érzelmi-, értelmi 

képességeinek kibontakoztatása 
 egészséges óvodai környezet biztosítása 
 kölcsönös tiszteletadás 
 gyermek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, védelem nyújtás 

a fizikai és lelki erőszakkal szemben 
 egyéni bánásmód érvényesítése 
 megfelelő személyi-, és tárgyi környezet biztosítása 
 kommunikációs képességek folyamatos fejlesztése gyermek-gyermek, ill. 

gyermek-felnőtt kapcsolatában 
 a fő gyermeki tevékenység, a játék és mozgás biztosítása 
 stabil óvodai szokás-, és szabályrendszer kialakítása 
 gyermekközösség kialakítása és fejlesztése 
 a gyermek személyiségének, fejlődésének érdekében a szülőkkel való 

együttműködés 

 

 

3. NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK 
 
3.1. Nevelési céljaink 

Nevelési célunk középpontjában a 2,5-7 éves korú gyermekek szociális életképessége, 
életre való nevelése és társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése áll. A gyermek 
személyiségét fejlesztjük a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.  

 

 Az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával minden 
gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben. 

 A gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, minőségi körülmények között 
töltsék mindennapjaikat. 

 Nevelésünk személyiség központú, előtérbe helyezzük az egyéni fejlődés 
elősegítését. 

 A napi tevékenységek során egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak 
megfelelő készségeket és képességeket, önfeledt szabadjátékot.  

 Kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé tenni óvodáskorban a 
gyermekeket. 

 Elősegítjük, hogy óvodánkból jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, 
nyitott, egészséges, az iskolába jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.   

 Nevelőtestületünk a partnerközpontú működésre törekszik. 
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További céljaink: 
 anyanyelvi nevelés 
 elősegíteni az érzelmi, szociális és közösségi nevelést 
 egészséges életmód kialakítása 
 az életre való felkészítés 
 biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak 

kibontakoztatását és megerősítését 
 „az Én kép” kialakítása a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel való 

optimális kapcsolathoz, mely közreműködik a gyermek életkori és egyénenként 
változó testi és lelki szükségleteihez 

Pedagógiai programunkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek önmagukat és 
másokat elfogadják, együttműködésre legyenek képesek, jól kooperálók és 
kommunikatívak legyenek. 

 

   3.2. Fenntartói célok, feladatok 
 
Az óvoda hatékony működtetése érdekében fontosnak tartja: 

 az esélyegyenlőséget 
 az egyenlő bánásmódot 
 a vallásszabadság érvényesítését 
 a lelkiismereti meggyőződés szabadságát 
 a hazaszeretetre nevelést 
 nemzet tudat kialakítását 
 alapvető erkölcsi értékek elsajátítását 
 a tanszabadság és a tanítás szabadságnak érvényesítését 

 

Fontos feladatnak tartjuk: 
 az óvoda rendszerének kialakítását, irányítását, működtetését 
 az óvoda működéséhez szükséges dokumentumok törvényi előírásainak 

megfelelését, módosítását, aktualizációját 
 az óvodás korú gyermek életsajátosságainak figyelembevételét 
 játékos tevékenységgel fejleszteni személyiségét 
 az egyenlő bánásmód megvalósítását 
 tehetséggondozást 
 felkészíteni az iskolai életmódra 
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3.3. Gyermekkép 
Minden gyermek egyedi személyiségjegyekkel rendelkezik, mely egyszeri és 
megismételhetetlen. Fejlődését meghatározza az öröklött tulajdonságai, 
szociokulturális környezete, spontán és tervszerűen létrejött környezeti hatások. 
Nevelésünk gyermekközpontú, fejlődési ütemének figyelembevételével biztosítjuk az 
életkorokként és egyénekként változó tesi-lelki, szociális-értelmi szükségleteit. 
Személyiségfejlesztését egyéni képességeihez, készségeihez igazítjuk. 
 

Olyan óvodai élet megszervezésére törekszünk, amelyben a gyerekeink aktívak, 
önzetlenek, kitartók, segítőkészek, kíváncsiak, érdeklődők, kreatívok, őszinték, 
figyelmesek, együttérzők. Gondolataikat, érzéseiket meg tudják fogalmazni, kéréseiket 
véleményüket bátran és őszintén ki tudják nyilatkoztatni. Képesek legyenek az 
önfegyelemre, megfelelő türelemmel, felelősségtudattal, önbizalommal 
rendelkezzenek. Legyenek jókedvűek, kedvesek, tudják a különbözőséget elfogadni, a 
szeretetet továbbadni.  Őrizzék meg a természetes kíváncsiságukat, óvják, védjék és 
alakítsák környezetüket, melyben szeressenek mozogni és egészségeseknek lenni.   

 

3.4. Pedagóguskép 
Programunk fontos szereplője az óvodapedagógus, aki teljes személyiségével, 
jelenlétével segíti a gyermekek fejlődését. A nevelő munka elengedhetetlen feltétele 
a pedagógiai program szellemével azonosulni tudó, feladatait meghatározni képes 
óvodapedagógus személye.  
A pedagógus megnyilvánulásai építik a gyermek személyiségét, ezért nagyon fontos a 
pozitív óvodapedagógusi kép. Elfogadó személyisége elősegíti és megalapozza a 
gyermekcsoportban az egymás elfogadását, segítségnyújtását. 
 
 
 
Az Apró Talpak óvodapedagógusai: 

 elfogadják és figyelembe veszik a gyermekek készségeit, képességeit, 
különböző fejlődési ütemüket, tehetségüket, szociokulturális helyzetüket 

 elkötelezettek az egészséges életmódra és a környezettudatos nevelésre 
 tisztában vannak azzal, hogy teljes személyiségükkel hatnak a gyermekekre 
 önmagukat a csoport vezetőjének tekintik, döntéseket hoznak, határozottak, 

de egyben rugalmasak, tudatosak, jó szervezőkészséggel rendelkeznek, 
kreatívok, együttműködők, konfliktuskezelésük jó, hatékonyan kommunikálnak 
céljaik elérése érdekében 

 kiegyensúlyozottak, nyugodtak és toleránsak, melyek biztosítják a gyermekek 
optimális fejlődését 

 folyamatos önképzéssel fejlesztik önmagukat és tudásukat 
 munkájuk során az óvodába lépéstől az iskolába lépésig gondoskodnak a 

gyermekek fejlesztéséről, tehetségük kibontakoztatásáról 
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 összehangolják munkájukat az óvodát segítő szakemberekkel 
 a szülőkhöz való kapcsolatukat az együttműködés, a kölcsönös tisztelet, 

megbecsülés, segítségnyújtás és együtt gondolkodás jellemezi 

 

4. AZ ÓVODAI PROGRAM NEVELÉSI FELADATAI  
Az óvodai nevelés általános feladata a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. 

 

              Fő feladatok: 
 egészséges életmód kialakítása, egészségfejlesztés 
 érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 
 anyanyelvi és értelmi fejlesztés 

 

 

4.1. Egészséges életmód, egészségfejlesztés 
Az egészséges életmódra nevelés a gyermek testi-lelki szükségletéből következik. 
Fontos kialakítani a megfelelő életkorhoz igazodó napirendet. Az ugyanabban az 
időben végzett tevékenységek segítik a gyermek eligazodását, biztonságérzetét. A 
gondozási feladatok során szorosabbá válik az óvónő-gyermek, dajka-gyermek 
kapcsolata. Hatása van a pozitív énképre, önkontrollra, együttműködésre, 
kommunikációra, problémamegoldó képességre. 

 

4.1.1. Az egészséges életmódra nevelés feladatai 
 egészséges, biztonságos környezet megteremtése, testi épség 

megóvása érdekében 
 ideális feltételek biztosítása a szabad játékhoz, a nyugodt 

pihenéshez 
 a testi egészség: gondozás, ápolás, mozgás fejlesztése 
 a gyermekek egyéni szükségleteikhez igazodó gondozás, 

komfortérzetük kielégítés 
 a lelki egészség megteremtése, érzelmi biztonság nyújtása 
 a szociális kapcsolatok harmonikus megteremtése 
 a gyermekek egészség megőrző, egészségvédő, betegségmegelőző 

szokásainak kialakítása 
 az óvoda minden dolgozója segítse, támogassa és elégítse ki a 

gyermekek szükségleteit, egészségi, testi, lelki, mentálhigiéniai, 
szociális fejlődését 

 személyközpontú pedagógiai módszerekkel segítse elő a gyermekek 
fejlődését 
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 a szülők otthoni egészségnevelő szokásainak megismerése, segítése 
 a mozgás megszerettetése, a testi képességek fejlesztése 
 a helyes táplálkozási szokások kialakítása 
 időjárásnak megfelelő öltözködési szokások kialakítása 

 

Mindezek megvalósítását minden óvodapedagógus és a nevelőmunkát segítő 
pedagógusok, munkatársak mintaértékű viselkedése segíti. 

 

4.1.2. Az egészségfejlesztés fő tartalma 
 

 helyes életritmus  
A napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek 
pozitívan hatnak az életfolyamatokra. A helyes életritmust a családdal együtt 
kell kialakítani. Ennek érdekében óvodai és óvodán túli ajánlott napirenddel 
segítjük a családi nevelést. 

 

 táplálkozás 
Az óvodában napi négyszeri étkezés biztosított, mely a növekedés és fejlődés 
elengedhetetlen feltétele. Fontosnak tartjuk, hogy az óvónő ismerje meg az 
egyes gyermekek étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét. Az 
étvágytalan gyermekre külön figyelmet fordítson. Lényegesnek tartjuk, hogy az 
új ízeket, ételeket megismertessük, megszerettessük.  Az étkezés feltételeinek 
biztosításában maguk a gyermekek is részt vesznek, uzsonnáikat, zöldséges 
tálaikat maguk készítik el (önkiszolgálás, naposi rendszer stb.) Nagy figyelmet 
fordítunk az esztétikus, kulturált étkezési szokások kialakítására. Folyadék egész 
nap a gyermekek szükséglete szerint rendelkezésükre áll. 

 

 testápolás 
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk 
gondozását, rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük 
kialakulását szolgálja. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus érezze át 
ennek a jelentőségét és maga is működjön közre az ápolási szokások 
kialakításában. Törekedjen a gyermekkel bensőséges kapcsolatot kialakítani, 
alkalmazkodjon a gyermek egyéni igényeihez és a hozott szokásaihoz. 

 

 öltözködés 
Fontos, hogy ruházatuk védelmet nyújtson az időjárás változásai ellen. 
Ugyanakkor fejleszti a gyermek ízlését, önállóságát is. A gyermekek óvodai 
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öltözéke legyen kényelmes, az óvodában a váltócipő használata kötelező. 
Minden gyermektől kérünk egy garnitúra váltóruhát. A pizsama és a tornaruha 
használata kötelező, amelyet a szülők biztosítanak a gyermekeik számára. 
Gondoskodunk a gyermekek ruháinak megfelelő tárolásáról, az öltözködés 
helyes sorrendjének elsajátításáról.  

 

 egészségmegőrző mozgás 
A gyermekek mozgásigényének kielégítése fontos az egészség megőrzéséhez. A 
nap legnagyobb részében a mozgásos játék kap szerepet. Egész évben az 
időjárástól függően a szabad levegőn tartózkodunk, sétákat szervezünk, ahol 
nem csak az ismereteiket gyarapítjuk, hanem mozgásukat fejlesztjük és a 
biztonságos közlekedés szabályait is elsajátítjuk. Rendszeresen korcsolyázást, 
síelést, lovaglást biztosítunk számukra fakultatív programként. A gyermekek 
szervezetének edzése során a rendszeresség és fokozatosság elvét 
érvényesítjük. 

 

 pihenés és alvás 
Az óvodás gyermek napirendjében, nagyon fontos szerepet kap a pihenés és 
alvás. Az óvodapedagógus mesét olvas, énekel és halk relaxációs zenével 
nyugtatja és altatja a gyermekeket. A gyermekek alvási szokásait a pedagógus 
tiszteletben tartja. Minden gyermeknek wesco ágyat biztosítunk a kényelmes 
pihenés érdekében. 

 

 Betegségek, balesetek megelőzése 
Arra törekszünk, hogy a szülők csak egészségesen hozzák gyermekeiket az 
óvodába. Az óvodában történő megbetegedés esetén, telefonon értesítjük a 
szülőt. A megelőzés érdekében a személyi higiéniai szabályok betartására 
neveljük a gyerekeket, folyamatosan biztosítjuk a környezet tisztaságát, a 
játékok fertőtlenítését, légtisztitó eszközök alkalmazását. 

Nagy figyelmet fordítunk az óvodában előforduló balesetek megelőzésére. 
Ennek érdekében játékos módon egészségvédő ismereteket és 
balesetmegelőző szabályokat közvetítünk a gyermekek részére. A közlekedés 
szabályait játék közben és a közlekedések alkalmával fejlesztjük. 

 

 Lelki egészségfejlesztés 
Nevelőmunkák során nagy figyelmet fordítunk a félelem, szorongás oldására, 
az agresszió kivédésére. Személyiségük szabad kibontakoztatásához biztosítjuk 
a feladatokat. A gyermekek pozitív érzelmi életének alakítása érdekében, 
következetességgel, odafigyeléssel terelgetjük viselkedésük képességének 
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fejlődését, társas kapcsolataik alakulását. A gyermekek fizikai és lelkiállapotát 
figyelemmel kísérjük, és ha negatív változást tapasztalunk a szülők bevonásával 
megkeressük a legmegfelelőbb megoldást arra, hogy segítsük a probléma 
megszüntetését. Minden esetben éreztetjük elfogadásunkat, szeretetünket, 
bizalmunkat és hogy bármilyen problémájukkal fordulhatnak hozzánk. 
Segítőkészségre, együttérzésre és a másság elfogadására neveljük őket.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 önállóan öltöznek, vetkőznek, ruhájukkal gondosan bánnak 
 ügyelnek környezetük rendjére, gondozottságára 
 igényesek testük tisztaságára 
 igényükké válik a mindennapi mozgás 
 ismerik testüket, képesek szükségleteiket a szokásoknak megfelelően 

önállóan kielégíteni 
 rendelkeznek az elemi egészségvédő és megőrző szokásokkal 
 
 

4.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 
Ebben az életkorban a gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelem 
vezéreltsége. Arra törekszünk, hogy a gyermekeink szívesen járjanak óvodába, 
szeressék óvónénijüket, dadus nénijüket és a csoportba járó csoporttársaikat. Arra 
törekszünk, hogy gyermekeink az óvodában érzelmi biztonságban legyenek, 
otthonosság fogadja őket, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkörben töltsék 
minden napjaikat. Elengedhetetlen, hogy már az óvodába lépés első napján pozitív 
érzelmi hatások érjék a gyermekeket, ezért a beszoktatást lehetőség szerint a gyermek 
és szülő igényeihez igazítjuk. Törekszünk arra, hogy érezzék, szeretettel várjuk őket 
óvodánkba. 

A közös élményekre épülő közös tevékenységek segítik a szocializáció fejlődését. Az 
óvodai élet segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, szokás-és 
normarendszerének megalapozását. A személyes érintkezésnek, kommunikációnak, 
együttműködésnek nagy közösségformáló ereje van. A tevékenységek során 
formálódik a közösségi tudat, a közösségi érzés, tolerancia. A társas együttműködés 
során megtanulják az egymás felé fordulást, az egymás segítését és az egymás iránti 
szeretetet, tiszteletet. 

Az ünnepek közösségi események, melyek személyiségfejlesztő hatásúak. Olyan 
erkölcsi normákat, szokásokat, tartalmakat közvetítenek, melyek a gyermek 
fejlődéséhez elengedhetetlenek. A készülődés, várakozás megszínesítik, 
hangulatosabbá varázsolják a napokat. A megfelelő érzelmi előkészítés emeli az ünnep 
fényét. Érzékeltetjük, hogy nem csak a környezetünket, de a lelkünket is díszbe 
öltöztetjük. A szervezésbe a gyermekeket is bevonjuk a koruknak megfelelő 
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tevékenységgel. Az esemény tartalmától függően a szülőket is bevonjuk a 
közreműködésbe.  

 

             Célunk 
A családi nevelés mellett a gyermekek szocializációjának elősegítése, az erkölcsi 
normák és tulajdonságok kialakítása, melyek az együttéléshez szükségesek. 
Törekszünk arra, hogy az egyéni örömök mellett szerepet kapjanak a közösen megélt 
örömök is. Így a gyermekcsoportban kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, 
normái. A közös tevékenységek közben alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, a 
reális énkép kialakítására és a határok megtapasztalására. A gyermekek egymás közötti 
kapcsolatában természetessé válik, hogy minden gyermek más, egyéni külső és belső 
tulajdonságokkal rendelkeznek és ezen különbözőségekkel együtt minden ember 
elfogadható és szerethető. 

 

            Feladatok 
 az óvodába kerülés pillanatában érjék pozitív hatások a gyermeket 
 a gyermekek, valamint az óvodai dolgozók közötti kapcsolatot, pozitív érzelmi 

töltés jellemezze 
 elfogadásra, megértésre neveljük a gyermekeket, hogy az emberek különböznek 

egymástól 
 megteremtjük az érzelmekre épülő, szeretetteljes, biztonságos légkört 
 stabil szokás-és szabályrendszert alakítunk ki, mely a gyermekek fejlettségéhez 

alkalmazkodik 
 segítjük megtanulni a kritika mások számára elfogadható formában történő 

kifejezésének módját és a kritikát elfogadni 
 elfogadó magatartásunkkal ösztönözzük a gyerekeket az utánzásra, 

mintakövetésre 
 komplex szervezéssel biztosítjuk, hogy a gyermekek erkölcsi és akarati 

tulajdonságai sokoldalúan fejlődjön 
 a gyermekek elé olyan óvónői modellt állítunk, aki példaképül szolgál és közvetíti 

azokat az erkölcsi normákat, melyek az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 
figyelmesség különbözőség iránti megértést közvetiti 

 fejlesztjük a kommunikációt és kooperációt 
 figyelemmel kísérjük a különböző szociokulturális helyzetű családokból érkező 

gyermekek fejlődését, változását 
 erősítjük a csoportban az együttélés szabályait, melyhez mindenki tud igazodni 
 kialakítjuk és erősítjük a társakért, csoportért érzett felelősségtudatot 
 segítjük a barátságok kialakulását a közös tevékenységek megvalósulását, melynek 

során a gyerekek megtanulják saját helyzetüket felmérni a csoportban és képessé 
válnak felnőtt segítség nélkül önálló helyzetmegoldásra 
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 óvodánk a gyermeki nyitottságra épít és arra törekszünk, hogy megismerje szűkebb 
és tágabb környezetét, kialakuljon a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés, 
hogy rá tudjon csodálkozni a szépre és jóra és mindezeket meg tudja becsülni 

 törekszünk arra, hogy a gyermek és felnőtt kapcsolatban a lehetőségekhez mérten 
a gyerekek is beleszólhassanak az óvodai élet szervezésébe 

 a tevékenységek során építünk a gyermekek belső motivációjára, önálló 
munkavégzésére 

 segítjük mások ötleteinek tovább gondolását 
 rugalmas napirend kialakítása 
 ünnepek, hagyományok megtartása 

  

Tartalma: beszoktatás, a gyermekek tevékenységének megszervezése (heti rend, napi 
rend), ünnepek, hagyományok, közösségi élet szokásai, közösségi magatartás 

 

      A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 ragaszkodik az őket körölvevő felnőttekhez és gyermektársaihoz 
 nyitottak, érdeklődők a közös tevékenységek iránt, viselkedésükre az egymásra 

figyelés, együttérzés, egymás elfogadása, önállóság, önfegyelem, udvariasság, 
kitartás jellemző 

 ismerik és alkalmazzák a csoport szokás-és szabályrendszerét 
 igénylik a közös tevékenységben való részvételt 
 elfogadják a sajátjuktól eltérő tulajdonságokkal rendelkező csoporttársukat 
 észreveszik és segítséget nyújtanak a rászoruló társaiknak 
 megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, együttműködni, kapcsolatokat, 

barátságokat alakítanak 
 igényükké válik a helyes magatartás szabályainak betartása 
 várják és szívesen készülnek az óvodai ünnepekre, hagyományokra 

 

Segítjük óvodás kor végére eljuttatni őket a szeretett felnőtt, gyermek érdekében való 
lemondáshoz, toleranciához, az önfegyelem nélkülözhetetlen kialakításához, a 
számára kevésbé szimpatikus emberek elfogadásához. 

 

Óvodánk ünnepei: 
Mikulás ünnepség  
Karácsonyi ünnepség csoportokként 
Farsang  
Március 15. 
Húsvéti mulatság  
Anyák napi ünnepség  
Évzáró/Ballagás  
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Óvodánk hagyományai: 
Népmese napja  
Állatok Világnapja  
Karácsonyi családi barkácsolás 
A víz világnapja  
Óvodai nyílt nap 
A Föld napja – közös virágültetés a gyerekekkel 
Gyermek nap és Apró Talpak nap  
 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden csoportnak legyen belső, saját ünnepe, 
szokásai, hiszen mindezek rendkívüli nagy közösségformáló szereppel bírnak (például 
születésnap, névnap ünneplése). 

 

 

4.3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés 
Az óvodai élet minden tevékenységében, mozzanatában benne vannak az emberi 
érintkezések formái és elképzelhetetlen is lenne annak hiánya. A társas kapcsolatokban 
felmerülő kérdéseket, problémákat is a kommunikáció segítségével oldjuk, oldhatjuk 
meg. Beszélgetünk, eszmét cserélünk, vitázunk, érvelünk, meggyőzünk. A 
kommunikáció által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, 
gazdagodnak ismeretei, kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája. 
Fontos célja a szocializáció elősegítése, az elfogadás, önállóság, találékonyság, 
kapcsolatteremtés és kapcsolatalakítás. A kortárs csoport fejleszti a segítőkészséget, 
együttműködési képességet, mások iránti érdeklődést. 

A gyermekeknek ehhez utánzáson alapuló biztonságos normaismeretre, gyakorlatra és 
mintakészletre van szüksége. Ezért tudatosan ügyelünk arra, hogy a napi feladatok 
végzése közben ne tiltásokat, hiányosságokat, maximális elvárt eredményeket 
fogalmazzunk meg, hanem emeljük ki a pozitívumokat. 

Fontos feladatnak tartjuk, hogy képessé tegyük a gyerekeket a kooperációra és 
kommunikációra. Kiemelt feladatunk az anyanyelv megismerése, megbecsülése, a 
beszéd és kommunikáció kedvének fenntartása. Különös figyelmet fordítunk a 
gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére. A mindennapi óvodai 
és csoporthelyzeteken túl a szabad játékban rejlik a sok kommunikációs lehetőség, 
amit igyekszünk kihasználni.  

Pedagógusaink a minden napi mesélés mellett kommunikációs és anyanyelvi játékokat 
kezdeményeznek. Ezekben a játékokban figyelembe veszik az életkori sajátosságokat 
és a fejlettséghez igazítva segítik a gyermekek eligazodását a különböző 
élethelyzetekben. 

A gyermekek kommunikációs képességét beszédkedvük, beszédképességük, 
szókincsük és mondatszerkezeti tapasztalataik, normaismeretük határozza meg. Az 
óvodai életben a gyerekek számos kommunikációs helyzetnek a részesei. 
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Az óvónők minden megnyilatkozása minta a gyermek számára. Ezért fontos számunkra, 
hogy az óvónő oldja a gátlásokat, ösztönözze a gyermekeket a kommunikációs 
stratégiák elsajátítására, érvényesítse mindezen elvárásokat, biztosítsa a spontán és 
meghitt beszélgetés lehetőségét. 

 

             Célunk 
Szívesen hallgassák meg pedagógusaik és társaik gondolatait, boldogan beszéljenek, 
egészítsék ki gondolataikat. A gyermekek tanulják, gyakorolják, ismerjék meg és tudják 
használni anyanyelvüket. 

 

            Feladatok 
 megismerjük a ránk bízott gyermekek egyéni sajátosságait, érdeklődését és 

kíváncsiságát 
 a gyermekek ismereteiket, megszerzett tapasztalataikat rendezzük és bővítjük 
 igyekszünk változatos tevékenységeket kínálni, melyeken keresztül tapasztalatokat 

szerezhetnek 
 fenntartjuk a gyermeki aktivitást, alkotókedvet, kíváncsiságot 
 törekszünk a beszédkedvük fenntartására 
 a Világ felfedezése közben ösztönözzük őket a magyarázatok keresésére 
 a nap folyamán biztosítjuk a gyermekek meghallgatását, lehetőséget adunk 

érzelmeik, élményeik elmondására 
 hibátlan, gazdag szép beszédre, jó kérdések feltevésére, tiszta artikulációra 

ösztönözzük őket 
 tudatosan formáljuk, szépítjük beszédkészségüket, gazdagítjuk szókincsüket 
 szükség esetén logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus segítségét kérjük 
 lehetőségekhez képest a kommunikációs és az anyanyelvi játékokat, a különböző 

tevékenységekbe beépítjük 
 fejlesztjük értelmi képességeiket 
 logikus gondolkodásukat alakítjuk, fejlesztjük 
 ok-okozati összefüggések megláttatásának kialakulására törekszünk 
 sokoldalú érzékelés biztosítására törekszünk 
 törekszünk a gyűjtő fogalmak tartalmának megismertetésére 

 

 

Tartalma: anyanyelvi nevelés (szókincs bővítés, artikulációs gyakorlatok, 
beszédkészségfejlesztő gyakorlatok), értelmi nevelés (kognitív képességeket fejlesztő 
gyakorlatok, különböző tevékenységi formákból adódó lehetőségek kihasználása) 
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            A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 beszéde igazodik a beszédhelyzethez 
 aktív szókincse van 
 ismeri a szavak jelentését 
 tisztán ejti a mondatokat 
 jól érthetően, megfelelően hangsúlyoz 
 beszédének hangeröje jó, beszédgyorsasága megfelelő 
 egy megadott témáról összefüggően tud beszélni 
 gondolatait ki tudja fejezni 
 beszédében alkalmazni tudja a megszerzett tudást 
 figyelmesen végig hallgatja társait, pedagógusait 
 belső motivációja, tanulási képessége kialakul 
 szívesen, örömmel, bátran kommunikál társaival és a felnőttekkel 
 elemi szinten eligazodik az emberi kapcsolatokban, élethelyzetekben 
 ismerik és használják a metakommunikáció formáit 
 szókincse választékos, közlésvágya 
 felismeri az ok-okozati viszonyok sorrendjét 
 kialakulnak az iskolai tanuláshoz szükséges képességei 
 tisztában van a gyakran használt gyűjtő fogalmak tartalmával 

 

 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

5.1. Játék 
Az óvodás gyermek életében a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz a játék, mert 
magába foglalja az ismeretet, a jártasságot és a készséget. A játék önkéntesen, 
szabadon választott tevékenység, mely örömszerzés, feszültségoldás, élményekre 
épülő érzelmi inger. A gyermekek napjának nagy részét az általuk spontán 
kezdeményezett játékok töltik ki. Ezek a játékok a személyiségüket gazdagítják, de nem 
minden gyermeknél olyan sokoldalúan. Ezért szükség van az óvópedagógus által 
kezdeményezett és irányított játékokra is, mint pl. a dominó, társas, kirakó, puzzle. A 
pedagógus jelenléte állandó, de nem erőltetjük rá magunkat a játéktevékenység során 
a gyermekre. Ötleteket, témát, élményeket kínálunk fel számukra, hogy tovább 
fejlődjön játékuk. A játék irányításában szem előtt tartjuk a gyermeki 
kezdeményezések támogatását. Kihasználjuk, hogy a játék során fejlesszük türelmüket 
és kooperációs készségüket. Az óvodáskor elején a pedagógus kezdeményezi a 
drámajátékokat, bábozást, dramatizálást. Ahogy egyre jobban megismerkednek 
ezekkel a tevékenységekkel a gyerekek egyre jártasabbak, önálóbbá válnak ezekben a 
cselekvésekben.  
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Fontos feladatunk, hogy minél több időt, eszközt és lehetőséget biztosítsunk az 
elmélyült szabad játékra. Játék során a tevékenységek közben számos helyzet és 
lehetőség adódik a kommunikáció fejlődésére és fejlesztésére. Itt vállnak számukra 
egyértelművé a társas viselkedés szokásai, az erkölcsi normák elfogadása, a helyes 
magatartás gyakorlása. Fontos, hogy jól érezzék magukat, tudjanak együtt játszani, 
tudjanak örülni egymás jelenlétének. 
 
Célunk  
Az egyéni vágyak, ötletek kibontakoztatása, kreativitásuk, szocializációjuk fejlesztése, 
a gyermekek érzelemvilágának gazdagítása, mozgásos aktivitásuk kielégítése. 
 
 
Feladatok 

 biztosítjuk a harmonikus játék feltételeit: hely, idő, eszköz, biztonságot adó 
légkör, élmények 

 rugalmas napirend kialakításával segítjük elő az elmélyült szabad játékot 
 megteremtjük az ideiglenes és állandó játékhelyek kialakításának lehetőségét 
 minden lehetőséget kihasználunk a szabadban történő játékokhoz (udvar, 

erdő, kerek domb, vizesjátszó) 
 a különböző eszközök biztosításával motiváljuk a gyermek pozitív és negatív 

élményeinek eljátszását 
 a szabad játék során bármikor alkothatnak, pl. rajzolhatnak, vághatnak, 

barkácsolhatnak, újra hasznosíthatnak a kijelölt helyen 

 
Játék tartalma: 

 gyakorló 
 építő, konstruáló 
 szerep 
 szabály 
 bábozás, dramatizálás 

 
A játékfejlesztés várható eredménye óvodáskor végére 

 képes az együtt játszásra (alá – felé rendelt szerep vállalására) 
 kellő önuralommal rendelkezik, megérzi és elfogadja saját előnyeit és 

hátrányait 
 rácsodálkozik a világra, észreveszi a szépet és elítéli a rosszat 
 bizonyos játéktémát napokon keresztül játszik és továbbfejleszt 
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5.2. Munka jellegű tevékenység 
A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze. A gyermek mindennapi 
tevékenységének része és az óvodai élet egészében érvényesül. Az óvodába lépéstől 
folyamatosan fejlődik ez a tevékenység. Kezdetekben az önkiszolgálástól a naposi 
tevékenységeken át egészen az önálló megbízások teljesítéséig. Ilyenek az elvállalt 
naposi munka, kertünk és csoportszobánk növényeinek gondozása, ápolása, 
csoportszobaink díszítése, rendjének, tisztaságának megbecsülése. Minden ilyen 
tevékenység erősíti a közösségi kapcsolatokat, így kivívhatja saját és mások elismerését 
is. A gyermekek tapasztalatokat, ismereteket szereznek. Értelmi képességük fejlődik, 
így megalapozva a munka iránti tiszteletet, eredményének megbecsülését, 
hasznosságának értelmét.  

Fontos a tudatos pedagógiai szervezés, a gyermekkel való együttműködés és pozitív 
értékelés. Szem előtt tartjuk, hogy a gyermeki munka örömmel, szívesen végzett aktív 
tevékenység legyen. 

 

Célunk 
A gyermekek egyszerű munkafolyamatokkal való megismertetése, munkájuk 
értelmének megtapasztalása. Játékos formában a munka megszerettetése, készségek, 
képességek elsajátítása, pozitív tulajdonságok kialakítása, mint a kitartás, feladattudat, 
egymásért tenni tudás és akarás, önállóság, együttműködés. 

 

Óvodapedagógus feladatai 
 Elegendő munkalehetőséget, eszközt és időt biztosítunk a gyermekek számára 
 igyekszünk olyan légkört kialakítani, amelyben nyugodtan, önállóan 

tevékenykedhetnek, de ha segítségre van szükségük bizalommal fordulhatnak 
pedagógusokhoz 

 figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, fejlettségi szintjüket 
 megtervezzük és kialakítjuk a munka jellegű tevékenységekkel kapcsolatos 

szokásokat 
 példamutatásunkkal, helyzetteremtésünkkel kialakítjuk, erősítjük, fejlesztjük az 

erkölcsi tulajdonságokat 
 buzdítjuk azokat a gyerekeket, akik már kellő önállóságra tettek szert, hogy 

segítsenek társaiknak, bátran merjenek és akarjanak helyesen cselekedni, 
feladatokat vállalni 

 tanítjuk a saját és mások munkájának megbecsülését 
 megtanítjuk, hogy vigyázzanak és becsüljék meg saját és mások tulajdonát 
 bevonjuk őket a kerti munkákba, növények gondozásába, csoportszoba, öltöző, 

mosdók rendjének és tisztaságának megóvásába 

 

Tartalma: önkiszolgálás, alkalmi munka, naposság, növény- és állatgondozás 
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A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 
 környezetük rendjére, rendezettségére figyelnek 
 szívesen vállalnak egyéni feladatokat, elvégzésükben önállók 
 segítenek társaiknak 
 kialakul a feladattudatuk, képesek kitartani a munka befejezéséig 
 a naposi munkát magabiztosan, igényesen, önállóan végzik 
 segítenek a terem rendezésében, díszítésében 
 az udvari munkákban szívesen vesznek részt 
 megtanulják a legszükségesebb tárgyak és eszközök rendeltetésszerű használatát 

  
 
5.3. Tanulás 
Az óvodás korú gyermek tevékenység formái a játék, a munka, és mellette a tanulás. Ebben az 
életkorban a tanulás egyrészt önkéntes, illetve egy sajátosan szervezett tevékenység. A 
gyermeket a kíváncsiság, az érdeklődés és a tevékenységi vágy ösztönzi arra, hogy Ő valamit 
megakarjon tanulni. Az életkori sajátosságokból fakadóan minél több lehetőséget kell 
biztosítani az olyan fajta tapasztalatszerzésre, amelyben a lehető legtöbb érzékszerv részt 
vesz. 

 
Célunk 
 a képszerű, szemléletes gondolkodás szintjére eljuttatni a gyermeket, amely alapja 

lesz a fogalmi gondolkodásnak 
 képesek legyenek önálló feladatmegoldásra 
 legyen belső késztetés a tanulás iránt 
 rendelkezzenek a tanuláshoz szükséges képességekkel, készségekkel 
 képesek legyenek az elemi szintű önértékelésre 

 

Feladataink 
 olyan foglalkozási helyzetek kialakítása, amely felkelti a gyermek kíváncsiságát és 

motiválja 
 erőfeszítést igénylő probléma szituációk teremtése 
 a gyermeki mozgásigény figyelembevétele 
 sikerélmények biztosítása 
 az önálló tevékenykedés lehetőségének biztosítása 
 a gyermek és pedagógus közötti bizalmi kapcsolat kialakítása 
 a különböző tevékenységek folyamán értelmi képességek fejlesztése 
 változatos lehetőségek, tevékenységek biztosítása jártasságok, képességek, készségek 

gyakorlására 
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Tanulás formái: 
 szociális tanulás, mely utánzáson, minta és modell követésen alapul, magatartás és 

viselkedés tanulás 
 önkéntes, játékos tapasztalatszerzés 
 az óvodapedagógus által irányított tevékenységek 
 gyermekek érdeklődésére, kérdéseire adott válaszok melyek a gyermek 

ismeretszerzését segíti elő 
 a mindennapokban előforduló problémahelyzetek és azok megoldása 
 irányított megfigyelések, tapasztalatszerzések során szerzett ismeretek  

 

A tanulás irányítása során az óvodapedagógus alkalmazza a differenciált nevelést, egyéni 
bánásmódot, melyben pozitív értékeléssel segíti a gyermeki személyiség kibontakozását. A 
tanulási folyamatban a pedagógus a gyermek otthonról hozott ismereteit, tapasztalatait is 
beépíti a mindennapos tevékenységébe. 

 

            A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére 
 a direkt tanulás csírái megjelennek, érdeklődéssel, figyelemmel fordulnak a 

környezetük felé  
 tudja irányítani cselekedeteit és képes az önálló feladatvégzésre 
 életkorának megfelelő önértékelésre képes 

 
 

5.3.1. Külső világ tevékeny megismerése 
Az óvodai élet egészét áthatja a környezettel való ismerkedés. Az óvodai környezet 
kezdetben – bármennyire is elfogadó, szeretetteljes a pedagógiai szemlélet – gondot, 
problémát jelenthet a gyermek számára. Ezért nagyon fontos, hogy érzelmileg 
pozitívan hasson. Az érzelmi kötődés alapja a környezetismeret pedagógiai hatásai 
azzal, hogy általa a gyermek befogadó, elfogadó, kíváncsi, érdeklődő, biztonságos 
legyen. Törekszünk arra, hogy élményközpontú oktatással alakítsuk a gyermekek 
viszonyát környezetükhöz. Ezzel igyekszünk megalapozni a harmonikus kapcsolatukat 
a környezetükkel, a környezetvédelem iránti igényüket, környezeti problémák iránti 
érzékenységüket. Igyekszünk elősegíteni, hogy a gyermekeket körülvevő természeti, 
társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, melyek életkoruknak 
megfelelő, biztonságos. Mindezek segítik a gyermekek spontán és irányítottan szerzett 
tapasztalataik feldolgozását, fejlesztik értelmi képességeiket. 
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Célunk 
 fejlesszük intellektuális képességüket 
 legyenek ismereteik a közvetlen társadalmi és természeti környezetükről 
 pozitívan viszonyuljanak az emberi, természeti, tárgyi környezetükhöz, 

ismerjék és tiszteljék népünk hagyományait és kulturális értékeinket 
 kialakuljon a környezettudatos magatartásuk 

 

Feladatok 
 segítjük a tapasztalatok feldolgozását 
 a gyerekeket megismertetjük a természet élő és élettelen anyagjaival 
 megfigyeléseket szervezünk a természetes és épített környezetben 
 beépítjük az otthonról hozott ismereteket 
 összefüggések meglátása tevékenységeken keresztül 
 növények és állatgondozása, madarak etetése 
 hulladékhasznosítása 
 összefüggések megláttatása tevékenységeken keresztül 
 sok érzékszervre ható tevékenység biztosítása a természet anyagjainak 

gyűjtése, felhasználása 

 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek számára természetessé váljon a természet 
szeretete, környezetük óvása, környezetükért való tenni akarás. Különféle 
ismeretekhez segítjük őket a szabadban történő játékkal, megfigyelésekkel, 
kísérletekkel, kirándulásokkal. Ezért a környezettudatos magatartás 
kialakulásáért/kialakításáért a következő területekkel kívánunk kiemelten foglalkozni: 
 

 környezetünk tisztasága, szennyezettsége; folyamatos megfigyelések, egyszerű 
vizsgálatok, kísérletek 

 a víz megjelenési formái a természetben 
 növények megfigyelése 
 elemi ismeretek a növénygondozásról 
 zöldségek és gyümölcsök szerepe az egészséges táplálkozásban 
 környezet változásainak hatása a növények életére 
 növények gondozása 
 az udvar és a közeli erdő növényeinek és állatainak vizsgálata 
 közvetlen környezetben előforduló állatok megfigyelése 
 a környezetben előforduló anyagok tulajdonságai (alak, szín, felület, alaktartás, 

illat, íz, hang stb.) 
 a környezet változásainak hatása életünkre 
 az ember szerepe a környezetben  
 udvargondozás 
 hulladékgyűjtés, hulladékkezelés 
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A külső világ tevékeny megismerése lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődést, 
kapcsolatépítést, a családi kultúra értékeit, a szülőföld szeretetének alapjait, az 
emberek, hagyományok, szokások iránti szeretetet és védelmet. 

 

Koruknak megfelelően biztos ismeretekkel legyenek a családjukról, munkájukról, 
egymáshoz fűződő viszonyukról, együttélési tapasztalataikról. Viselkedésüket 
jellemezze a szeretet, tisztelet, megértés, részvét, együttérzés, az egymás problémái 
iránti érdeklődés.  
 
A nevelési terület tartalma tehát mindenre, a gyermek környezetéből származó 
élményre, tapasztalatra, ismeretre kiterjed. 
 
Tartalma: 
a) társadalmi környezet: 

 óvoda és környéke 
 testünk 
 közlekedés 
 iskola 
 család 

b) természeti környezet 
 évszakok 
 állatok 
 növények 
 élő- és élettelen 

 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 a gyermek szűkebb és tágabb környezetét megismeri és szereti 
 tudja saját lakcímét, szülei nevét, szülei foglalkozását 
 tisztában van születési helyével, idejével, életkorával 
 ismeri a közlekedési eszközöket, elemi közlekedési szabályokat 
 figyelemmel kíséri az évszakok váltakozását, környezetünk változásait 
 ismeri és gondozza környezetének növényeit és állatait 
 a természet szépségeit észreveszi, rácsodálkozik, védi életkorának megfelelően 
 nem szemetel, tevékenységében megjelenik a környezettudatos magatartás 

elemei 
 az ismert állatok, növények, tárgyak tulajdonságait fel tudja sorolni 
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5.3.2. Matematikai nevelés 
A matematikai tapasztalatszerzés természetes környezetben a legeredményesebb. A 
matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival, mennyiségi 
viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. A természet „csodáinak” gyűjtése, 
rendezése, építése alkalmat ad a gyakorlásra. A feladatok élményt jelentenek a 
gyermekek számára, ezzel is erősítve a csoport közösségét, miközben átélnek egyéni 
sikereket, feladatmegoldásokat. Segíti az önkontrollt és a feladatvállalási kedvet. 

A matematikai nevelés hozzájárul a gyermek külvilágról szerzett tapasztalatainak 
feldolgozásához. Építi a gyermek spontán érdeklődését és kíváncsiságát. Képességek 
és készségek fejlesztésével, szokások, viselkedési formák megalapozásával törekszünk 
a helyes értékrendszer. 

Célunk 
 tudjanak matematikai feladatokat önállóan megoldani 
 ismerjenek fel egyszerű összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat 
 fejlődjön tér, sík, mennyiségszemléletük 
 pozitívan viszonyuljanak a matematikai tartalmú tevékenységekhez 

 
Feladatunk 

 a matematikai kíváncsiság kibontakoztatásának segítése 
 megismerő képességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, figyelem emlékezet stb. 
 gondolkodási műveletek (pl. összehasonlítás, általánosítás, elvonatkoztatás, 

analízis - szintézis stb…) fejlesztése 
 számfogalom előkészítése 
 geometriai tapasztalatok szerzése 
 mennyiségek, halmazok összemérése 
 tájékozódás síkban és térben 

 
Tartalma 

 összehasonlítás 
 válogatás 
 sorba rendezés 
 számfogalom előkészítése 
 mennyiségek, halmazok összemérése 
 geometriai tapasztalatok 
 építések 
 tevékenységek tükörrel 
 tájékozódás síkban és térben 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 ismerjék fel a környezetében lévő elemi matematikai összefüggéseket 
 mennyiségi, alaki, nagyság béli és térbeli viszonyokat megismerje 
 tisztában legyen az alapvető geometriai fogalmakkal 
 ismeri a matematikai alapfogalmakat, tisztában van az irányokkal 
 tudja a több-kevesebb fogalmát és ismeri a matematikai relációkat 
 képes különböző szempontok szerint matematikai műveleteket végezni 
 térben és síkban tájékozódik 
 ismeri a szimmetria fogalmát 

 

5.3.3. Mese – vers 
A verselés és mesélés élmény a gyermek számára. Érzelmi, értelmi és erkölcsi 
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. Fontos, hogy szeresse a 
verset, mesét, örömöt okozzon neki, kérje, várja az újabb élményt. Lényeges, 
hogy nyelvileg tiszta, esztétikailag értékes népi mondókákat, népmeséket, 
nyelvtörőket, közmondásokat, jelentős írók, költők műveit hallják. 

A mese egyik legfontosabb hatása, hogy oldja a szorongást és a belső 
képteremtésre tanít. Fontos, hogy az óvodapedagógus naponta többször 
kezdeményezzen verset, mesét a gyermekek kérésének, érdeklődésének 
megfelelően, életkori sajátosságaik figyelembevételével.  

 

Célunk 
A mesék, versek világának hatását felhasználva a gyermekek érzelemvilágának 
gazdagítása, gyarapítása. Érzelmi, értelmi és esztétikai fejlődésük elősegítése. 
Kulturális nevelés, hazaszeretetre nevelés a népmesék és versek segítségével. 
A gyermekek meseszeretetének elmélyítése, anyanyelvi készségszintjeiknek 
emelése. 

 

Óvodapedagógus feladata 
 változatos tartalmak biztosítása 
 nyelvi képességek fejlesztése verssel, mesével, bábozással 
 bíztatjuk a saját mesealkotásra, mozgással, rajzolással való kifejezésre 
 segítjük az önkifejezést, önmegvalósítást 

 

Tartalma: mese (népmese, műmese, folytatásos mese), vers, mondóka, 
dinamikus játékok 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 a gyerekek igénylik, és szívesen hallgatják a verseket és meséket 
  ismételgetik a ritmikus szövegeket, mondókákat, verseket 
 képesek spontán mesélésre 
 ismernek találós kérdéseket és közmondásokat 
 szívesen báboznak, dramatizálnak 
 egyszerűbb mesedramatizálásban szerepet vállalnak 
 tudnak önállóan verseket  

 

5.3.4. Ének-zene, énekes játékok, kőrjátékok, gyermektánc 
Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményekhez juttatja, zenei 
érdeklődésüket felkelti, formálja zenei ízlésüket. Megszeretteti a gyermekekkel 
az éneklést, az énekes játékokat, szoktatja őket a szép és tiszta énekléshez. 
Fejleszti a zenei hallásukat, ritmusérzéküket, zenei emlékezetüket, 
mozgáskultúrájukat. A zenei nevelés művészeti nevelés, mely fejleszti és 
elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását, hatnak érzelmeikre, közösségi 
érzéseikre. A gyermekek számára a közös éneklés, mozgás örömöt jelent, 
fejlődik személyiségük, közösségi érzésük, önfegyelmük. A környezet 
hangjainak megfigyelése, az ölbéli játékok, a népi gyerekdalok, közös 
éneklések, énekes játékok örömöt nyújtanak és belső igényt keltenek az 
énekléshez. 

 
 
Célunk 
Felkeltsük és formáljuk a gyermekekben a zenei érdeklődést, ízlést, 
fogékonyságot. Ezek által felfedezik a dallam, ritmus, mozgás szépségét és az 
éneklés örömét. 

 

Óvodapedagógus feladata  
 zenehallgatási anyagok igényes megválasztására törekszünk 
 fejlesztjük a zenei képességeket 
 lehetőséget biztosítunk a spontán éneklésre, dalos játékok eljátszására 
 az éneklés és mozgás örömét biztosítjuk dalos játékok, táncok alkalmazásával 
 megalapozzuk és elősegítjük a zenei anyanyelv kialakulását 
 hangszeres élményeket biztosítunk a gyerekek számára 

             
Tartalma: dalok, mondókák, dalos játékok, tánc, zenehallgatás, zenei feladatok (dal, 
ritmus felismerés, dallam bújtatás, egyenletes lüktetés, ritmuskiemelés, zenei relációk, 
tánc, ülő hangszerek használata, kezdetleges improvizációs gyakorlatok) 
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 Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 szívesen és önállóan énekeljenek 
 tudjanak egyenletesen ritmust tapsolni, visszatapsolni 
 igényeljék a közös éneklést, szívesen játszanak dalos játékokat 
 figyelmesen hallgassák pedagógusuk éneklését, az alkalmi zenét 
 szívesen mondókázzanak, énekeljenek, tapsoljanak szabad játékidőben 
 ismerjék és tudják megkülönbözteti a zenei fogalmakat (halk, hangos, 

gyors, lassú, magas, mély) 
 ismerjék az alapvető tánclépéseket, táncformákat 
 társaikkal is szívesen játszák a dalos játékokat 

 

5.3.5. Rajzolás, mintázás, kézimunka 
Ez a művészeti tevékenység fontos eszköze a gyermek személyiség 
fejlesztésének.  Magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, építést, 
képalakítást, konstruálást, kézimunkát. A tevékenységeket az óvodai élet egész 
napjában szervezzük. Ezért fontos, hogy figyeljük a gyermekek egyéni 
fejlődését, s ha szükséges egyéni differenciálással segítsük a tevékenységét. 
Fontosnak tartjuk, hogy maga a tevékenység a fontos és ennek öröme, nem a 
mű és az eredmény. Belső igény kialakítására törekszünk, hogy az alkotás, az 
önkifejezés, a környezet esztétikai alakítása és befogadása öröm legyen. 

Az óvodapedagógusok segítik a családi nevelés ezen ismeretét is, hogy az 
óvodában a szülőkkel közös családi kreatív délutánt szerveznek, mely 
játékkészítéssel, dekorációk elkészítésével, ünnepi kézműves technikák 
megismertetésével alakítják még szorosabbá az óvoda és család kapcsolatát. 
Alkalmat és időt hagyunk az ötleteknek, próbálkozásoknak, gyakorlásoknak.
  

Célunk 
A gyermekek belső képvilága gazdagodjon, finommotorikájuk fejlődjön, 
alkotókedvük, kreativitásuk kibontakozzon. Vizuális észlelésük az esztétikai 
tartalmú élményeken keresztül alakuljon, emlékezetük, képzeletük, vizuális 
gondolkodásuk fejlődjön. 

 

Óvodapedagógus feladata 
 változatos technikák megismertetése, megtanítása 
 biztosítjuk az alkotószabadságot 
 gondot fordítunk a használatukhoz szükséges szokások, szabályok 

kialakítására 
 tér-és formaérzék fejlesztését elősegítjük 
 vizuális kifejezésmód kialakítására, fejlesztésére törekszünk 
 igyekszünk minél több eszközt biztosítani 
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 elősegítjük az esztétikai érzék fejlesztését 
 törekszünk az igényesség kialakítására a saját alkotásukkal szemben 
 egymás munkájának megbecsülésére nevelünk 

 

Tartalma: képalakítás (rajzolással, festéssel, különböző technikákkal), plasztikai munka 
(mintázással), hajtogatás (tépés, vágás, hajtogatás, varrás, ragasztás), építés 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 
 a gyerekek egyéni képességüknek megfelelően jelenítik meg élményeiket, 

elképzeléseiket 
 biztonsággal használják az eszközöket, technikákat, egyéni színhasználatra 

képesek 
 örömmel alkotnak egyedül és társaikkal 
 értékelik saját és társaik műalkotásait 
 játékban változatos eszközöket használnak 
 szem-és kézmozgásuk összerendeződik 
 emberábrázolásukban kialakulnak a részletek: végtagok, arc és ruházat 

jellemző jegyei 
 tevékenységükben jelen van az élmény, emlékezet, fantázia 
 esztétikai érzékenységük fejlett 
 eszközeiket tisztán és rendben tartják 
 rácsodálkoznak a szép látványára 
 tudnak gyönyörködni 

 

 

5.3.6. A mozgás 
Az óvodába kerülő egészséges gyermekek nagyon szeretnek mozogni, tevékenykedni. 
Ez a mozgás az óvodáskor egész időszakában nagy szerepet tölt be. A számukra igazán 
érthető és feldolgozható információ az, amit megtapasztalhatnak a mozgás és 
tevékenység útján. 

A mozgásos játékok fejlesztik a gyermek mozgását, testi képességeit, állóképességüket 
és szerepe van a szocializáció alakulásában, mint például a társra figyelés.  

A mozgásos játékok, feladatok, tevékenységek hatnak az állóképesség fejlődésére, a 
helyes testtartás kialakulására.  

Az óvodai mozgásfejlesztés alapvető célja, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítsük 
és mozgás tapasztalataikat bővítsük.  
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Célunk 
 örömmel vegyenek részt a mozgásos játékokban, azok végrehajtásában 

legyenek kitartóak 
 képességeikhez mérten rendelkezzenek fejlett mozgással 
 képesek legyenek térben tájékozódni, ismerjék az irányokat 
 ismert mozgásformákat képesek legyenek változó körülmények között is 

végrehajtani 
 tudjanak egyszerű mozgásos játékokat irányítás nélkül is játszani 

 

Feladatunk 
 a gyerekeket fokozatosan terheljük 
 biztosítjuk a megfelelő feltételeket: eszközök, tiszta környezet, friss levegő, 

tornaeszközök 
 elősegítjük a helyes testtartás kialakítását 
 erősítjük a vázizomzatukat 
 fejlesztjük a nagymozgásukat, finommozgásukat, egyensúlyérzéküket  
 fejlesztjük mozgáson keresztül a szociális készségeiket  

 

 

A mozgásfejlesztés területei 

 szabad mozgás 
Szabad mozgás során a természetes mozgáskedv kielégítése a fő cél, amely során, a 
gyerekek kötetlen formában, de mégis szervezetten játszhatnak a tudatos környezet 
kialakítás során (hely, eszköz). 

 

 szervezet mozgásos tevékenység  
Az óvodapedagógus által szervezett tevékenység, de nem jelenthet kényszert a 
gyermek számára. Ez a testnevelés foglalkozás heti 1 alkalommal van minden 
csoportnak. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek egyéni tempójuknak 
megfelelően végezzék, játszák a mozgásos feladatokat.  testnevelés nem csak 
mozgásukat, testi erejüket fejleszti, hanem feladatmegoldóképességüket, 
ügyességüket, gyorsaságukat és állóképességüket. Segíti a térben és időben való 
tájékozódást, helyzetfelismerést, alkalmazkodó képességet, társra figyelést. Közben 
erősödnek személyiség vonásaik, bátorságuk, fegyelmezettségük, kitartásuk, 
együttműködésük, egymás segítése. 

Pedagógusaink törekednek arra, hogy az időjárást kihasználva minél többször szabad 
levegőn tornázhassanak a gyermekek.  
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Tudatos fejlesztéssel a 4-5 éveseknél a testsémafejlesztésből az oldaliság érzékeltetése 
kap szerepet. Mozgásfejlesztésben az egyensúlygyakorlatok, a koordinációs 
fejlesztések és a térmozgásos feladatok kerülnek előtérbe. 

Az 5-6-7 éveseknél kiemelt hangsúlyt kap a finommozgás, az észlelés, a mozgás közbeni 
alaklátás és formaállandóság fejlesztése is.  

 

Tartalma: Kúszás, mászás, csúszás, gimnasztikai gyakorlatok, ugrás, játék, futás, dobás, 
labdagyakorlatok 

 

 mindennapi testnevelés 
A gyermekek napirendjébe minden napra beiktatjuk a mindennapos mozgást. Ez a 
mozgás megalapozza azt az igényt, hogy rendszeresen mozogni jó és szükséges. Frissíti 
őket, elősegíti mozgásfejlődésüket és testi képességüket. Erre jó lehetőséget kínál a 
csoportszoba, jó időjárás esetén az udvar, melynek időtartama a gyermekek 
fejlettségétől, életkorától függően 15-20 perc. 
A mindennapos együtt mozgásba, sok mozgásos játékot játszunk és kiegészülnek 
gimnasztikai gyakorlatokkal. A rendszeres nevelőmunka hatására kialakulnak a 
legkedvesebb mozgásjátékok, melyeket a gyerekek maguk is kezdeményeznek és meg 
is nevezik azokat. 
 
 

 sportprogramok 
A sporttevékenységek feladata, hogy szélesítse a gyermekek mozgáslehetőségeit az 
aktív és rendszeres mozgáshoz való szoktatásukat valamint fejlessze 
mozgáskoordinációs képességüket. Fontos, hogy óvodáskor alatt minél több 
sportággal találkozzanak. Ez elősegíti az egészséges életvitel megalapozását, ösztönzi 
őket az újfajta mozgás kipróbálására, elsajátítására. A gyermekek számára szervezünk 
síelést, korcsolyázást, lovaglást, úszást stb. 
Minden mozgásos feladatnál fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egyéni tempójuknak 
megfelelően végezhessék a feladatokat. Mindenkit ösztönzünk és fejlettségi 
szintjének, képességének megfelelően pozitívan értékelünk. 

  

 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 szívesen mozog, ismeri és gyakorolja a különböző mozgásfajtákat 
 kialakul finommozgása, nagymozgása fejletté válik 
 mozgása összerendezett, egyensúlyérzéke megfelelő 
 ismeri az irányokat, tud térben tájékozódni 
 képes az együtt játszásra, a versenyszabályokat elsajátítja és betartja 
 képes társai eredményeinek elismerésére, megbecsülésére 
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 akarati tulajdonságai kialakulnak: bátorság, kitartás, küzdeni tudás, vereség 
elviselése 

 képessé válnak a differenciált mozgásra 
 izomzatuk, csontrendszerük kellően megerősödött, teherbírásuk megfelelő 

 

 

6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ ÉS EGÉSZSÉGES GYERMEKEK 
EGYÜTTNEVELÉSE 

 

      A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek jellemzői lehetnek: 
 életkori sajátosság 
 testi és pszichés eltérés 
 szükségletek eltérése 
 nemzetiségi hovatartozás 
 szociokulturális háttér  
 a kiemelkedő tehetség 
 fejlődési zavar 
 magatartás és viselkedési problémák 

 

6.1. Az együttnevelés céljai, indítékai 
Az együttnevelésben fontosnak tartjuk az egyéni alkalmazkodás szükségességét a 
képességeket és adottságokat. Az egyenlő jogokat hangsúlyozzuk, toleranciára, 
empátiára, humanizmusra nevelünk, így partnerséget kívánunk kialakítani az 
együttnevelésben. 

A személyes differenciálással és a személyes egyéni bánásmóddal biztosítjuk minden 
gyermek számára az életkorának megfelelő fejlődést.  

 

      Cél 
 az empátia, segítőkészség kialakítása 
 az ember, mint érték fontossága 
 képességek optimális kibontakoztatása 
 a társas viselkedés szabályainak elsajátítása 
 szocializáció 
 egymás elfogadása 
 segítőkészség, tolerancia kialakítása 
 képességek fejlesztése 
 az együttnevelés 
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A gyermekek egész nap együtt végzik tevékenységeiket. Így tudjuk biztosítani az 
egymáshoz való alkalmazkodást, kooperációt, kölcsönös segítségnyújtást, együttélés 
szabályainak elsajátítását. 

 

             Az óvodapedagógus legyen 
 empatikus 
 elfogadó 
 támogató 
 személyre szóló pedagógia alkalmazása 
 értékeket hangsúlyozó magatartása 
 pedagógiai optimizmusa 

 

             Fejlesztés feltételei 
 a személyiségfejlődés pontos ismerete 
 alkalmazott fejlesztés pontos ismerete 
 a fejlesztés komplexitása 
 helyzetfelismerő képesség 
 egyéni vagy csoportos formában történjen a tevékenységek szervezése 

 

Minden gyermek más és alapvető joga, hogy egyéni szükségleteinek megfelelően 
segítséget kapjon készségei, képességei kibontakoztatásához. Az óvodapedagógusaink 
személyisége empatikus, elfogadó, szociálisan érzékeny, gazdag módszertani 
lehetőségek kialakítására törekszenek. Minden esetben támogató környezetet 
igyekeznek kialakítani az óvodán belül és kívül.  Felfogásunk szerint minden kisgyermek 
fejleszthető. Feladatunk a feltétel nélküli szeretet. 
Az együttnevelés a gyermekek együttműködésére épül.  A nevelés egy közös 
munkában valósul meg, melynek tagjai a szülő, óvodapedagógus, dajka, valamint ez 
kiegészülhet segítő szakemberekkel, fejlesztő-és gyógypedagógusokkal, orvosokkal, 
akik fejlesztik, vizsgálják a gyermeket. Fontos, hogy mindenki között folyamatos 
kapcsolattartás és együttműködés, kommunikáció legyen. 
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6.2. Tehetséggondozás az óvodában 
             Mi a tehetség?  

Harsányi I. szerint: „tehetségen azt a velünk született adottságra épülő, majd gyakorlás, 
céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi 
tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagos képességet messze túlhaladó 
teljesítményt tud létrehozni.” 
Óvodánkba a differenciálással, egyéni odafigyeléssel segítjük a felzárkóztatásban a     
szociálisan vagy értelmileg rászoruló gyermekeket. Mind ezek mellett fontosnak tartjuk 
a tehetségekkel való foglalkozást is. Szemléletünk szerint minden gyermek tehetséges 
valamiben. 
 
A tehetséggondozás a csoporton belül történik. Az óvodapedagógus, aki jól ismeri a 
gyermeket és képességeit, a kiemelkedő területen egyéni, differenciált fejlesztésben 
részesíti a gyermeket. 

 

             Cél 
 a gyermekek erős oldalainak feltérképezése, fejlesztése 
 a speciális képességek megkeresése 
 olyan módszerek megkeresése, mely hatékony előrehaladást eredményez 
 megfelelő érzelmi légkör kialakítása 
 ösztönzéssel a lehető legtöbbet kihozni a gyermekekből 

 
 

6.2.1. Tehetségre utaló jelek óvodás korban 
 jó koncentrációs képesség 
 szokatlanul jó memória 
 korai nyelvi fejlettség 
 tudásvágy, sokrétű érdeklődés 
 önálló tanulásra való hajlam 
 kreativitás 
 fejlett igazságérzet 
 túlérzékenység 

 

                      A tehetség területei lehetnek 
 kiemelkedő rajzkészség 
 zenei fejlettség 
 matematikai képesség 
 természetismereti témakör 
 anyanyelvi és kommunikációs készség 
 mozgás, sport  
 szociális képesség 
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7. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
7.1. Óvoda és család 

A családi nevelésre alapozva és azt kiegészítve gyermekközpontú óvodai élet 
megteremtésére törekszünk. Azt gondoljuk, a gyermekek nevelése akkor válik 
eredményessé, ha a család és óvoda szorosan együttműködve valósítja meg a nevelést. 
A jó együttműködés érdekében az óvodapedagógusnak meg kell ismernie a családot a 
szülőknek pedig az óvodát. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a pedagógus fogadja el 
a család szokás-és szabályrendszerét és lehetőségeihez mérten finoman, tapintatosan 
befolyásolja az életmód jó szokásainak kialakulását. 

 

Alapelveink 
 a nevelésben az óvoda ismerje el a család elsődlegességét, tisztelje a szülőt 
 a szülő és pedagógus a kompromisszumos megoldások során megtanulja, hogy 

mikor és hogyan képviselheti leginkább a gyermek érdekeit 
 a pedagógus éreztesse az őszinte odafordulást, empátiát és segítő szándékot a 

szülő felé 
 a kapcsolat épüljön a tapintatra és a közös programok alkalmával törekszünk az 

elmélyülésére 
 az óvodapedagógus folyamatosan legyen nyitott a szülők egyéni és közös kéréseire, 

javaslataira 
 az óvodapedagógus és a szülők kölcsönösen alkalmazkodjanak egymáshoz 

 

 

7.2. Kapcsolat a családdal 
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. Törekszünk minden esetben 
pozitív hangulatot teremteni és pontos tájékoztatást adni a gyermekekről, ezzel is 
segíteni őket. Nem célunk a kioktatás, minősítés. Azt gondoljuk, hogy jó kapcsolat 
akkor tud kialakulni az óvoda és szülő között, ha a szülők is megismerik az óvoda céljait, 
látják és megtapasztalják az elhivatottságunkat, ha folyamatos betekintést kapnak a 
gyermekük gondozásába, nevelésébe, fejlesztésébe, iskolára történő felkészítésébe. 
Fontos feladatnak tartjuk, hogy figyelemmel kísérjük a család életében bekövetkező, 
így a gyermekek életére hatást gyakorló változásokat. Fontos a folyamatos 
kapcsolattartás, az őszinte, a gyerek érdekét szem előtt tartó kommunikáció. 
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A kapcsolattartás formái: 
 csoportos szülői értekezlet 
 szülői tájékoztató 
 fogadó óra 
 Nyitott Kapuk (nyílt nap) 
 kreatív délután 
 családi nap 
 kirándulások 
 mindennapos tájékoztatás 

 

Az óvodai nevelés fontos feladata, hogy a gyermek számára közvetítse, megalapozza 
és kialakítsa a kapcsolattartás alapvető szabályait és a kívánt viselkedési módokat: 

 a bizalom, mely alapja minden emberi együttlétnek 
 szeretetteljes magatartás, mely meleg, biztonságos, barátságos légkört biztosít 

mindenki számára 
 a tisztelet megadása mindenki számára 
 az egymás iránt érzett és kinyilvánított megbecsülés 
 a tapintatos viselkedés 
 a gyermekek számára váljék szokássá a figyelmesség, segítségnyújtás 
 fontos feladat, hogy megtanulják a türelmet, kivárni a megfelelő pillanatot 
 önfegyelem kialakítása, melynek kialakítása türelmet, tapintatos nevelői 

munkát igényel 
 folyamatosan alakítani a gyermekek önértékelését, mely hozzásegíti őket a 

kudarctűrés képességéhez 

 

7.3. Kapcsolatok külső intézményekkel 
 az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetőjével és szakembereivel folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot 
 óvodánkban állandó logopédiai és gyógy-és fejlesztőpedagógiai foglalkozások 

vannak 
 a szűkebb és tágabb környezetünkben lévő iskolákkal kapcsolatot tartunk, 

vezetőiket ismerjük, iskola választás előtt bemutatkozásra hívjuk őket 
 a védőnői szolgálattal szoros kapcsolatot tartunk 
 a környező állami és magán óvodákat is igyekszünk megismerni, jó kapcsolatot 

ápolni velük 
 különböző közművelődési intézményeket látogatunk, jó kapcsolat ápolására 

törekszünk pl. könyvtár, Ady Endre Művelődési Ház, Lóverseny téri közösségi 
ház, István úti közösségi ház, Megyeri Klub stb. 

 jó kapcsolatot ápolunk az Újpest Önkormányzattal, támogatásukkal 
valósulhatott meg óvodánk 
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8. GYERMEKVÉDELEM 
 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a közoktatási intézmények, különösen a nevelési 
és oktatási intézmények, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat látnak el. 
Az óvoda felelős a gyermekek személyiségfejlesztéséért. Ezáltal céljai és törekvéseit 
meghatározza a gyermekvédelem preventív feladataival. Ezért nagyon fontos, hogy az 
óvodapedagógus és szülő között jó kapcsolat alakuljon ki, melynek folyamatosnak, 
őszintének, bizalmasnak, meghittnek, segítőkésznek kell lennie. 

 

8.1. Az óvodai gyermekvédelem célja 
A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve segítség nyújtás, ha már 
kialakult a veszélyeztetettség. Együttműködés a megszüntetése érdekében. 

 

8.1.1. Óvodavezető feladatai  
Egyetemleges felelőse az óvodában működő gyermekvédelmi munka 
megszervezésének, ellátásának, koordinálásának. 

 óvodai szinten összefogja a gyermekvédelmi munkát 
 a kapott információkat ellenőrzi 
 segíti a csoportban dolgozó óvodapedagógust, gyermekvédelmi 

felelőst 
 kapcsolatot tart a gyermekvédelmi intézményekkel 
 szükség esetén azonnal intézkedik 

 

8.1.2. Óvodapedagógusaink minden esetben saját csoportjuk elsőszámú   
gyermekvédelmi felelőse, ezért közös feladatnak tartjuk 

 a mindenkori érvényben lévő gyermekvédelmi törvény ismerete 
 minden év elején felméri a csoportba járó gyermekek családi és 

szociális helyzetét 
 az esélyegyenlőség biztosít 
 elfogadja a gyermek másságát 
 a veszélyeztetettség felismerése, okok feltárása, változásának 

figyelemmel kísérése. Probléma esetén jelez a gyermekvédelmi 
felelősnek és az óvodavezetőnek 

 az óvodapedagógus elfogadó, toleráns, nyitott, segítőkész 
közreműködésre törekszik 

 családgondozás, megoldások közös keresése a szülővel 
 segítő szakemberekkel való kapcsolattartás 
 figyelemmel kíséri a gyermek rendszeres óvodába járását 
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8.1.3. Gyermekvédelmi felelős feladatai 
Az óvodai gyermekvédelmi munkát a gyermekvédelmi feladatokkal 
megbízott óvodapedagógus végzi.  

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartást, 
statisztikát vezet 

 a veszélyeztetett helyzetű gyermekeket nyilvántartja 
 folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestületben lévő 

óvodapedagógusokkal 
 a törvényi változásokat folyamatosan nyomon követi 
 javaslataival segíti az óvodavezetőt 
 kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel 

 

 

8.1.4. A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn 
 Gyermekjóléti Központtal 
 Családsegítő Szolgálattal 
 Szakértői Bizottsággal 
 Orvossal és védőnővel 

 

Minden óvodapedagógust és alkalmazottat a titoktartás kötelez a gyermekkel és 
családjával kapcsolatban a mindenkori törvényi szabályok szerint. Ez minden tényre, 
adatra, információra vonatkozik, amelyről hivatása során szerez tudomást. 

 

 
 

9. AZ ÓVODÁBA ÉS ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

9.1. Az óvodába lépés feltételei 
A gyermekek felvételét intézményünkbe a mindenkor érvényes tanügy-igazgatási 
feladatnak megfelelően végezzük. 

 
Figyelembe vesszük 

 harmadik életévét betöltse, de férőhelyek függvényében két és fél éves kortól 
is felvehető 

 korának megfelelő önállósággal rendelkezzen 
 kommunikációs készségének kialakulását, kialakult beszédkészségét 
 szobatisztaságát 
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9.2. Iskolába lépés feltételei 
A gyermek belső érése, valamint a családi és az óvodai nevelési folyamat 
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, 6 – 7 éves korra eléri 
az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, belép a lassú átmenetnek 
abba az állapotába, amelyben az óvodából az iskolássá érik. 

 

9.3. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 
9.3.1. Testi érettség 

 megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás 
 teste arányosan fejlett, teherbíró 
 mozgása összerendezettebb és harmonikusabb 
 mozgáskoordinációja és finommotorikája megfelelő fejlettségű 
 mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani tudja 

 

9.3.2. Szociális érettség összetevői 
 együttműködési képesség gyermek – gyermek, felnőtt – 

gyermek között 
 kapcsolatok megteremtésének képessége 
 a közösség igénye és abban való beilleszkedés 
 szabálytudat kialakulása 
 a pedagógus irányításának elfogadása 
 közösségért tett munka igényének kialakulása 
 érzelmeinek koordinálása 
 önismeret, önérvényesítés 
 feladattudat, feladattartás 
 önálló feladat és helyzet megoldásra való képesség 

 

9.3.3. Értelmi fejlettség 
 anyanyelvi fejlettsége megfelelő 
 beszédfigyelme kialakult 
 képes az időrendiség felismerésére 
 megérti az ok-okozati összefüggéseket 
 figyelemtartalom és terjedelem növekedése 
 téri észlelés és tájékozódás megfelelő megléte 
 általános tájékozottság 
 figyelemkoncentráció 
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10. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
Célunk, hogy a Pedagógiai Programunk megvalósításához a tárgyi és környezeti 
feltételeket a legmegfelelőbben biztosítsuk. 

 
10.1. Feladatunk 

 korszerű, szabványnak megfelelő minőségű eszközök beszerzése, biztosítása 
 a játékok és fejlesztő eszközök tudatos kiválasztása, életkornak megfelelően 
 az elhasználódott, sérült eszközök, tárgyak, berendezések folyamatos javítása 

vagy cseréje, baleset és munkavédelem szempontjából, havonkénti 
felülvizsgálata 

 

Az Apró Talpak Óvoda rendelkezik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. 
sz. (1) mellékletében meghatározott minimális eszköz és felszerelésjegyzékben 
előírtakkal. Az eszközös bővítése, a folyamatos elhasználódás miatti amortizáció 
pótlása állandó feladatunk. 

 

10.2. Pedagógiai programunk nyilvánossága, szülők tájékoztatása 
Pedagógiai programunk nyilvános és annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai 
programot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetősége gondoskodik. 

Biztosítjuk, hogy a pedagógiai program egy papír alapú példánya az óvodapedagógusok 
részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői értekezlet alkalmával biztosítják a 
betekintést. Az intézmény honlapján elektronikus úton elérhető legyen. 

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai lehetnek a törvényi változások, 
szervezeti átalakítás, érdekegyeztető fórum módosító javaslata, ellenőrzést, értékelést 
követő módosítási javaslat esetén. 

 

10.3. A programmódosítás előterjesztésének előírásai 
 írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőjének 
 írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek 
 szóbeli nevelőtestületi előterjesztés 

 

Abban az esetben hívunk össze nevelőtestületi értekezletet a program módosításával 
kapcsolatban, ha a nevelőtestületi érdekegyeztető fórum, valamint a szülői közösséget 
képviselő fórum előterjesztésében a módosítást a tagok legalább 50 %-a plusz 1 fő kéri. 
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11. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK SZABÁLYOZÓI  
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  
 

2. 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
 

3. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról.  

 
4. 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról.  
 

5. 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról.  
 

6. Gyermeki Jogok Egyezménye 1991. évi LXIV. Törvény  
 

7. Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény  
 

8. Az Apró Talpak Óvoda Alapító okirata 
 

9. Az Apró Talpak Óvoda SZMSZ  
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Érvényességi nyilatkozat 
 

Az Apró Talpak Óvoda a 2018. évben készült Pedagógiai Programjának érvényességi ideje a 
nevelőtestület határozata alapján három év.  
 
Hatályba lépés ideje: 2018. szeptember 01.  
 
Felülvizsgálatra vagy időközi módosításra abban az esetben kerül sor, ha a feltételrendszerben 
változás történik, vagy törvényi-jogszabályi változás indokolja.  
 
A módosítást kezdeményezheti az intézményvezető, a nevelőtestület, érdekképviseleti 
szervezet.  
 
A nevelési programot szakértő véleményezi. Az esetlegesen módosított Pedagógiai program a 
Szülői Szervezet véleményezésével, a nevelőtestület elfogadásával, a fenntartó 
jóváhagyásával válik törvényessé.  
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… ph. 
a Fenntartó képviselője 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
a Nevelőtestület képviselője 
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Közzététel helye 
 

 
Az Apró Talpak Óvoda Pedagógiai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának nyomtatott formája megtalálható 2018. szeptember 1-től a Fenntartó 
székhelyén, valamint az Apró Talpak Óvodában.  
 
Elektronikus formában megtalálható az óvoda honlapján.  
 
 
 

A fentieket a Fenntartó jóváhagyja és elfogadja: 
 
 
 
 

………………………………………………………………… ph. 
A Fenntartó képviselője 
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Legitimációs záradék 
Az Apró Talpak Óvoda Nevelőtestülete 2018. augusztus 24-dikén megismerte az óvoda 
Pedagógiai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet 100%-os igen 
szavazattal elfogad 2018. szeptember 1-i hatállyal.  
Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal 
tanúsítják.  
 
 
 
                ………………………………………                                           ………………………………………  
                  a nevelőtestület részéről                                                       óvodavezető  
 
 
 
 
 

A Szülői Szervezet elfogadó nyilatkozata 
Az Apró Talpak Óvoda Szülői Szervezete (SZMK) az óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakkal egyetértésben elfogadja 2018. szeptember 1-dikei hatállyal.  
 
 
 

……………………………………………………….. 
a Szülői Szervezet képviselője 

 
 
 
 
 

A fentieket a Fenntartó véleményezése után jóváhagyja és elfogadja.  
 
 
 

………………………………………………………………… ph. 
A Fenntartó képviselője 

 
 

 


