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I. Bevezető 

 

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, 

s a református óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a református óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan 

fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) 

életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

Az emberi személyiség kialakulása gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. 

Minden korszaknak megvan a maga jellemzője, hiszen ”mindennek rendelt ideje van…” mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. 

Az óvodai nevelés, az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy 

minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő 

személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg.  

A Balatonarácsi Református Egyházközség fenntartásában működik 2017.szeptember 1-től, a 

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, melyben a Biblia tanításának szellemében folyik a 

gyermekek nevelése. Az óvoda épületében 66 kisgyermeket tudunk befogadni és az ő fejlesztésüket ellátni. 

Munkánkat meghatározza a felelősségtudat Krisztus és az emberek előtt. Tudjuk, hogy mi a célunk, ki az, akit 

képviselünk. Megteszünk emberileg mindent azért, hogy a helyi programunkban meghatározottak 

megvalósuljanak. Óvodapedagógusaink valamennyien keresztyén emberek, akik a Bibliát vallják életük 

zsinórmértékének! Hálás szívvel tudunk a jövő felé nézni, felmérni és felkészülni az előttünk álló 

tennivalókra, hiszen törekszünk arra, hogy mindig többet és jobbat tegyünk. Nem csak az előttünk álló 

feladatok miatt, hanem az Úr Isten előtti megfelelés miatt is. Isten tovább lát a mi határainkon, és vezet ebben 

bennünket, hiszen előtte nincs lehetetlen. 

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."   

(Mt. 28, 19-20) 

A református óvoda, olyan nevelési intézmény, melynek testülete elkötelezte magát Krisztusnak. A 

keresztyén óvoda és valamely más fenntartó által működtetett óvoda között a lelki karakterben van a 

különbség, és ez meghatározza a nevelés szellemiségét. A gyermekek hitben és hitre való nevelésére azok a 

munkatársak hivatottak, akik teljes szívvel befogadták Isten Igéjét.  

Minden nevelőnek vallania kell, hogy a gyermekkor Isten rendelése, ezért azt sem visszafogni, sem 

felgyorsítani nem szabad. Ennek a kornak nagy jelentősége van a személyiség fejlődésében, amelyet fel kell 

ismernünk, és a reánk bízott gyermeket “Isten előtt kedves” nevelésben vezetnünk. 
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A református óvoda szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van, ezért küldetése elmondani a jövő 

nemzedékének, de a szülőknek, nagyszülőknek is, “hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 

Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  

Így az óvoda egész légkörének sugároznia kell az Isten iránti engedelmességet és a Krisztusi szeretetet. 

Óvodai nevelésünk sajátossága szerint a gyermek személyiségének érési folyamatában nem észlelhető 

azonnal az eredmény, a “termés”, ennek ellenére bízunk fejleszthetőségében és együtt örülünk az apró 

lépésekben megtett útnak. Urunk iránti elkötelezett nevelőmunkánkon keresztül ezt a világnak is éreznie kell. 

Meggyőződéssel kell vallanunk, hogy Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott tálentumokat 

hasznosítsuk a kisgyermekek épülésére. 

 

I.1. Küldetésünk 

        “Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből…”  

Az óvodánk azzal válik igazán reformátussá, hogy az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztyén 

világszemléletben. 

Református óvodánk a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet 

és a bizalom. A keresztyén pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint 

továbbfejlesztése, és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása: 

 értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban) 

 önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember 

személyiségét és a környezetét=elfogadás) 

 szolgálatkészség (engedelmesség a szeretett személynek/szülőnek, pedagógusnak) 

 személyes hitre nevelés 

 nemzetben gondolkodás (a tartógyökerek ismerete) 

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együtt megalapozzuk, 

annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, nyitott, és az iskolát váró kisgyermekké váljon, 

aki képes egyházi vagy más fenntartású iskolában megállni a helyét. 

A dolgozók és a gyermekek egyazon keresztyén világnézetet vallanak, bár a vallás gyakorlása 

szempontjából ökumenikus az összetételük. Tiszteljük, és elfogadjuk a másik ember vallását, (lásd: történelmi 

egyházak) ugyanakkor gyermekeink megismerkedhetnek a vallási gyakorlatban lévő különbségekkel és 

hasonlóságokkal. 

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, 

tevékenységi lehetőségeinek átrendeződését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét, mindezek a 

változások új feladat elé állítanak. Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek 

olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges 

életmódjuk kialakítására. Ezt megvalósítani, csak az Istentől kapott, mélységes szeretetben lehet. 
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I.2. Óvodánk adatai 

  

Az intézmény hivatalos neve: Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda 

Az intézmény címe és elérhetősége : 8230 Balatonfüred-Arács, Iskolalépcső u.4.        

Tel.: 20/2682-714 

Az intézmény alapítója: Balatonarácsi Református Egyházközség 

Az intézmény OM azonosítója: 203228 

Az intézmény fenntartója, címe és  

elérhetősége: 

Balatonarácsi Református Egyházközség      

8230 Balatonfüred-Arács 

Lóczy Lajos u. 70. 

e-mail: esperes.aracs@gmail.com 

Az alapító okirat kelte: 2017. április 30. 

Csoportok száma: 3 

Az engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő 

 

II. Gyermekkép, Óvodakép 

 

II.1. Gyermekképünk 

 

Az óvodáskor lényeges időszak, a különbözőségek elfogadásában, a játék elsődlegességét, az élmények 

feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, 

segítőkésszé válik. 

A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. A nembeli különbözőségekből fakadó sajátos értékek megőrzése mellett, - hisszük és valljuk, 

hogy a Biblia megfelelően segíti a gyermek személyiségének egészséges fejlődését, ugyanis az Úr Isten két 

nemet alkotott: „férfivá és nővé teremtette őket.” 

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

helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is vett egyedi személyiség és szociális lény 

egyszerre.  

A gyermeknevelés legszentebb feladata, hogy a személyiséget tiszteletben tartva felkészítsük a 

gyermekeket arra, hogy iskolára érett személyiségként léphessenek ki a világba. A gyermek, fejlődő 

személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen 

mailto:esperes.aracs@gmail.com
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alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a 

gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.  

Gyermekeink: 

 Bátran, bölcsen tudjanak szembenézni az élet örömeivel és megpróbáltatásaival, kihívásaival. 

 Életkoronként és egyénenként változó szükségletek biztosításával már óvodás korban alapozódjanak 

meg a boldog és biztonságos élethez szükséges alapvető jellemvonások: hit, szeretet, becsületesség, 

kitartás, bátorság, megbízhatóság, munkaszeretet. 

 Szociális képességük nyilvánuljon meg kapcsolataikban, a családban, közösségekben, baráti körben. 

 Álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban. Érezzék azt, hogy Isten 

mellettük áll támaszként. 

 

II.2. Óvodaképünk 

 

Az 1993. évi Közoktatási törvény lehetővé tette, hogy azok a szülők, akik a gyermekeiket vallási és 

világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az óvodai nevelés 

során is. Működjenek olyan óvodák, melynek programjában, a keresztyén szellemben való nevelés dominál.  

A Magyar Református Egyház engedélyével és a Református Pedagógiai Intézet segítségével, az óvodák 

munkájának koordinálásával, az egyházközségek fenntartása alatt létrejöhettek ilyen intézmények. 

Ennek alapján kezdi el működését a Balatonarácsi Református Egyházközség fenntartásában a 

Balatonarácsi Csillagkert Református Óvoda, 2017. szeptember 1-én. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodák keret programjában foglaltakkal 

összhangban, a helyi pedagógiai programunk elkészítésénél, a keresztyén világkép kialakítását, a 

keresztyén erkölcs megalapozását, a Bibliai integrációt tartottuk szem előtt. A keresztyén légkör áthatja egész 

napunkat, mely a gyerekek pozitív személyiségének alakulását, fejlődését is elősegíti.  

A köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézményeként kívánjuk kiegészíteni a családi 

nevelést, biztosítani a gyermeki személyiség védelmét, nevelését, fejlesztését. Figyelembe véve és 

tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat, a gyermek mind teljesebb, egyéni képességeinek 

kibontakoztatását. 

Biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, békességes, szeretetteljes légkört, ahol a Krisztusi példa áll 

előttünk. A gyermek személyiségéhez, a legfőbb tevékenységén - a játékon - keresztül kívánunk eljutni, 

miközben átadjuk neki azokat a személyiségformáló műveltség tartalmakat, amely az egészséges fejlődéséhez 

szükséges. 
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Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az 

óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. 

Vonzó, megújuló óvodai környezettel, élmény gazdag óvodai élettel, belső motiváltságból eredő, 

megújulásra kész nevelőtestülettel folyamatosan biztosítjuk a magas színvonalú óvodai nevelést. Célunk, 

hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődését elősegítsük, az életkori és egyéni 

sajátosságok, illetve az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Kiemelten fontosnak tartjuk a nevelő-

fejlesztő munkánk során a gyermekek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének 

figyelembevételét, segítjük a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, valamint a hátrányos helyzetből 

való felzárkóztatást. 

További feladataink: 

- érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör  

- sokszínű élménynyújtás 

- szabadjáték elsődlegessége 

- esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése 

- egészséges életmód feltételeinek biztosítása 

- kulturált, egészséges életvitel igénye, törekedve arra, hogy gyermekeink belső igényévé váljon 

Minden gyermeknek joga van, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a 

számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról 

szükséglet, a felnőttek számára kötelesség. 

Az óvodás korú gyermek elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló 

nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda 

pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és 

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

nevelő-személyiségfejlesztő) a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.  

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: 

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

b) A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségének fejlődését a gyermek egyéni készségeinek 

és képességeinek kibontakoztatását. 

c) Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik a gyermeki szükségletek 

kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, 

szociális, értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáró, a gyermeki közösségben végezhető 

sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékról. E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 
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igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.  

 

II.3. Az óvodai nevelési programunk céljai és alapelvei 

 

3.1. Az óvodai nevelésünk céljai 

 

- A gyermekek ismerjék meg a teremtő Istent és csodálatos műveit. 

- Találjanak rá a Jézushoz vezető útra. 

- Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés, és értékrend. 

- Bontakozzék ki a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség. 

- Alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés, a környezettudatos magatartás. 

- Egyéni, életkori sajátosságokat figyelembe véve, komplex képességfejlesztéssel, a lassú és folyamatos 

átmenet biztosításával váljanak alkalmassá az iskolába való beilleszkedésre. 

- A gyermek szabad játékának maximális tiszteletben tartása, védelme. 

- Az érzelmi nevelés kiemelten történő kezelése. 

- Az egészséges életmód, életvitel feltételeinek megteremtése. 

- Az anyanyelvi nevelés és a megismerő tevékenységek játékos fejlesztése. 

 

3.2. Nevelési alapelveink 

 

Református óvodánkban (ahol idejük nagy részét töltik) szeretettel, szakértelemmel szeretnénk elültetni a 

gyermekekben azt a magot, amely: 

1. Értékes, empatikus emberré formálja őket a társadalomnak. 

2. Hasznos, értéknövelő állampolgárokat nevelünk, hogy az ismeretek és az egyéniségük által helyt 

tudjanak állni a világban az ellőttük álló feladatokban. Azok a gyermekek, akik keresztyén családba 

születtek, a szülők hite és döntése alapján váltak az egyház tagjaivá. Elindulnak azon az úton, ahol a 

gyermek az evangélium megismerése által válhat Krisztus követőjévé.  

3. Hitre segítve, az életre nevelünk. Az óvodai nevelés célját más formában, sajátos légkörben, az 

érzelmekre is hatva valósítjuk meg, ahol kihangsúlyozódik a hit, a szeretet és a hála.  Az óvodás 

korú gyermek életében nagyon fontos, hogy szeretetet kapjon és biztonságban érezze magát nemcsak 

a családban, hanem a nevelési intézményben is. Ez a családokkal való együttműködésre, kölcsönös 

tiszteletre, gyermeki aktivitásra építve valósítható meg.  

4. Nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk. Közben testi, szociális, 

érzelmi és értelmi képességeit egyéni, differenciált módon fejlesztjük.  
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5. Elfogadjuk a különbözőségeket, az egyéniség jelentkező csíráit. 

6. A gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítására törekszünk. 

7. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tekintjük. 

 

III. Az óvodai nevelés feladatai 

 

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

 

1. Az egészséges életmód alakítása területén abból indulunk ki, hogy a test a Lélek temploma. 

2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításánál a keresztyén erkölcsöt tartjuk szem előtt. 

3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük. 

Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, és egymással összefüggő komplex módon 

érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 

 

III.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

A feladat megvalósításánál hitvallásunk, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van 

teremtményeire. 

„Fennhatósága”, őrző szeretete biztosít arról, hogy minden reánk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. 

A gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva, ezt tovább 

erősítve alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. 

Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, mely elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, 

így megteremti a stressz mentes, kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt, a gyermekek számára is kiszámítható 

légkört. 

Valljuk, hogy az egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásban van, egymásra épül és 

egymást kiegészíti.  

Az óvodai nevelésünk egyik alapvető feladata az óvodáskorú (3-7 éves) gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítésével biztosítjuk a kisgyermek egészséges 

fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi 

élet alternatívái (életviteli helyzetei) közül a legegészségesebbet válassza, az egészséget választó képességét 

kifejlessze. Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges 

életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások 

visszaszorítását. Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatban 
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jelenlevő feladatává. A rendszeresen végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, feltételei az 

egészséges testi és szellemi fejlődésnek.  

 

Programunk egészségfejlesztő tevékenységei közé az alábbiakat soroljuk: 

- a gyermek egészségének védelme, edzése óvása, megőrzése 

- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés - különösen a magas cukortartalmú 

ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú étlek fogyasztásának csökkentése - , a zöldségek, 

gyümölcsök és tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhet szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása 

- megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális 

gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

- a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés) 

- a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása) 

- a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés..) 

- az egészségvédő képesség fejlesztése 

- a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása 

- az óvodapedagógusok és nem pedagógus dolgozók viselkedésének szabályozása 

- a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő 

példamutatás) 

 

 

   Az óvodai egészségfejlesztésünk feladatai: 

● tárgyi személyi feltételek megteremtése 

● nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

● szokás- és szabályrendszer kialakítása 

● mozgáshoz szükséges feltételek biztosítása 

● környezettudatosságra nevelés, helyes viselkedésformák 

● kiemelt figyelmet kell biztosítani a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő területeknek: 

- az egészséges táplálkozásnak 

- a mindennapos testnevelésnek, testmozgásnak 

- a testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének 

- a baleset-megelőzésnek, elsősegélynyújtásnak 

- a személyi higiéné kialakításának 
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Az egészséges táplálkozás 

A gyermekek étrendjének minőségi és mennyiségi összeállítását megbeszéljük az étkezést biztosító 

szolgáltató képviselőjével.  

Különös figyelmet fordítunk az ételallergiás gyermekek érdekeinek figyelembe vételére is. Azoknak a 

kisgyermekeknek, akik orvosilag igazoltan étel érzékenyek, a konyha együttműködésével biztosítjuk a napi 

étkeztetést. 

Óvodánk központi étrendjét kiegészítjük vitamindúsabb zöldségekkel, gyümölcsökkel, ezekből a gyermekek 

által készített ételekkel, italokkal (pl. frissen préselt, magas rosttartalmú gyümölcslevek, gyümölcssaláták, 

nyomelemeket tartalmazó saláták). A gyermekeink a közösségben megismerkedhetnek különböző, számukra 

eddig ismeretlen ételek ízével, modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerűbb táplálkozás kialakításához. 

Nemcsak célzott, tervezett tevékenységek, hanem spontán helyzetek alkalmával is sort kerítünk arra, hogy a 

gyermekek táplálkozási szokásaiba beépítsük, melyek az egészséges, és melyek az egészségtelen, kerülendő 

élelmiszerek. 

A szülőket is arra bíztatjuk, hogy a kerülendő élelmiszerek, egészségtelen kiegészítő élelmiszerek helyett 

egészséges élelmiszereket adjanak gyermekeiknek. 

Feladataink még: 

 kultúrált körülmények megteremtése az étkezésekhez 

 evőeszközök helyes használatának szokássá alakítása 

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Programunk célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a rendszeres mozgás 

biztosításával, a mozgáskultúra megalapozásával és a motoros képességek fejlesztésével. A mozgás jelentős 

szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben, hozzájárul a légző- és keringési rendszer 

teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró-képességének növeléséhez. Elősegíti a biológiai 

egyensúly fenntartását, az egészség megóvását. Megfelelő terheléssel, az aktivitási szintek változtatásával a testi 

képességek fejlődését segíthetjük. Egészségpedagógiai célunk a testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a 

közös mozgás által kiváltott öröm átélése. A társakkal végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a 

gyermek én-határainak, a másik észlelésének megtanulásához, a kooperáció kialakulásához.A különböző 

mozgásformák sokszori gyakorlásával a mozgásokhoz kapcsolódó szabályok megtanulásával egyre 

biztonságosabban használják a szereket, eszközöket, egyre jobban eligazodnak a térben, így a baleseteket is 

megelőzhetjük. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy megteremtse a feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez, minél 

több lehetőséget biztosítva a mozgáshoz. Fontos, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak, 

lehetőség szerint a szabadban, megfelelő, kényelmes öltözékben.  
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Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése 

A testi nevelés átfogó tevékenység- és feladatrendszere elsősorban a gondozás és a mozgás által valósul meg. 

E két tevékenység az egész óvodai életet átszövi. A gondozás a dajka és az óvodapedagógus feladata. Folyamatos 

odafigyelésünkkel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét, mely alapot adhat az összes óvodai tevékenységhez.  

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek, testi komfortérzetének (táplálkozás, levegőzés, 

pihenés, természetes mozgásigény, személyi higénia) kielégítését, a gyermek egészségének, testi épségének 

védelmét, edzését. 

 

Feladataink 

 Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, a gyermek  ilyen 

irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása. 

 A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése. 

 Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

 Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. 

 Az optimális környezetet (pl. csoportszoba, udvar, megfelelő játéktér, játékeszközök)  biztosítása. 

 

A gyermekek mentális egészségének kialakításában feladatunk a szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó 

légkör megteremtése, melyben elengedhetetlen az empátia, a tolerancia, és a felnőttek személyes példamutatása. 

A mentális egészségvédelemhez szükség esetén fontosnak tartjuk a pedagógiai szakszolgálat pszichológusával 

való kapcsolatfelvételt és együttműködést.  

 

Levegőzés 

Törekszünk arra, hogy a mindennapok során lehetőség szerint minél több tevékenységünket a szabad 

levegőn végezzük, az időjárásnak megfelelő ruházatban. A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a 

gyermekek testi edzettségét. Nyáron párakapukkal igyekszünk elviselhetőbbé tenni a nagy meleget. 

A szabadban töltött időben a játékon, mozgásos tevékenységeken túl sétákat is tervezünk, ami a levegőzés 

mellett a helyi adottságoknak köszönhetően széles lehetőségeket nyújt környezetünk, városunk megismerésére 

(Kiserdő, Balaton part, Koloska, Tamás-hegy, stb). 

 

Pihenés 

A pihenéshez biztosítjuk a nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört (az altatás hangulatához 

illő mese, sötétítés, halk zene), megteremtjük a gyermekek alvásigényének figyelembevételével a szükséges 

tárgyi és személyi feltételeket. Alvásidő alatt biztosítjuk a folyamatos csendet és nyugalmat.  
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Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás 

A gyermek testi épségének megóvása az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig, valamint az 

óvodán kívül tartott programok idejére terjed. 

 

Feladataink a balesetmegelőzés szempontjából: 

- Balesetvédelmi szabályok elsajátítása, és az óvó-védő előírások átadása, a baleset-megelőzés 

érdekében kialakított szabályok megismertetése, megszilárdítása. 

- Balesetveszély rendszeres felmérése, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzése és karbantartása, 

a hibaforrások megszüntetése. 

- Biztosítani a gyermek felügyeletét, védelmét. 

- Olyan biztonságos eszközpark és környezet teremtése, amely alkalmas a baleset-biztonsággal 

kapcsolatos szokások, magatartásformák kialakítására. 

- Elsősegélynyújtási ismeretek rendszeres elsajátítása, felelevenítése. 

- Egészségügyi doboz rendszeres felülvizsgálata. 

- Folyadékfogyasztási szokások kialakítása. 

- Megfelelő lábbeli alkalmazása a gyermekek számára. 

- Közlekedési szabályok átadása, megfelelő felnőtt létszám biztosítása séták, kirándulások 

alkalmával. 

- Tűzvédelem (oktatás, poroltó használata, menekülési útvonal). 

 

A gyermeki gondolkodásmód sajátosságából, valamint a szenzomotoros koordináció zavaraiból adódóan 

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

kontrollját, a tevékenységek figyelemmel kísérését.  

Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). 

 

Személyi higiénia 

Fontos feladatunk, hogy a gyermekek (életkori sajátosságaik figyelembevételével) testi-lelki szükségleteit 

kielégítsük.  

A tevékenységek rendszerességével, ismétlődésével érzelmi biztonságot teremtünk. Törekszünk a bensőséges 

gyermek- felnőtt kapcsolatra. Példát mutatatunk a napi élethez szükséges szokások kialakításában. Szeretetteljes, 

nyugodt, türelmes légkörben a gyerekek saját tempójukban végezhetik a különféle tevékenységeket, melyeket 

mindig tudatos szóbeli megerősítés kísér. Tudatosan törekszünk az egészséges és biztonságos környezet 

kialakítására. Elegendő időt és helyet biztosítunk, hogy minden kisgyerek egyéni képességeihez mérten fejlődjön. 

A legfőbb személyi higiéniás feladatunk a kézmosás szokássá fejlesztése, a saját felszerelés használata. 

A gondozási feladatok területei közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a gyermek: 
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 testápolás (kézmosás, wc-használat, fésülködés, fogmosás, zsebkendő használata) 

 öltözés (ruházat tisztán tartása, időjárásnak megfelelő öltözködés) 

 kultúrált étkezés (asztal tisztán tartása, evőeszközök, szalvéta használata) 

 

Környezettudatos magatartás kialakítása, környezetvédelem 

A Biblia tanítását alapul véve a Föld a világ, és az ember Isten teremtése.  

 

„ És fogta az Úristen az embert, helyezte az Éden kertébe, 

hogy azt művelje és őrizze” 

/1 Mózes 2,15/ 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása 

Az Isten csodálatos világának megismertetése, felfedeztetése, megszerettetése környezeti nevelésünk lényege.  

A természetvédelem, a környezetvédelem hitünkből adódó feladat. 

Tanítsuk meg a gyermekeket nyitott szemmel járni, tudjon, rácsodálkozni a természetben és az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt.   

Az óvodai életnek mintául kell szolgálni a környezettel való harmonikus együttműködésre is.   

Kirándulások alkalmával tudatosítjuk a gyermekekben, hogy viselkedésükkel ne zavarják az élővilág 

nyugalmát. Mindezekkel elősegítjük a környezettudatos magatartásuk formálását, alapozását, alakítását. 

Természetessé kell válnia a közös tevékenységek során a környezet folyamatos rendben tartásának, a növény- 

és állatvédelemnek és gondozásnak, a hulladékok szelektív összegyűjtésének. Tudatosítjuk bennük a természetes 

anyagok használatának környezet- és egészségkímélő szerepét, valamint az újrahasznosítás fontosságát!  

Életünk minőségét, egészségünket nagymértékben befolyásolja és meghatározza a bennünket körülölelő 

természeti és társadalmi környezet minősége. Földünk szennyezettsége és környezeti állapota, szükségessé teszi 

a környezetért felelős életvitel elősegítését, a környezettudatos magatartás kialakítását. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Ügyelünk arra, hogy az óvodás korú gyermek sajátosságait figyelembe véve tervezzük  a környező 

világ megismerését, szem előtt tartva a fokozatosság elvét. 

 Figyelembe vesszük, hogy a környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet, a  közvetlen 

tapasztalatszerzés, megfigyelés. 

 Törekszünk a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására, az  élővilág sokoldalú 

megismertetésére (nagyítók, földgömb, speciális könyvek). 

 Mesélünk a természetről, állatokról, valamint játékon keresztül is bővítjük környezeti,  természeti 

ismereteiket. 
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 Az óvodai környezeti nevelés érzelmi megközelítéssel történik, így kellő alapja lehet  a 

természetszerető és környezetbarát életmódnak. 

 Megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel az élő és élettelen világot. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 A gyermek igényévé válik az egészséges táplálkozás, szívesen fogyaszt gyümölcsöt,    zöldéget. 

 Elegendő folyadékot fogyaszt. 

 A testápolási szokásokat ismeri, betartja, alkalmazza. 

 Szereti a mozgást, szívesen vesz részt a mindennapos szervezett és szabad mozgásos 

 tevékenységekben, követi az óvónő verbális utasításait. 

 Társaival szemben toleráns. 

 Az óvodás életforma örömet okoz számára, társaival, felnőttekkel együttműködik. 

 A napi tevékenységek során keletkező konfliktusokat képes békésen kezelni, egymás  között 

megoldani. 

 A baleset-megelőzés szabályait betartja és alkalmazza, ha társát kisebb baleset éri, jelez  az óvónőnek 

 Közvetlen természeti környezetét ismeri, tudatosan óvja, védi. 

 

III.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

 

- az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

- a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a 

gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és 

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat), szokás- és normarendszer 

megalapozása 

- az óvoda a gyermek nyitottságára épít és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel 

Az óvodás korú gyermek alapvető sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Éppen ezért 

elengedhetetlen, hogy őt derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságot adó légkör vegye körül. 

Gyermekeink tudatosan és tudat alatt is tanulnak, mivel a szeretett óvó nénit utánozzák. 
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A szeretetteljes légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. Mindehhez 

gazdag, tevékenykedtető élet szükséges. A közös élmények az óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek 

együttműködését, melynek következményeként formálódik egymáshoz való viszonyuk, kapcsolatuk. Az 

óvodapedagógus a különféle cselekvésekben is biztosítja az egymásra figyelés, segítőkészség és az együttérzés 

lehetőségének megtapasztalását. 

Amint a gyermek az óvodába lép, számos elvárással találkozik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a 

közösségben való tevékenykedés szempontjából. Meg kell tehát ismerniük mi a helyes, mi a helytelen, melynek 

mércéje a Biblia. Ezek betartásában legyünk következetesek, dicsérettel és pozitív megerősítéssel motiválva.  

A keresztény nevelés sajátossága, hogy a cselekvés normáit kifejező törvény mindig az evangéliummal együtt 

jelenik meg. Mindebből következően gyermekeink is tudják, hogy milyen magatartásformákat várunk el tőlük. 

Programunk arra a meggyőződésre épít, hogy a gyermek gondosan kialakított környezetben érdekelt saját 

tanulásában. Garancia erre nyitottsága, érdeklődése, aktivitása. 

A gyermekeknek lehetősége adódik érdeklődéséknek megfelelő tevékenységet választani, hogy átélhesse a 

belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. Ezáltal azonos időben, egymástól függetlenül különböző 

motivált cselekvések alakulnak ki egyénileg és csoportosan is, ahol a gyermekek képesek alárendelni spontán 

aktivitásukat a közös tevékenységnek. 

Így épülhet ki – az óvodapedagógus személyén keresztül – a gyermeki bizalom a Mennyei Atya felé.  

„… Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” 

(Mt. 22, 37) 

„… Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt. 22, 39) 

A gyermekek egymás közötti és a felnőttekkel való viszonyát a szeretet, a bizalom, a türelem, a megértés 

jellemezze.  

Az óvodapedagógus alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást 

követően eredménytelennek érzi befolyásolását. Segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a 

közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak. A gyermekek érdeklődjenek a közösség érdekében végzendő 

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

kapcsolódjanak be a közös együttlétekbe.  

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

mások érzésének meghallgatása, elfogadása, hogy a gyermekek örömteli optimizmusa fejlődhessen. Az 

óvodapedagógus hívja segítségül a nevelésben a célirányosságot. Elemezze, vizsgálja a gyermekek társas 

kapcsolatát, viselkedését. 

Lehetőleg használjon minél több játékos eszközt az egyéni jellemzők kimutatásához. Soha nem 

felejtkezhetünk el arról, hogy az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van egyéni ütemükben 

előre haladniuk. 
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A szocializálódást segítő nevelés célja, feladatai: 

Az elsődleges szocializáció helye a család: a szociális tanulás a születéskor kezdődik abban a környezetben, 

ahová születik a gyermek. Az anya, majd a többi családtag közvetíti felé a benyomásokat a világról, majd utánzás, 

modellkövetés útján sajátítja el a magatartásmódokat, a tevékenységformákat, az értékeket. Ezért nagyon fontos, 

hogy az óvoda szoros együttműködésre törekedjen a családdal.  

A másodlagos szocializáció helye az óvoda: ahol a 3-7 éves gyermekek szociális tanulásának tudatos, 

szakszerű irányításával a puszta együttléttől eljutnak az együvé tartozásig, az együttműködésig, ugyanakkor az 

egyes gyermekek „én-képe” differenciálódik, „én-tudata” megerősödik. 

 

A szocializálódás alakulásának színterei: 

 A beszoktatás időszaka 

 Együttlét a mindennapokban 

 Óvodai ünnepnapok 

Minden szülőnek a saját gyermeke a legfontosabb. A gyermek és édesanya egyformán érzékeny az új helyzetre 

különösen a beszoktatás idején. Arra törekszünk, hogy minél több pozitív élménye legyen a gyermeknek, 

szülőnek egyaránt, mert az első benyomások alapvetően befolyásolják a későbbi munkánk eredményességét. 

Fontosnak tartjuk az "anyával együtt" való beszoktatást, mely fokozatosan történik.  

Programunk a beszoktatási időszakot tekinti a családdal való együttnevelés kiinduló pontjának. 

A beszoktatás napjaiban a csoport mindkét óvónője együtt foglalkozik a gyermekkel. Fontos, hogy a 

gyermekek biztonságérzetük tudatában várják, és nyílt odafordulásukkal segítsék az újonnan érkező társaikat. 

Az óvónő a beszoktatási időszakban megteremtett bensőséges kapcsolatokat a mindennapok 

tevékenységformáiban, a gyermek szocializációs fejlődése, fejlesztése érdekében segíti, követi. 

A pedagógust a gyermekről szerzett benyomások segítik az egyéni bánásmód megválasztásában.  

 

A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. Igénye legyen a 

csoporttal való együttműködésre, de egyedül is képes legyen tevékenykedni. 

A jó közösség kialakításának leghatásosabb eszköze: a közös célok, hagyományok, szimbólumok 

megteremtése, a közös ünneplés, a csoport életét szabályozó szokásrendszer, az értelmes fegyelem. 

A gyermek személyiségfejlődésének alakulásában modellértékű legyen a kommunikáció, bánásmód, 

viselkedés az óvodai feladatellátásában résztvevő felnőttek között. 

Óvodás korban a gyermekeknek egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak, így a differenciált 

személyiségfejlesztés nevelésünk alapvető kritériuma. Programunk nem választja szét az egyén fejlődését az őt 

körülvevő társakétól. Óvodánk pótolhatatlan funkciója éppen e sajátos kortárskapcsolatban rejlő másodlagos 

szocializációs szerep, amelyet a legjobban működő család sem tud a gyermek számára biztosítani. A szülőkkel 



17 
 

és testvérekkel való együttműködés ugyanis más képességeket feltételez, mint a gyermek számára idegen 

felnőttel és társakkal történő kooperáció. 

A társas együttélés, a közös tevékenységek megkívánják a következő személyiségtulajdonságok 

hangsúlyosabb megalapozását: 

 másokat toleráló magatartás 

 együttérzés, segítőkészség 

 megértés, azonosulás 

 az egyéni szükségletek felismerése és az érvényesítést szolgáló megegyezések stratégiájának 

elsajátítása 

 

Természetesen a nevelést teljes mértékben átvenni a családtól nem lehet, nem szabad, de velük együtt 

haladva, a közös célra tekintve óvodánk és a család betöltheti feladatát.   

 

III.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Cél: valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő, ösztönző környezet 

biztosítása. 

- új feladat az óvodák számára a Kárpát-medencei magyarság nemzethez tartozásának erősítése 

érdekében a szórványmagyarság óvodáival való szakmai kapcsolatépítés, a hazafias és közösségi 

nevelés hangsúlyosabbá válása. 

Célunk a gyermeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a keresztyén hit elemeinek megismertetésével, 

érzelmi többletével. A gyermek életkori sajátosságai lehetővé teszik ennek elérését. A Biblia üzenetén 

keresztül közvetítünk. 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységünket áthatja. Csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező 

gyermekek lesznek képesek az alapkultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a gondolkodás 

egyik eszköze.  

Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egésznapi életét, a gyermekek minden megnyilatkozását, a 

felnőttek és a gyermekek kapcsolatát. A gyermekre figyelő, jó beszédpéldát adó, jól artikuláló, választékosan 

beszélő, javítgatást elkerülő környezet a gyermek nyelvi fejlődését pozitívan befolyásolja. 

Az egyéni fejlődés biztosításához személyes példánkkal (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés) 

kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözzük a gyermekek közötti kommunikációt, bővítjük 

szókincsüket, gazdagítjuk metakommunkációs ismereteiket (érzelmeket jelző gesztusok, arckifefejezések, 

testtartások). A gyermek beszéd és kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely 

előnyös, vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermek számára a közösségben. 
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Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és 

kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

A magyar nyelv rendkívül gazdag. Beszédpéldánkon keresztül is megismertetjük a gyermekeket nyelvünk 

szépségével, árnyaltságával, a helyes mondatszerkesztéssel. Az anyanyelvi nevelés során elsősorban a 

szókincset, a beszédértést és az önálló szóbeli megnyilvánulásokat fejleszthetjük a beszédkedv felkeltésével, az 

élmények megbeszélésével, verssel, mesével, bábozással. 

Nemzeti örökségünk részei a népszokásokhoz fűzött népi mondókák, rigmusok, népdalok és népmesék. 

Célunk ezek ápolása, megőrzése. Az óvodáskornak megfelelően válogatott továbbörökítése, ezen keresztül a 

közösségi érzés formálása. 

 

Az értelemi nevelés céljai: 

Célunk a gyermeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a keresztyén hit érzelmi többletével, s a korosztálynak 

megfelelő ismeretek közvetítésével. 

A kisgyermek még nem ismer külön vallásos témákat, mégis ekkor dől el, hogy később tudatosan is el tudja-

e majd fogadni hitéletében Isten szeretetét, a Szentlélek naponkénti vezetését. 

Segíti munkánkat a gyermek természetes kíváncsisága, csodaérzéke, az érzékelésen alapuló tapasztalás 

élménye, felfedező- és kísérletező kedve, amely ösztönzi arra, hogy kifejezhesse elképzeléseit, vágyait. 

Szeretnénk, hogy a gyermekek minden ismeretüket célra rendeljék, azaz a forráshoz, Istenhez visszavezessék! 

Így alakuljon ki bennük a hit- és szeretetközpontú tudás, a bölcsesség.  

 

Ennek elősegítése érdekében feltétlenül szükséges: 

 Olyan óvodapedagógus, akinek élő kapcsolata van Istennel. 

 Olyan játékos helyzetek, tanulási alkalmak teremtése, amelyek fejlettségi szintjüknek  megfelelően 

kötik le a gyermek érdeklődését. 

 Olyan élményszerzési lehetőség, amelyben a gyermek, látással, tapintással, hallással,  érzelmekkel 

első kézből szerezhet tapasztalatokat. 

 Olyan módszerek alkalmazása, ahol az ismeretek nem egymástól elszigetelten, hanem  komplexen 

jelennek meg. 

 Olyan motivációk és természetes tudás kialakítása, amelyek képessé teszik a gyermeket  váratlan vagy 

komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömet lelnek az újabb  kihívások legyőzésében. 

 

Keresztyén nevelésünk szellemisége (mint, ahogy az értelem fejlesztése), átszövi a gyermek egész óvodai 

tevékenységét, mely nem oldható meg egy héten egyszer a Bibliából vett történetek elmondásával. A 
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játékszituációban jelentkező helyzeteket, a természeti jelenségek észrevetetését, az étkezéshez és a lefekvéshez 

kapcsolódó imát, a hiányzó gyermekekért való aggódást, a szülők várását éppen úgy át kell, hogy hassa. 

 

IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

IV.1. Személyi feltételek 

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

A nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, 

mintát jelent a gyermekek számára. Jelenléte feltétele az óvodai nevelésnek. 

A köznevelési törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség mellett elengedhetetlen a 

pedagógus kreativitása, az ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott tudatos, tervszerű, alkotó alkalmazása.  

Óvodánk minden pedagógusát szakmai elkötelezettség jellemzi, ezért érdeklődésük, lehetőségük  (az óvoda 

profilját figyelembe véve) szerint képezhetik magukat. Valamennyi óvodapedagógus aktívan kapcsolódik be a 

szervezett továbbképzések programjaiba és igényesek az önképzés területén is. 

Az óvodapedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája segíti az óvodai nevelés 

eredményességét. 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli. 

Óvodánkban minden csoportban két szakmailag jól képzett főiskolai végzettségű óvodapedagógus neveli a 

gyermekeket. 

A 6 főből álló nevelőtestületünkből, 1 közoktatási vezető szakvizsgával, 1 fejlesztőpedagógus szakvizsgával, 

1 gyógypedagógus, 1 szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik. 

Óvodánk önállóan gazdálkodik. Ezzel kapcsolatos feladatainkat 1 gazdasági vezető látja el. Tálalókonyhánkon 

1 dajka néni tevékenykedik. 

Óvodánkban 1 karbantartót foglalkoztatunk, aki rendszeresen találkozik gyermekeinkkel. 

Miután minden munkatársunk kapcsolatban áll gyermekeinkkel, elvárás, hogy viselkedés- és beszédkultúrájuk 

példaértékű legyen. 

 

Pedagógusok száma 7 

Hitoktató 1 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma 5 

Egyéb segítő munkatársak 
1 

 

Szak és egészségügyi szolgálat külső 

segítő szakemberei 

Logopédus, gyermekorvos, védőnő,  

családgondozók, szociális munkás 
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IV.2. Tárgyi feltételek 

 

Az óvoda 1755 m2 területű ingatlanon helyezkedik el 313 m2 területű épülettel.  

Jól felszerelt, felújított udvarunk fogadja a hozzánk látogatókat. Két udvarrészünk van, mindkettőt 

igyekeztünk esztétikus és biztonságos játékokkal felszerelni, a gyermekek mozgásigényének, 

mozgásfejlesztésének kielégítését szolgálni. 

Óvodánk egyszintes épület, melyben három csoportszoba, egy mosdó, nevelői szoba, iroda, öltöző, 

tornaterem, mozgássérült mosdó, tálaló konyha található.  

A csoportokat természetes anyagokból készült bútorokkal (fenyő, rattan) rendeztük be, törekedve a 

harmonikus és biztonságos elrendezésre. 

A csoportszobákban galéria található.  

A játékok, eszközök kiválasztásánál anyagi lehetőségeinkhez mérten, arra törekszünk, hogy jó minőségű, 

természetes anyagokból készült, biztonságos, esztétikus, fejlesztő játékokat válasszunk. 

Intézményünkben gyermekközpontúságra törekszünk, melyhez a személyi és a tárgyi feltételek egyaránt 

adottak. Mindez visszatükröződik abban, hogy a gyermekek jól érzik magukat nálunk és szívesen járnak 

óvodában. A jövőképünk ennek a minőségi munkának a fenntartása, és fejlesztése. 

 

IV.3. Az óvodai élet megszervezése 

 

Óvodánkban a nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi óvodai pedagógiai program alapján történhet, 

valamint a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében 

szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő tevékenységek mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a nevelőtestület 

véleményének meghallgatásával, valamint a köznevelési törvényben meghatározott létszámhatárok 

figyelembevételével. 

 

3.1. Csoportszervezés 

 

Óvodánkban a helyi adottságok alapján 3 heterogén életkorú csoport szervezhető.  

A heterogén életkorú csoportoknál előnyös a kis csoportlétszám megtartása, hiszen az óvodapedagógustól ez 

a csoportszervezési forma nagyobb figyelemmegosztást, differenciálási képességet, toleranciát, rugalmasságot 

követel.A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az óvodapedagógus 

felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, azaz egész egyénisége. 
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3.2. Napirend, heti rend 

 

A napirend, hetirend kialakítása helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok figyelembe vételével, 

a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik. 

Jól kidolgozott napirendünk a maga rugalmas változásaival, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét, 

lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, a tevékenységekben megnyilvánuló 

fejlődésre, fejlesztésre, megfelelő időt biztosítva arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, 

egyéni szükségleteikhez igazodva pontosan elvégezzék. Ezek a tevékenységek a gyermekek együttműködő 

képességét, feladattudatát fejlesztő, életkoruknak megfelelő, növekvő időtartamú foglalkozások tervezésével, 

szervezésével valósulnak meg. 

A szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermek biológiai (életkor, 

alvás-, mozgásigény-, étkezés rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem előtt tartva alakítjuk ki. 

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak is (június 1-től augusztus 31-ig) tartalmas, a 

gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan megtervezett. Az év közben már kialakított szabályok, 

szokások megtartásával óvodapedagógusaink a nyári élet tervezésénél lehetőséget adnak a gyermekeknek arra, 

hogy az évszak örömeit szabadabban élvezzék és kötetlenebb formában biztosítanak változatos tevékenységet, 

lehetőséget a fejlődésre. 

 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, segíti elő az óvodai csoportban, és 

lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez.  

A hetirend nem napokhoz kötött tevékenységeket jelent, hanem egy-egy környezeti téma köré 

csoportosítva, azt körbejárva dolgozzuk fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket a különböző foglalkozási 

területeken keresztül. Kivételt képez a testnevelés. 

 

Napirend: 

6.30 – 9.00 gyermekek érkezése, szabad játék, reggeli csendesség, gondozási  tevékenység; reggeli 

9.00 – 11.45 mindennapos mese, vers, játék, korosztálynak megfelelő tevékenység 

biztosítása, részképességek fejlesztése; játék a szabadban, mindennapos testnevelés; ismeretszerző 

séta, kirándulás 

11.45 – 12.45  gondozási tevékenység; ebéd 

12.45 – 14.45  pihenés/alvás 

14.45 – 15.30  gondozási tevékenység, uzsonna 

15.30 – 16.30  szabad játék, szabadon választott tevékenység 
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   Heti rend: 

 

 

 

3.3. Az óvoda munkarendje 

 

Az óvodai nevelési év szept. 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 

nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az intézmény a fenntartó rendelkezése szerint 

tart zárva. Nyári időszakban az óvoda 3 hetet tart zárva. Téli időszakban két ünnep között, részben az iskolai 

szünettel megegyezően tart zárva. 

 

Óvoda nyitva tartása: 6.30-16.30 óráig 

 

 

Szeptember 1- től Május 31-ig 

Az egész csoport számára szervezett 

tevékenység 

Párhuzamosan felkínált tevékenység 

 

Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység 

ideje 

Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység ideje 

HITÉLETI NEVELÉS 

Reggeli csendesség: A hét minden napján   

Bibliai történetek: a hét egy meghatározott napján   

Mozgásos játékok A hét 

meghatározott 

napján 

Játék 

Munka jellegű tevékenységek 

A hét minden napján 

 

 

Minden- 

napos testnevelés 

 

A hét 

minden 

napján 

 

 

Vers, mese 

Ének, zene, énekes játék 

Rajzolás, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny megismerése 

Környezetünk mennyiségi és formai 

összefüggései 

 

A hét minden napján 
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3.4. Tevékenységi formák szervezési jellemzői 

 

Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat (vallási, nemzeti, etnikai), 

figyelembe vesszük a napi élet szervezésénél a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, 

terhelhetőségét. 

Az óvodáskorú gyermek fő tevékenysége a játék. Ebből következik, hogy a legtöbb időt a napirendben erre 

a tevékenységre fordítjuk.A játékban megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok, melyekhez az 

óvodapedagógusaink megfelelő időt, helyet és eszközt biztosítanak, valamint olyan légkört, ahol a gyermek 

felszabadultan tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül. 

Tevékenységeinket a gyermekek életkorának, érdeklődésének, az adott csoport viselkedéskultúrájának 

megfelelő szervezeti formákban valósítjuk meg. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás 

folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve 

a gondozást végző többi munkatárssal. 

A gyermekek fejlődésének nyomonkövetését a kötelező dokumentumok szolgálják. 

A tevékenységek közül az egész csoport számára szervezett tevékenység keretében szervezzük a bibliai 

történeteket, a reggeli csendességet, valamint a testnevelést.  
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Tevékenységek éves 

tervezése, témák 

Komplex módon 

történik az 

ismeretanyag 
sokoldalú 

megtapasztalása 

Heti lebontás Tervezés a 

feljegyzések 

alapján egyénre 

és csoportra 

Óvónő 

által 

tervezett 

témák 

Gyermek 

ötletei 

spontán 

témák 

Megvalósulás: 

folyamatos 

napirendben kötött 

vagy kötetlen 

formában 

Cél - Feladat 
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3.5. Az Óvoda ünnepei, hagyományai 

 

Az ünnepnapok régen hozzátartoztak az emberek életritmusához. Megpihentek, családjuk, szeretteik körében 

voltak, rátaláltak önmagukra és végül Istenre. A mai felgyorsult életben elfelejtettünk ünnepelni. Az ünnepek 

elvesztették valóságos tartalmukat, a pénzvilág kisajátította magának. 

Óvodákban tudatosan törekszünk arra, hogy a családi ünnepeket, az egyházi év ünnepeit valódi tartalommal 

töltsük meg és megtanítsuk a gyermekeket és családokat az ünneplésre.  

A ma nemzedékének fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit 

megőrizzük, a jövő számára átörökítsük, és a gyermekekben tudatosan és fokozatosan kialakítsuk a népi- nemzeti 

értékeinkhez, a szülőföldhöz való jó viszonyt. 

Az óvodában számtalan lehetőség van arra, hogy a népi kultúra gazdag világából válogassunk és változatos 

hangulatvilágával, cselekményeivel tegyük szebbé az ünneplést (népdalok, népviselet, díszítő művészet, 

népzene, népi gyermekjátékok).  

A népi kultúrának csak azon elemeit építjük be a nevelőmunka folyamatába, amelyek igazodnak a 

keresztyén hitre nevelés céljaihoz, és az óvodások életkori sajátosságaihoz. 

Az ünnepek szépséget, értelmet adnak a hétköznapoknak. Célunk megismertetni a gyerekekkel az ünnepek 

keresztyén tartalmát. Ezáltal más jelentőséget kapnak. Nem csak örömszerzés alkalmává válik, hanem a hálaadás 

lehetőségévé egyaránt.  

Alapvető hosszú távú feladata a nevelésnek, hogy megismertessük a gyermekeinket a magyarság, a magyar 

nép kultúrájával és hagyományaival. 

A hagyományok azok a népszokások, amelyek segítségével nemzedékről nemzedékre megőrizhetjük 

tudásunkat, tapasztalatainkat. A hagyományokba beleszületünk, ezek gazdagítják kultúránkat, és irányt mutatnak 

életünkben. 

Az óvodáskorban a legalkalmasabb a népi játékokkal, néphagyományokkal való életkori sajátosságoknak 

megfelelő ismerkedés. Ha tudatosan, tervszerűen, példaadóan tiszteletet ébresztünk múltunk értékei és 

szülőföldünk iránt, akkor ezek az érzelmi hatások beépülnek a gyermekek személyiségébe és egy életen át 

végigkísérik őket. 

Ünnepeink: 

1. Évnyitó Istentisztelet      

2. Reformáció ünnepe  

- Jézus Krisztus követőinek nehézségeket is kell vállalni. 

3. Márton nap  

4. Advent időszaka           

- A várakozás időszaka, amikor a gyermekeket fel kell készíteni az ünnepre, a szívünk megtisztításával és a 

környezetünk rendbetételével. 
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-  Gyertyák gyújtása. Szülőkkel együtt közös készülődés. 

- Adventi délután szervezése, koszorú készítése. 

- „Ne féljetek, mert Megváltó született néktek” Az ünnep lényegét nem csak a gyerekeknek, hanem a 

szülőknek is át kell adni. 

    5. Karácsony 

- Közös ünnepségek a gyülekezettel, gyermekek műsora a templomban. 

6. Farsang   

     - Jelmezverseny, együtt játszás  

     7. Március 15. 

     - Az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk. Hetekkel előtte készülünk- zászlót, kokárdát  készítünk, 

hazafias verseket, dalokat mondogatunk, énekelünk. Az ünnephez méltóan  feldíszítjük a  csoportszobákat, 

fellobogózzuk az óvodánkat.  

8. Virágvasárnap 

-  „Áldott aki jött az Úrnak nevében” A gyerekek halljanak arról, hogyan ünnepelték az Úr Jézust. 

8. Húsvét- Nagypéntek- Úr Jézus keresztre feszítése. 

Húsvét ünnepén a hagyományok megtartása mellett, a hangsúlyt az Úr 

Jézus győzelmére helyezzük, amit a világ felett aratott. Mi is örülhetünk, mert nekünk sem kell félnünk, 

Jézusban bocsánatot kaphattunk. 

Népi hagyományok felelevenítése. 

9. Pünkösd   

-  Bibliai történet elmondása alkalmával mondjuk el a gyerekeknek, Jézus értünk jött a földre, és most 

visszament az Atyához, de a Lelkével a szívünkbe költözött, most így van itt velünk. 

10. Kirándulás 

- Óvodai szintű program 

11. Anyák napi készülődés (vers, dal a templomban) 

- A legdrágább emberi kapcsolat, az édesanya és a gyermek között, Isten ajándéka. Éreztessük a gyermekekkel 

ennek értékét. A gyermekek saját kézzel készítenek ajándékot, mellyel köszöntik édesanyjukat, valamint 

énekkel, verssel, dramatizálással bepillantást nyerhetnek az elmúlt év műveltségtartalmaiba. 

12. Búcsúzó és évzáró Istentisztelet  

- Az iskolába menő gyermekek búcsúztatása.  

Óvodánkban hagyománya van a születésnapok megünneplésének. Ezen a napon a „szülinapos” középpontba 

kerül, társai ráfigyelnek, vele törődnek, őt "ünneplik". A szülőkkel közösen elfogadott köszöntési mód, a vidám 

ünneplés, az érzelmi szükségletek kielégítését szolgálja. 
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3.6. Az óvodánk működését meghatározó dokumentumok 

 

Óvoda szintű működést meghatározó dokumentumok: 

- Helyi pedagógiai program 

- Éves munkaterv 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

 

Csoportos szakmai dokumentumok: 

- Csoportnapló 

- Egyéni fejlődési napló 

- Mulasztási napló 

 

Óvoda szintű szakmai dokumentumok 

- „Az Óvodai nevelés országos alap program„- ját alapul véve elkészítettük az Óvoda helyi 

pedagógiai programját. Ez határozza meg az arculatunkat, a munkánkat. Programunkban 

megjelennek a Református keresztyén hittantanítás óvodai programjának gondolatai, irányelvei. 

Pedagógusaink hivatásuk végzése közben ezt tartják irányadónak, erre építik fel nevelési, tanulási 

tervüket. 

- Csoportos szakmai dokumentumok 

- A pedagógusok a helyi pedagógiai program alapján vezetik a csoportnaplót 

Csoportnapló tartalmazza: 

- Nevelési tervet (a nyári hónapokra is): melyek fél év feladatait tartalmazzák. Az időszak 

lejártával az óvodapedagógusok értékelik az elért eredményt, majd ezt alapul véve készítik el a 

következő időszak tervét. Nevelési, gondozási, tanulási teendőket, szokásrendszer kialakítását, 

annak módját, feltételeit. 

- Csoportra és a gyermekekre vonatkozó adatokat. 

- A gyermekek között ellátandó feladatokat tevékenységenként. 

- Fejlesztési tervet éves szinten, valamint heti lebontásban. 

- Befogadási tervet 

- Ünnepek, kirándulások, egyéb szervezési teendőket, valamint az eseménytervet. 

 A gyermekekről egyéni fejlődési napló készül. 
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IV.4. Az óvoda kapcsolatai 

 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, szervezetekkel, 

intézményekkel. 

Mind az elsődleges, mind a másodlagos partnereinkkek folytatott szakmai kommunkációnkat az 

együttműködés és a kölcsönös bizalom jellemzi. 

A partnerekkel való kapcsolat szorossága, ill. jellege alapján különbséget tehetünk a partnerek között.  

Elsődleges partnerek, akik az óvoda működését közvetlenül befolyásolják, akikkel az intézmény szoros, napi 

kapcsolatban van: 

- Gyermekek 

- Család 

Másodlagos partnerek, akikkel az óvoda rendszeres, de nem feltétlenül napi gyakorisággal van 

kapcsolatban: 

- Fenntartó 

- Református EGYMI 

- A város társóvodái 

- Egyházak 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Konyha 

    Az egyéb partneri csoportot azok a partnerek alkotják, akikkel közvetlen kapcsolatban van ugyan az 

intéznény, de nem rendszeresen, hanem időszakosan: 

- Bölcsöde 

- Iskolák 

- Zeneiskola 

- Közművelődési intézmények (Városi Könyvtár, Színház, Mozi, Közösségi ház, Galéria) 

- Egézségügyi Szakszolgálatok (orvosok, védőnők) 

- Sportcsarnok 

 

     1. Szülőkkel való kapcsolat 

A gyermeknevelés elsődleges színtere a család. Ezért szükséges, hogy a család és az a közösség, ahol a 

gyermek a napjának legnagyobb részét eltölti (ahol nevelő hatások érik), közös elvek alapján működjön 

együtt. Nagyon fontos a családokkal való szoros kapcsolat kialakítása. Ahhoz, hogy közös koncepciót 

képviseljünk, a gyermekek megismerésén túl alapvető feladatunk a szülőkkel is megismertetni óvodai 

nevelésünk céljait, feladatait. 
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Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban 

foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus 

figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait. Az együttműködés során érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait, melynek alapfeltétele a szoros 

együttműködés. 

  

Személyes kapcsolat alapján 

- Napi kapcsolatok 

- Beszélgetések   

- Családlátogatások (meghívásra) 

- Szülővel egyeztetve, óvodalátogatás  

 

Programok 

- Szülői értekezletek 

- Fogadóórák (évente két alkalommal, illetve igény szerint) 

- Közös programok szervezése  

 

A szülők tájékoztatása a gyermekek aktuális  

- Fejlettségi szintjéről 

- Fejlődési jellemzőiről 

- Előadások szervezése a szülők részére gyermeknevelési, családi és keresztyén élet alapkérdéseiben. Külső 

előadók felkérése, cikkek ajánlása, faliújságra helyezése. 

- Az óvodai dokumentumokban megfogalmazott normarendszer elfogadására, nevelési felfogásba építésére 

motiválás. A családok által képviselt különböző gondolkodásmódok értékeinek elfogadása. A szülőkkel, 

gyermekekkel való közös gondolkodás, véleménycsere, döntés eredményeként a programmal 

összeegyeztethető plurális értékek beépítése az óvoda normarendszerébe. 

- Az óvodánkba felvett kiemelt figyelmet igénylő gyermekek családjával speciális inkluzív kapcsolat 

kialakítása.  

 

2.Gyülekezettel való kapcsolat 

- A gyülekezet lelkésze alkalmanként szolgál az óvodai csoportokban, ünnepélyeken  

- Ünnepekről közös megemlékezés - a gyermekek alkalmanként műsorral készülnek a gyülekezeti ünnepekre 

- Közös nyári (tábor) és őszi programok (egyházi szüret, családi nap) szervezése  

- Cél, hogy a gyermekeken keresztül a családok is bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe. 
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3.Társintézményekkel való kapcsolat 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és egyéb 

szociális intézmények) az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti 

szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után 

(iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei 

alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda 

nyitott és kezdeményező. 

 

a.) Iskola 

- Iskolalátogatás a gyermekekkel. 

- Iskolai tájékoztató kiosztása a szülők között. 

- Együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. 

- Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a kimenő gyermek aktuális fejlettségi szintjét és a fejlesztés 

feladatait tartalmazó dokumentumot kérhetik.  

- Konzultációs lehetőséget biztosítunk az óvodából iskolába érkező gyermek átmeneti állapotának 

jellemzőiről. 

 

b.) Református EGYMI   

-  Tanköteles korú gyermekek szűrése, fejlesztő és pedagógiai rehabilitációs ellátás, logopédiai fejlesztés, 

szülői tanácsadás, egyéni tanácsadás pedagógusoknak, iskolaérettségi vizsgálat. 

c.) Gyermekjóléti Szolgálat   

-  Az óvoda gyermekvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával, 

aki a problémák megoldásában segítséget tud nyújtani. 

d.) Szaktanácsadók   

- kérjük segítségüket és tanácsaikat 

 

4. Egyházi óvodákkal való kapcsolat 

- egymás munkájának megismerése, folyamatos segítése 

- közös szakmai nap szervezése 

 

5. Gyermekorvossal való kapcsolat 

- védőnő óvodalátogatása, gyermekek növekedésének ellenőrzése 

- szükséges szűrővizsgálatok elvégzése iskola előtt 

- védőnői szűrések 
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V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

 

V.1. Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb 

eszköze. Olyan tevékenységi forma, amelyet a gyermek magáért a tevékenységért folytat és örömszerzés kíséri.  

A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, 

melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek 

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. 

A mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a gondolkodás, azon belül a fogalmi gondolkodás és a 

beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba ágyazódik.  

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az óvodapedagógus. 

A játék célja a gyermek vágyainak, ötleteinek, kreativitásának kibontakoztatása. A játék a gyermek 

személyiségének tükrözője, így annak megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteiről, élményeiről, 

beszédkészségéről, szociális, értelmi fejlettségéről. 

 

Feladataink: 

● Biztosítsuk a derűs, nyugodt légkört az elmélyült, folyamatos játék, szabad játék feltételeinek 

megteremtésével (hely, idő, játékeszközök), melyben a játék a gyermek természetes örömforrása legyen. 

● Fejlesztő játékok differenciált alkalmazása prevenciós jelleggel és a játék öröméért. 

● A napirendet úgy szervezzük, hogy a lehető legtöbb időt biztosítsuk a zavartalan, egybefüggő 

játéktevékenységhez. Előtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. 

● A gyermekek óvodai tevékenységét úgy szervezzük, hogy azt a gyermek minden óvodai napon élvezetes 

játékként éljen meg 

● Minden nap biztosítsa a gyermekek számára a gyakorló, mozgásos, szimbolikus-szerep, építő, konstruáló, 

szabályjáték és bábozás, dramatizálás lehetőségét. 

● Biztosítsuk óvodásaink számára a gyermeki szabadság és önkifejezés lehetőségét, mely lehetőséget nyújt, 

hogy önfeledten, kreatívan tudjon játszani egyedül és társaival. 

● Egyszerű, könnyen átalakítható helyet biztosítsunk a játéktémákhoz és a gyermekek igényeihez.  

● Tegyük könnyen hozzáférhetővé a játék eszközeit a gyermekek számára. 

● Alakítsunk ki a játéktevékenységekhez fűződő szokásrendszert, s az ezzel kapcsolatos szabályokat 

következetesen tartassuk be. 
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● Utánozható mintát adunk a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, 

bevonható társak maradunk, illetve segítővé, kezdeményezővé válunk, ha a játékfolyamat elakad. 

Jelenlétünkkel lehetővé tesszük a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

● A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását. Mindezt támogató, serkentő, ösztönző magatartásunkkal, indirekt reakcióival igyekszünk 

elérni. 

● Segítsük a gyermekeket a közös játékban, az alkalmazkodásban, a szerepek elosztásában, a konfliktusok 

megoldásában. Ennek érdekében önérvényesítő, konfliktuskezelő megoldási mintákat mutassunk számukra.  

● Biztosítsunk lehetőséget a kezdeményezések során alkalmazott eszközök felhasználására a szabad játék 

során.  

● Adjunk lehetőséget szerzett tapasztalataik újra és újra átélésére játékukban.  

● Fejlesszük szociális viselkedésüket, együttműködésüket, társas kapcsolataikat, segítsük az eltérő fejlődésű, 

eltérő szociális háttérrel rendelkező gyermekek felé való nyitottságuk alakulását. 

● Értessük meg a szülőkkel a játék kiemelkedő jelentőségét, értékét, és a játékokhoz kapcsolódó szabályok 

betartásának fontosságát. 

Sikerkritériumok: 

- képes önfeledt játékra, játékában önálló, kitartó; 

- képes alkalmazkodni társaihoz, mások igényeit tiszteletben tartani, 

- képes tapasztalatait újra átélni, eljátszani, 

- megtanul konfliktusokat intelligensen kezelni, társas kapcsolataiban megjelennek az óvoda által preferált 

viselkedési normák; 

- képességei önmagához viszonyítva fejlődést mutatnak; 

- képes szerepvállalásra, szerepek elosztására, alkalmazkodik az alá – és fölérendeltségi viszonyokhoz 

egyaránt; 

- játéktevékenységében dominánsan van jelen a tartalmas szerepjáték; 

- a szabályjátékok során képes az egészséges versenyszellem szülte siker és kudarc elviselésére egyaránt, 

kreatív együttműködésre; 

- eszközöket a játéktémákhoz önállóan választ és készít; 

- képessé válik egyazon játék témát több napon keresztül folytatni társaival. 

 

Játékfajták 

A játékfajták a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában nagy szerepet játszanak. 

Összekapcsolódnak, korcsoportonként magasabb szinten fejlődnek, alakulnak, hiszen a tárgyak, 

játékeszközök rakosgatásából építő-konstruáló, vagy szerepjáték alakul ki. 
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Gyakorlójáték: 

Hozzájárul a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlődéséhez, mozgásigényük, manipulációs vágyuk 

kielégítéséhez. (pl.: játékeszközök rakosgatása, tologatása, ritmikus mozgások, stb.) Az ismétlődő ritmusos 

mozgásokkal fejlesztjük a gyermekek értelmi képességeit (hintáztató, hőcögtető dalok, mondókák).  

 

Szerepjáték: 

Fejlődik a gyermekek beszédkultúrája, viselkedésnormája, alkalmazkodó-képessége, fantáziája. A 

szerepjátékban élik újra élményeiket, tapasztalataikat, a negatív és pozitív ráhatásokat összességét, így 

személyiségük komplex módon fejlődik. A változatos élményszerző lehetőségekkel gazdag, utánzásra, 

cselekvésre ösztönző példákat igyekszünk biztosítani. Séták, kirándulások, munkahelyek látogatása 

alkalmával, tapasztalatszerzés: boltos, fodrász, orvos játék, ahol a viselkedési szokásaikat is beépíthetik a 

játékukba. Gazdag kelléktár összeállításáról az óvónők, szülők, a gyerekek gondoskodnak. 

 

Barkácsolás: 

Részt vesznek a gyűjtőmunkában, mely fejleszti feladattudatukat, felelősségérzetüket. Az alkotás 

örömének biztosítása, munkájuk, tevékenységük tárgyait felhasználják a további játékban, de a játékon kívüli 

tevékenységeknél is (pl: ajándékozás). 

 

Drámajáték, dramatizálás, bábozás: 

A gyermekek irodalmi élményein alapuló tevékenység, melynek során fejlődik érzelmi életük, fantáziájuk, 

verbális kifejezőképességük, önállóbbá válnak. A bábozás hozzájárul a gyermekekben rejlő feszültségek 

feloldásához, átsegíti őket a szülőktől való elválás nehézségein. Itt fejlesztjük empátiás képességüket, bátor, 

nyugodt, derűs magatartást alakítunk, előkészítjük a másság elfogadását. Fejlődik kifejezőképességük, 

előadásmódjuk, pozitív szokások alakulnak, negatív élményeket könnyebben dolgoznak fel, A dramatikus 

játékok teljes kibontakozását ösztönözzük a fantáziájukat megmozgató eszközökkel, esztétikus textíliákkal, 

színes leplek, fejdíszek, kalapok, fátylak, berendezett játékhelyek biztosításával. Ezek az eszközök egyaránt 

elindítanak egy-egy szerepjátékot, mesedramatizálást. Csoportjainkban állandó helyen mindig jelen van a báb, 

amelyet spontán és szervezetten is használhatnak. 

 

Építő, konstrukciós játék:  

Fejlődik a gyermekek finommotoros mozgása, alkotó fantáziája, szem-kéz koordinációja. Tapasztalják a 

rész-egész viszonyát, fejlődik megfigyelőképességük, gondolkodásuk, bővülnek ismereteik a különböző 

anyagokkal kapcsolatban. (pl.: házak, falu, város építése, homokvár, Lego, Duplo, Tüske..stb. építőjátékok). 

A modern technika iránti érdeklődésük felkeltése, megismerési vágyuk fejlesztése, kéz-szem 

összerendeződésének alakítása, logikus gondolkodásra nevelés. Az udvari várépítő stb. játékok összekötése 
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más játéktípusokkal, együttműködés egymással. Hagyományos eszközökkel (homok, kavics, csutka, vessző, 

ágak..stb.) és modern konstrukciós játékkal más-más oldalról tudjuk biztosítani a gyermekek fejlődését. 

Szabályjátékok, népi játékok 

Fejleszti a gyermekek szabálytudatának kialakítását, logikai gondolkodását, felelősségtudatát. Pl: 

mozgásos játékok, értelmi képességeket fejlesztő játékok. (pl.: sorversenyek, dalos játékok, Puzzle, dominó, 

társasjátékok, stb.) A szabályok pontos betartására ösztönözzük őket, az egymással folytatott tevékenységek 

öröme, segítségadás egymásnak, egy célért való küzdelem, győzelem, illetve kudarc lehetőségének 

elfogadása.  

V.2.Mozgás 

 

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a gyermekekfejlődésében. Ebben az 

életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt környezetükről. Az 

óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a 

mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyet sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi 

biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi nevelés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros 

manipulációig mindent magába foglal és az egész személyiség fejlődését elősegíti. A rendszeres 

egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és 

feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Gyermekeink mozgásfejlődését folyamatosan nyomon követjük, a tapasztalatokat félévente a fejlődési 

naplóban rögzítjük.. A fejlődést segíteni ugyanis csak a meglévő szinthez igazodva lehet. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazásával befolyásoljuk a kondicionális 

képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődését, amelyek kedvezően hatnak a gyermeki 

szervezet teherbíró képességére, egészséges fejlődésére. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges 

izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatásait. 

Kedvezően befolyásolják a már említett értelmi és a szociális képességek alakulását. 

 

Hatása az értelmi képességek fejlődésére 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek vizuális memóriája.  

 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével bővülnek a térről való 

ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. 

 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési területek 

integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését is. 
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Hatása a szociális képességek fejlődésére 

 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az "éntudat" fejlődését a "szociális én" 

erősödését. 

 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. A társakhoz való 

alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük, megtanulnak figyelni 

a másikra. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták tanulására. 

 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezeknek a kezelését, 

elviselését. 

Programunkban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat egyaránt megvalósítunk. Fő 

feladatainkat - a nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztését - 

természetes módon építjük be a gyermekek tevékenységébe. Tehát nem erőltetett fejlesztésről, hanem a 

pedagógiai célokhoz igazodva a fejlesztési lehetőségek megkereséséről van szó. 

 

A mozgásfejlesztés fő feladatai: 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

 A rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

 A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása. 

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

 Mozgáson keresztül az értelmi és a szociális képességek fejlesztése. 

 

A mozgás sokoldalú tevékenység- és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A testnevelési 

foglalkozásokon túl jelen van a szabad játékban, a gyermek spontán, természetes mozgása közben, a 

környezeti és esztétikai nevelés, valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységekben is. 

A mozgásfejlesztés és az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek két területen valósulnak meg:  

1.Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni-mászni, vagyis 

mozogni. Az őket körülvevő felnőttek szemléletétől és a megfelelő feltételek megteremtésétől függ, hogy 

megmarad-e  természetes mozgáskedvük. Fontos feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük ezt a 

mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá. Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos 

környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok 

megtanítása.  

A gyermekek napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a nap folyamán biztosítsunk minden gyermek számára 

megfelelő teret és eszközöket a mozgásos tevékenységekre, az egészségfejlesztő testmozgásra a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek 



36 
 

életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez igazodva, differenciáltan tervezünk az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelmbe véve. 

Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a 

szabad levegő kihasználására. 

 

2.Szervezett testnevelés 

A szervezett testnevelés tartalmát a természetes emberi mozgások, mint a járás, futás, ugrás, dobás, mászás, 

kúszás, emelések-hordások, egyensúlyozások, a mozgásos játékok alkotják. 

A testnevelés szervezetten két formában van jelen az óvodában: 

 a mindennapokban 5-10 percben, sok játékkal, a testnevelés foglalkozásokon már kipróbált gyakorlatok, 

mozgásformák beiktatásával, pergő ritmusú, frissítő mozgással. 

 a testnevelés foglalkozásokon, amit az óvónő heti egy-két alkalommal (meghatározott napokon) szervez az 

egész csoport számára. 

A gyermek számára a megfelelő nehézségű gyakorlat kiválasztása nem csak a mozgásos képességeit fejleszti, 

hanem képet ad önismeretéről is. A feladatok végrehajtásánál nem az az elsődleges célunk, hogy a gyermekek 

tökéletesen kivitelezve végezzék el a gyakorlatokat. Elsősorban olyan készségeket és képességeket akarunk 

kialakítani, amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését is. Természetesen megmutatjuk a 

helyes mintát, ösztönözzük és biztatjuk a gyermekeket az esztétikus, pontos mozgásra. Ezt azonban soha nem 

elmarasztalva, hanem mindig a pozitívumokat kiemelve tegyük. 

A testnevelési foglalkozáson gyakran használunk mozgásfejlesztő eszközöket, amelyek színesek, 

gyermekközeliek, a gyermekek testi adottságaihoz igazodnak, jól szolgálják a fejlesztési célkitűzéseket és 

változatosabbá, érdekesebbé teszik a foglalkozásokat a gyermekek számára. 

 

V.3.A külső világ tevékeny megismerése 

 

A környezeti nevelésnek alkotó elemként kell megjelennie az óvodai nevelésben. 

A Biblia tanítását alapul véve a Föld és a világ Isten teremtménye. Isten lakásul, lakóhelyül rendezte be a 

Földet. 

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó” 

/1Móz. 1,31/ 

- 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 közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, 

megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 
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A környezet megismerése 

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot (mozgásos és 

érzékszervi) szerezzenek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetből 

életkoruknak megfelelő szinten. Ez azért szükséges, hogy teljes biztonsággal tájékozódjanak és igazodjanak 

el környezetükben. A gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva nyújtunk új ismereteket, illetve a 

meglévőket elmélyítjük. Eközben építünk a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, 

megismerési vágyára. 

A természeti és társadalmi környezet témái, az ezekről szerzett tapasztalatok, ismeretek az életkor 

előrehaladtával lineárisan bővülnek és koncentrikusan mélyülnek. Ez teszi lehetővé az alapos megismerést. A 

környezet megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenységek egészét. 

A spontán játékokhoz kapcsolódva, az önkiszolgáló tevékenységbe építve, az óvodapedagógussal történő 

beszélgetés során, séta, kirándulás, udvari tevékenység közben legalább olyan hatékonyságot érhetünk el, mint 

a tudatos kezdeményezéseken, foglalkozásokon. A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják, 

körülölelik a többi nevelési területet. Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton 

kapcsolódnak, összefüggnek egymással.  

 

Környezet-és természetvédelmi feladatok 

Az óvodapedagógus az élővilág sokoldalú megfigyeltetésével, a teremtett világ szépségeinek 

rácsodálkoztatásával, saját személyes példaadásával juttatja el a gyermekeket annak belátására, hogy az 

élőlényt védeni, óvni kell. 

A tapasztalatok során megerősítjük a gyermekben, hogy milyen nagy az ember felelőssége a természeti és 

társadalmi környezet megóvása szempontjából. 

Példaadásunkkal utánzásra késztetjük a gyermekeket. A természetben, az óvoda udvarán közösen eltöltött 

sokrétű tevékenység során (madáretető készítés, locsolás, kertészkedés, udvargondozás) megtapasztalják 

munkájuk eredményét, környezetükre való hatását. 

A séták, kirándulások alkalmával a gyermek kapcsolatba kerül az őt körülvevő természetes anyagokkal. A 

velük való tevékenykedés sajátos élményt, érzelmi többletet jelent számukra. Az önálló és csoportos 

megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő folyamatokról és 

összefüggésekről. 

Nagy szerepe van még a családok környezetalakító munkájának (faültetés, virágoskert vagy konyhakert 

kialakítása), mely szintén erősíti a gyermek és a környezet közötti érzelmi kötődést.  

Az a gyermek, aki megismeri, megbarátkozik a természet szépségeivel, törvényszerűségeivel, a természeti 

folyamatok kölcsönhatásaival, később természetes módon védi is ezeket az értékeket. Várhatóan felnőttként 

környezetvédő életmódot fog élni, megértve azt, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része.  
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3.1.A környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

Célunk: a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, 

megtapasztalása játékos formában, a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva.  

Feladatunk: a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok-okozati összefüggések 

felismertetése, megtapasztalása. Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához, a logikus 

gondolkodás megalapozása. 

A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok birtokába is jut a gyermek. Matematikai 

fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik, így szinte természetes módon ismerkedik meg velük. 

A matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe.  

Feladatunk, hogy figyeljük a gyermekeket, megismerve érdeklődésüket, képességeiket, előkészítjük és 

megtervezzük az egyénekre szabott fejlesztési területeket. Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk 

létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermekeket a logikus gondolkodásra. Ha a felvetett probléma érdekli őket, 

belső késztetés hatására igyekeznek ezt megoldani. Hagyjuk a gyermeket saját logikája szerint gondolkodni, 

ha a kínálkozó lehetőségek közül nem fedezi fel mindegyiket, próbáljuk rávezetni, több oldalról 

megközelíteni, de semmiképpen nem oldjuk meg a feladatot helyette, hanem ébren tartjuk érdeklődését, míg 

rá nem jön minden variációs lehetőségre. Ezzel fejlődik logikus gondolkodásuk, problémafelismerő és 

megoldó készségük. A funkcióöröm és a megerősítés hatására sikerélményhez jutnak a cselekvésben és a 

gondolkodásban, tapasztalataikat más tevékenységeikben is alkalmazzák. 

 

V.4. Verselés, mesélés 

 

Az óvodai anyanyelvi-, irodalmi nevelés (egymástól elválaszthatatlan) az óvodai élet egészét átható 

folyamat. 

Célunk a magyar nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, 

mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása, a korosztálynak megfelelő irodalmi 

élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése. 

Feladatunk változatos irodalmi élmények közvetítése (mondóka, vers, verses-mese, mese, bábjáték, 

dramatizálás), a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, a gyermekek életkorának, nyelvi 

fejlettségének - melyet meghatároz a család szociokultúrális háttere -, érdeklődésének megfelelő 

beszédhelyzetek teremtése és irodalmi alkotások választása. Az irodalmi anyagot úgy állítjuk össze, hogy 

tartalmazzon mondókát, verset, mesét, elbeszélést, folytatásos történetet. A napi tevékenység során többször 

is mondunk - a helyzethez illő - mondókát, rövid verset.  

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

a gyermeknek. A mese képi és konkrét formában feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ 

legfőbb érzelmi viszonyait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 
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- A magyar gyermekköltészet, a népi dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat,erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra,verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában 

estlegesen bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermeke előtt a külvilág és az emberi 

belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

- Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz a népi - népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi - , a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a 

gyermekeket egymással és anyanyelvükkel. A mese és versmondás lényeges elemeit – testbeszéd, 

tekintettartás, verbális emlékezet – személyes példánkon keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek. 

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

tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A 

gyermekeink kifejezhetik, átélhetik, eljátszhatják saját érzéseiket, érzelmeiket ezáltal fejlődik személyiségük.  

Óvodánkban a népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

A Biblia üzenetét tolmácsoló verseket különösen keresztyén ünnepi alkalmakra tervezzük. 

 

V.5. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Az óvodai zenei nevelésünk célja a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség 

megalapozása.  

Fontos, hogy a református óvoda keresztyén szellemisége a zenei nevelésen keresztül is áthassa az egész 

napot. Ennek lehetősége az áhítatokon, illetve a bibliai alkalmakon kívül az éneklésben rejlik. Egy adott 

tevékenységi formához szorosan hozzákapcsolhatunk egy-egy éneket és kihasználhatjuk azok rendszeres 

visszatéréséből adódó lehetőségeket (étkezések előtti és utáni ének, elalvás előtti és utáni ének, imádság előtti 

és utáni ének, születésnap megünneplése áldást kívánó ének). 

Az éneklés, a hangszerek hangja Istentől való ajándék. A keresztyén ember számára az egyházi ének 

egyúttal olyan imádság, amely Istent magasztalja. 

A gyermekek szeretnek együtt énekelni, a dal, a zene örömet szerez, mozgásra sarkall. Az énekes népi 

játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei 

képességeinek alakításában. 

Zenei nevelésünk alapja az énekes játék (népi gyermekdal), mert általa nem csak a zenei készségek 

fejlődnek, hanem a gyermek teljes személyisége is. Fontos a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, 

érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét 

át kell hatnia. 
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A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. 

Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket hétköznapi beszédünkben már nem fedezhet fel, s ezek 

megértését a játékszituáció segíti. 

Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia. A nyelv és a dallam itt tökéletes 

egységet alkot. A kis zenei formákon keresztül kell elérkeznie a világirodalom remekeihez. A gyermekdalok, 

mondókák mellett a művészi értékű komponált zene is a nevelésünk anyaga. A zenei nevelés sok irányban 

hat, de csak akkor igazán eredményes, ha a gyermeknek örömteli élményévé válik az éneklés, az énekes játék.  

A mondóka a legelső költői műfaj, amellyel a gyermek találkozik. Alapul szolgál az anyanyelv 

megalapozásához is. A kisgyermek kiegyensúlyozott, derűs lesz, öröm számára a közös játék, biztonságban 

érzi magát az ismétlődő mozdulatok, érintések, a testközelség hatására. Erősen kötődik a vele játszó 

felnőtthöz, érzelmi világa gazdaggá válik. Mivel könnyen megtanulható, sikerélményhez juttatja a gyermeket, 

közben bővül a szókincse is, gazdagodik a felnőttek világában használatos szavakkal, tájszavakkal, régies 

igealakokkal. Az ismétlődő fordulatok, állandó szókapcsolatok, ikerszavak, rímek, ritmusok, nyelvtörők 

remekül formálják a gyermek nyelvérzékét, helyesebb lesz beszéde, kiejtése, hangsúlyozása, hanglejtése. 

A zenei képességfejlesztési anyag feldolgozása az óvodákban használt, elterjedt zenei nevelést segítő 

szakirodalom (Forrai Katalin: Ének az óvodában) alapján történik. Fontos a zenei képességfejlesztéssel 

párhuzamosan, hogy gyermekeink örömmel, érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek, hogy az 

éneklés, a zene, részévé váljon a gyermekek mindennapi tevékenységének. 

Egy-egy gyermekdal valódi dráma, a gyermekek feszültséggel teli helyzeteket élnek át, a játék végére ezek 

oldódnak. Eközben dolgozik a képzelet, az intellektus, a gyermek emberi kapcsolatokban való eligazodást 

tanul, közben fejlődik esztétikai, viselkedési és magatartási kultúrája.  

A zene, a mozgás, a tánc szorosan összekapcsolódó fogalmak. A zene mozgásra serkenti a kicsiket. 

Mozgáskoordinációjukat javítja. Egy idő után igyekeznek a zene egyenletes lüktetéséhez, ritmusához 

alkalmazkodni. 

Feladatunk, hogy céltudatosan fejlesszük a mozgáskészséget, találjunk ki változatos mozdulatokat és 

serkentsük a gyerekeket is erre, hogy alkotó fantáziájuk a táncban is kibontakozhasson. 

Ha értő módon válogatunk a rendelkezésünkre álló gazdag anyagból, akkor a kisgyermek felszabadult 

játéka közben egyszerre fogadhatja be a művészetet, valamint élményt kap a természet és élet szépségeiről is, 

kifejezésre juttathatja szeretetét, életörömét. 

 

V.6. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 - A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá 

a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az 

esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének 

 - A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 
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 - Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek 

bátorítására. 

Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermek 

számára. A rajzolás, mintázás, kézimunka a nevelőmunkánk egészében érvényesülő folyamat, áthatja az 

óvodai élet többi tevékenységi formáit, amit a mindennapi életben integrálunk.  

Célunk elsősorban az örömteli cselekvés, ezen túl a tevékenység során eszétikai értékkel bíró bármiféle 

alkotás létrehozása. 

Támogatjuk, hogy a gyermek saját szintjén, saját elgondolásai szerint, saját élményeit alkossa újra. Ebben 

csak akkor segítünk, irányítunk, ha elakad, ha a gyermeknek van szüksége instrukcióra. 

Az óvodapedagógus feladata: megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 

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

A gyermekek a spontán érő vizuális ingerek és a szervezett foglalkozások hatására fejlődnek és 

tapasztalatokkal gazdagodnak. 

Az őket körülvevő világról egyre pontosabb ismereteket szereznek. A sokrétű ábrázoló tevékenységek 

során újra alkotják, magukévá teszik azokat. 

A gyermek a vizuális technikák gyakorlása során minden alkalommal átéli az alkotás örömét, a siker pedig 

újabb alkotásra motiválja.  

Formálódik alkotóképzelete, ábrázolókészsége, önkifejezési módja. Fejlődik problémamegoldó készsége, 

kezdeményezővé válik, önbizalma erősödik. 

A gyermek a saját környezetéből érő spontán vizuális ingerek és a szervezett foglakozások hatására 

egyaránt fejlődik, tapasztalatokkal gazdagodik. Az őt körülvevő tárgyi ismeretekről egyre pontosabb 

ismereteket szerez, majd sokrétű ábrázoló tevékenysége során mindegyiket újraalkotja, rendezi, átszervezi- 

magáévá teszi (interiorizálja). Ábrázoló tevékenysége nem más, mint a világról kialakított vizuomotoros 

reprezentációja. 

A változatos témák, érdekes, egymással kombinálható technikák örömtelivé, vonzóvá teszik a gyermekek 

számára a vizuális tevékenységet. 

Az ábrázoló tevékenységek speciális finommozgásokat, az elgondolások minél pontosabb gyakorlati 

kivitelezését segíti. A szem-kéz együttműködése, koordinációja bonyolult ideglélektani folyamatokon 

keresztül valósul meg, melynek vezérlő egysége az agy. A vizuális önkifejezés bármely fajtája tehát végső 

soron agyi termék, melynek ugyan eredménye az alkotás, de egyben tovább is fejlődik az alkotás által, hiszen 

visszajelzést kap, ezáltal ösztönzést a hibák kijavítására. tehát egy állandó körforgás tanúi lehetünk. 

E körforgásban a felnőtt feladata a gyermeket segíteni a pontosabb vizuális emlékezésben    (változatos 

ingeranyaggal, a megfigyelés, az analízis pontosabbá tételével), valamint széles tevékenykedési lehetőségek 

biztosításával, a technikák megtanításával a kézmozgás fejlesztése. Az ábrázoló tevékenységnek nem a 
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tevékenység során létrejövő bármely alkotás a célja, hanem a vizuális észlelés, képzelet, a vizuális 

gondolkodás pontosabbá, könnyebbé tétele, az intellektuális látás kialakítása. 

Barkácsolás: A barkácsolás nagyon változatos tevékenységet biztosít a gyermekek számára. E változatos 

tevékenység közben a gyerekek rengeteg ismeretet és tapasztalatot szereznek az anyagok tulajdonságairól, 

megmunkálhatóságáról. 

Munka közben átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása. Alakul társas kapcsolata is, hiszen munka 

közben segíthetnek egymásnak, elkérhetik egymástól a különböző eszközöket, gyakorolják a társas 

együttlétet, a viselkedés szabályait is. Fontos, hogy az óvodapedagógus figyelemmel kísérje a gyerekek 

tevékenységeit, bekapcsolódjon abba, megnevezze a különböző technikákat, az eszközöket, a munka közben 

előforduló téri helyzeteket, relációkat. Ha tudatosan alkalmazza ezeket a fogalmakat, akkor a gyerekek 

elsajátítják és maguk is tudatosan alkalmazzák ezeket. 

 

V.7. Munka jellegű tevékenységek 

 

A gyermek mindennapi tevékenységének része a munka jellegű tevékenység, amely az óvodai élet 

egészében érvényesülő folyamat. Ahhoz, hogy ez a tevékenység a mindennapok során egyre önállóbbá 

váljon (önkiszolgálás, naposi tevékenység, egyéb megbízások önálló teljesítése) a gyermekek egyre magasabb 

fokú együttműködését igényli. Eközben természetes módon alakul a gyermekek szociális magatartása, társas 

kapcsolata, saját és mások munkájának elismerése. 

Törekeszünk arra, hogy gyermeknek ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív élményeken keresztül 

értse meg, hogy Istentől, mint szeretett lénytől kapjuk feladatainkat. 

 

„És fogta az Úristen az embert és elhelyezte 

az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” 

(1 Móz.2,15) 

Az óvodában a munkatevékenységek végzésével célunk a szolgáló élet alapjainak lerakása. Életkoruknak 

és egyéni képességeiknek megfelelő feladatokat adva segítjük, hogy a másokért végzett tevékenységben 

örömöt találjanak. 

Munka jellegű tevékenységek közben természetes módon alakul a gyermek szociális magatartása, társas 

kapcsolata. Feladatunk, hogy biztosítsuk a megfelelő munkalehetőségeket, elvégzéséhez szükséges 

eszközöket, helyet és időt. Célunk, hogy amit lehet és a gyermek képes rá, azt önállóan végezze el. Figyelembe 

vesszük a gyermek egyéni fejlettségét, megteremtjük azt a légkört, amelyben a gyermek szívesen 

tevékenykedik. Minden folyamatot a fokozatosság elvére építünk, amit rengeteg gyakorlás követ. 

Környezetünk rendjének megőrzése sok feladatot eredményez a gyerekek számára, pl.: játékelrakás, terem 

rendezés, sepregetés, ágynemű rendbe tétele, udvari játékos ház kitakarítása…stb. A közösségért végzett 
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munkák jelentős érzelmi, akarati fejlesztésre adnak lehetőséget a nevelés folyamatában (feladattudat, 

figyelemösszpontosítás, stb). Célunk, hogy az egyéni megbízásokat szívesen teljesítsék. A megfelelő 

szokásrendszer kialakításával lehetővé tesszük a folyamatos gyakorlást, mely a gyereknek sikerélményt okoz, 

így növeljük önbizalmukat, mélyítjük tapasztalataikat, tudásukat.  

Munkafajták: 

1. Alkalomszerű munkák: általában előre nem meghatározhatóak. A mindennapi életünk során váratlanul 

jelentkező gondok megoldásában van szerepe. (pl: segítés a felnőtteknek, egymásnak és a kisebbeknek, a 

környezet rendjének biztosítása, egyéb megbízatások teljesítése).  

2. Közösségi munkák: vannak olyan munkafajták, amelyek egyértelműen a közösség érdekében 

végzendők, s mint ilyenek speciális akarati, érzelmi fejlesztésre adnak lehetőséget a nevelés folyamatában ( 

pl: naposi munka).  

Az óvodapedagógus az egyes munkafajtákat fokozatosan vezesse be, a munkafogásokat a gyermekeknek 

egyenként mutassa meg, gyakoroltassa, s a munka mennyiségét fokról-fokra növelje. Munkafeladatot soha ne 

adjunk büntetésként! Sőt, inkább jutalom, kitüntetés legyen, ha egy-egy feladatot nyugodt bizalommal 

rábízhatunk a gyermekre.  

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális (a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő) értékelést 

igényel. 

A gyermekek fejlettségétől függően értékeljük a gyermekek munkáját. Eleinte feltétlenül az elvégzett 

tevékenység feletti közös öröm dominál, majd az ismeretek pontosabbá válásával, a készségek fejlődése során 

lassan alakítjuk ki követelményeket, amelyeket azonban mindvégig differenciáltan kezelünk, a gyermek 

egyéni fejlettségét figyelembe véve. 

 

V.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabb az őt ért benyomásokra, s nyitva áll Isten 

dolgai iránt. Ebben rejlik a keresztyén óvoda nagy lehetősége. Soha többé nem nyitott ennyire a szíve a szerető 

Atya Istenről szóló üzeneteire, a teremtéshitre és Jézus segítő, gondoskodó cselekedeteire. Feladatunk csupán 

az, hogy Isten igéjének igazságait közvetítve felkeltsük érdeklődését, hogy még többet akarjon megtudni 

belőle. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. 

Tudatosan tervezett, komplex fejlesztési lehetőséget nyújtó, változatos tevékenységek által biztosítjuk 

gyermekeink számára ismereteik gazdagodását, képességeik fejlesztését. Az óvodában a tanulás folyamatos, 

jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.  
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Az óvodáskorú gyermek fő tevékenysége a játék, így tanulási motívumai ezzel kapcsolatosak. A játék 

készteti megismerésre, a gyermeki tevékenység során jelentekező problémák felismerésére, megértésére és a 

lehetőségekhez mért megoldásra.  

A tanulás óvodáskorban tehát utánzásos, spontán tevékenység, amely a személyiség fejlődését támogatja. 

A játékból nő ki, a játékban nyúlik vissza, áthatja azt, vagyis csak a játékkal együtt lehetséges. A tanulás 

áthatja a játék egész tartalmát. A játék témája és tartalma ösztönzi a gyermeket a pontosabb megfigyelésre, 

emlékezésre, utánzásra, tanulásra. Fontos szerephez jut a fantázia. 

A játék közben az eszközök használatával tapasztalásra nyílik lehetősége a gyermeknek és egymástól is 

sokat tanulhatnak. 

Az óvodáskorú gyermek tanulását érzelmei, kíváncsisága, megismerési vágya ösztönzi, irányítja. Játéka, 

egyéb tevékenységei közben szembesül új problémákkal, élethelyzetekkel. Ezek megismerését és megoldását 

tapasztalatai, emlékképei, gondolkodása, nem egyszer fantáziája segíti. Az óvodai tanulás elsődlege célja tehát 

az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

A belső szükséglet és a külső tényezők megfelelő kölcsönhatásában létrejövő folyamatot, a folyamat 

hatására kialakult változást tekinthetjük tanulásnak. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, szükséges, hogy ne 

tévesszük szem elől a gyermeki szükségleteket, életkori és egyéni sajátosságokat, a gyermek 

fejleszthetőségének lehetőségeit. Ha mindig megértjük a gyermek érzelemvilágát, tevékenységvágyát, 

mozgásigényét, játékhoz való kötődését, amelyekhez képes alkalmazkodni, akkor kellő motiváltsággal 

elérhető a gyermek aktivizálása a különféle fejlesztő tevékenységre. Tehát a tanulás feltétele a gyermek 

cselekvő aktivitása, a tapasztalatszerzés, a felfedezés lehetőségének biztosítása, a kreativitás erősítése. 

 

V.9.Hitéleti nevelés 

 

Óvodánkban ezt a tevékenységet felkért hitoktató vezeti. 

A hitéleti nevelés célja: 

- A 3-6 éves gyermekek evangéliumi nevelésen keresztül történő harmonikus lelki fejlődése. 

- A bibliai történetek, az imádság és ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörével a megfelelő érzelmi 

biztonság kialakítása. 

- Az óvodapedagógus és a hitoktató személyén keresztül a gyermeki bizalom kiépítése a szerető Isten felé. 

- A gyermek Istenélményein keresztül a család életének kedvező alakítása. 

- A gyermek hitre jutása és Jézus Krisztus melletti, korának megfelelő döntéshez való segítése. 

- A keresztyén hit ismereteinek - főleg érzelmi szintű - elsajátítása. 

 

Az óvodapedagógusok, az óvodai dolgozók nagy felelősséggel tartoznak a gyermekek felé a megélt 

hétköznapokkal. A gyermeknek éreznie kell a körülöttük lévő felnőttek hitét, Istenhez való kötödését.   
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A hitben és hitre nevelés csak az evangélium szellemében valósulhat meg. Együtt, őszintén 

csodálkozzunk rá Isten csodálatos tetteire, alkotásaira.  Imádságainkban meleg, elfogadó, bizalmas légkörben 

éreztessük meg Isten jelenlétét, közelségét. Feladatunk, hogy a gyermekeket önálló imádkozó életre 

neveljük, továbbá, hogy a gyermek személyiségét, érzelmét, értelmét a közösségi, szociális viszonyulásait 

ennek tükrében segítsük elő. 

Elsősorban a szülő felelős gyermeke lelki neveléséért, fejlődéséért, az alapot otthonról kapja. Ezért is 

fontos a szoros együttműködés a családdal.  A 3-6 éves gyermek érzelmi beállítódása miatt a hozzá közel álló 

felnőttek véleményét fogadja el. Az előttük lévő példa, a szülő hite,  hitélete nagy mértékben  meghatározza 

a gyermek gondolatait, élményeit. Ezért tölt be fontos szerepet a biztonságos családi háttér az istenkép 

kialakulásában. Intenzív módon inkább átélik, mint megértik a hitbeli dolgokat. 

A gyermekdalokon, a bibliai és evangéliumi történeteken keresztül érhet el a gyerekekhez Jézus üzenete. 

A Bibliából egy-egy rövid mondat aranymondásként való felolvasása, megtanulása segítheti számukra az 

üzenet megértését. A 3-4 éveseknek csak felolvassuk az aranymondást, 5-6-7 éveseknek 2 hetente tanítunk 

egy gondolatot, mondatot a Bibliából. 

Az énekek tartalmukkal és dallamukkal egyaránt a bibliai tanítás elmélyülését, esztétikai élmények 

erősödését szolgálják. Az óvodai keresztyén nevelés létjogosultsága teljesen világos Jézus Krisztus missziói 

parancsát tekintve (Máté 28,18). 

Az óvodai nevelés során figyelembe vesszük a 3-6 éves gyermek életkori sajátosságait, a játékosságot, az 

egyéni bánásmódot. A történeteket igeszerűen és gyermekszerűen tanítjuk. Törekszünk arra, hogy 

szemléletes, részletes, de ne túl hosszú legyen. Színes képanyag használata segíti a jobb megértését. Fontos, 

hogy a hitben élő pedagógus is azonosulni tudjon a történettel, a mondanivalóval. A történetek hangsúlyosan 

a szerető, gondoskodó, őrző, a gyermekekre különös figyelmet fordító Istenről szólnak (pl: Jézus 

gyermekkora, viszonyulása az emberekhez, a segítségre szorulókhoz). A gyerekek ismerjék meg a Bibliában 

szereplő családokat.  

Korcsoportonként más és más szempontok szerint szükséges felépíteni a keresztyén nevelés anyagát. 

A történeteket a gyermekeknek üzenetet közvetítő nézőpont választásával közvetítjük. 

Feladatunk, hogy hidat építsünk az egyházi hagyomány és a jelen helyzet, a tananyag és a gyermek 

tapasztalati világa között.   

Az ünnepek szintén közvetítik a keresztyénség üzenetét a gyermek számára. A Karácsony és a Húsvét 

ünnepe merőben más mondanivalót kap. Jézus születésével, halálával az Isten hatalmas szeretetét érezhetik 

meg a gyerekek. 

Az együtt ünneplés elősegítheti, hogy a szülők bekapcsolódjanak a gyülekezeti életbe. Feladatunk az élő 

kapcsolat kialakítása a család, az egyház és az óvoda nevelési színterein.  

Az óvodai hitéleti nevelés az óvodai nevelés szerves része, mely gazdagítja a gyermeknevelés 

eredményességét:  
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- Anyanyelvi nevelés terén - szókincsbővítés, ismert szavak tartalommal való megtöltése. 

- Külső világ megismerése - világunkat a Teremtő Isten szemszögéből ismerjék meg. 

- Vizuális, és manuális fejlesztés - a bibliai történetek feldolgozása során.  

- Zenei képességek fejlesztése - a megismert egyházi énekek, valamint a zenehallgatási  anyag     által. 

 

Reggeli csendesség 

A hittan foglalkozás heti egy alkalmán kívül szükséges, hogy a gyermekek és a felnőttek is az Úr Jézussal 

kezdjék a napot, áhítat formájában. 

Ez korcsoportonként és pedagógusonként változó formában történhet.  

Célja: hogy a gyermek érezze, tudja, hogy az Úr Jézus ma is és minden nap velük szeretne lenni, rá 

kell figyelni, Ő szól hozzájuk. Ismerjék meg a gyerekek, hogy a Bibliában Isten szava szól. Onnan 

tudhatjuk meg üzeneteit.  

A rövid áhítat - Bibliából felolvasással 

- beszélgetés formájában, 

- imádsággal 

- énekléssel - meghitt hangulat biztosításával történhet. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

- Az óvodai dolgozók példaként éljék meg a hétköznapokat. 

- A keresztyén erkölcsöt ültesse el gyermekekben, ezáltal is értékes emberré, személyiséggé formáljon. 

- Önálló imádkozó életre neveljen. 

- Hitben és hitre neveljen, életre segítsen. 

- Juttassa el a gyermekekhez a Jézus üzenetét (a bibliából egy-egy rövid mondat, aranymondás felolvasása). 

- Az énekek szolgálják a bibliai tanítás elmélyülését, valamint az esztétikai élmények erősödését. 

- Üzenetet közvetítsen. 

- Építsen hidat az egyház és a gyermek tapasztalati világa között.  

 

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- A gyermekekben alakuljon ki egy 3-6 éves gyermek szintjén az Istenkép. 

- Ismerjék és tudják, hogy a Biblia szent könyv, mely Isten igéjét tartalmazza.  

- Ismerjenek bibliai történeteket. 

- Ismerjenek egyházi, keresztyén énekeket, tudják, hogy az ének Isten dicséretére történik. 

- Tudják, hogy a templom Isten háza és annak megfelelően kell ott viselkedni. 

- Tudják, hogy ezt a világot Isten teremtette, minket is Ő alkotott, ezért hálával figyelhetjük szavát. 

- Alakuljon ki bennük az imádság az Úr Jézussal való kapcsolatteremtés igénye. 
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- Érezzék, hogy az Úr Jézus őket is nagyon szereti.  

- Keresztyén erkölcs egy-két alappillére jelenjenek meg az életükben, váljon igényükké az. 

- Harmonikus, boldog, békés Istenre figyelő személyiséggé váljanak. 

 

V.10. Az óvodapedagógus feladatai 

 

Alapvető feladatunk, hogy maximálisan biztosítsuk a gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi 

biztonságot. Úgy szervezzük az óvodai környezetet - személyi és tárgyi feltételrendszer, - hogy 

hatásrendszerével elősegítsük minden gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot. 

A szakmában elfogadott általános elvárások közül (pl. tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség) kiemelten fontos, hogy nevelő-fejlesztő munkánk során mindig 

figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, 

segítjük tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Pedagógusaink használják ki az infokommunikációs eszközök adta lehetőségeket is, mélyítsék szakmai 

tudásukat, új információkat szerezzenek, ezáltal gazdagítsák pedagógiai felkészültésüket és módszereiket 

(internet: pedagógiai oldalak, szakmai fórumok…stb.). 

Ahhoz, hogy az óvodapedagógus a fenti követelményeknek megfeleljen, először a gyermeket és annak 

környezetét, szociális hátterét kell megismernie. Ehhez nyújt segítséget a szülővel folytatott beszélgetés, és 

ennek alkalmával kitöltött anamnézis, mely megelőzi a gyermek óvodába lépését. Fontos, hogy az 

óvodapedagógus úgy kérdezzen, hogy kérdéseiből kitűnjön az együttműködési készség, a segíteni akarás. 

A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás fontos feladat, szükség van a családdal való együttműködés 

érdekében arra, hogy rendszeresen tájékoztassuk egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos információkról, a 

gyermek fejlődéséről, fejlettségéről. 

 

10.1. A fejlődés nyomon követése 

 

A gyermek és körülményeinek megismerése már a beiratkozáskor elkezdődik, majd folytatódik az óvodába 

kerülés előtti időszak feltárásával, anamnézis felvételével. A gyermek fejlődését „egyéni fejlődési 

naplóban” rögzítjük félévente és követjük az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Megfigyeléseinket 

folyamatosan rögzítjük, az elért fejlettségi szintet dátummal regisztráljuk. Az ezeket az információkat 

tartalmazó dokumentumokat a gyermek személyiségdossziéjában tároljuk. Amennyiben a gyermek valamely 

szakszolgálat által készített szakvéleménnyel is rendelkezik, úgy ez a dokumentum is bekerül a dossziéba. 

Vegyes csoportjainkban a következő dokumentumokban rögzítjük a tapasztalatokat: 
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♦ Kiscsoport: a december 31-ig beérkező gyermekeknél „A beszoktatás-beilleszkedés 

tapasztalatai” című megfigyelési lap, májusban egy bővebb megfigyelési szempontsor, az 

„Egyéni fejlődést nyomonkövető lap”  

♦ A kiscsoport második félévében érkező gyermekeknél csak „A beszoktatás-beilleszkedés 

tapasztalatai” lap 

♦ Középső csoport: novemberben, májusában az „Egyéni fejlődést nyomonkövető lap” 

♦ Nagycsoport: nov.15-ig bemeneti mérés: „Egyéni fejllődési napló” 

♦ Nagycsoport végén májusában kimeneti mérés: „Egyéni fejlődési napló” 

A gyermek tudatos megfigyelése mellett saját munkánk eredményességét is nyomon tudjuk követni, illetve 

a gyermek folyamatos fejlődését elsősorban önmagához, de társaihoz, saját korosztályához képest is tudjuk 

viszonyítani. 

Az óvodai nevelési folyamat eredményeként eljut a gyermekek többsége az óvodáskor végére az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintre. 

 

VI. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a 

gyermeki személyiség harmónikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, melyben óvodásból iskolássá 

szocializálódik. 

Nagyon fontos, hogy milyen a gyermek első találkozása az iskolával, mert ez az élmény egész életére 

kihat. Az első iskolai év sikere, ill. sikertelensége jelentősen meghatározza későbbi sorsát. Ezért fontos, hogy 

a gyermek iskolaéretten kezdje az iskolát. 

Az iskolaérettségen tulajdonképpen alkalmasságot értünk, hogy a gyermek képes-e az iskolai 

követelményeknek megfelelni. Ahhoz, hogy az iskolai tanulás szükségletté váljon a gyermek számára, ne 

pedig kudarcélmények sorozata legyen, sok képesség és készség megfelelő fejlettségére van szükség. Egyik 

jele az iskolaérettségnek, hogy a gyermek vágyik az iskolába. 

Testi érettség: 

● első alakváltozás befejeződése 

● testarányok változása 

● elkezdődik a fogváltás  

● első megnyúlás fázisa 

● arc elveszti kisgyermekes jellegét 

● mozgáskoordináció fejlettebb 

● finommotorika fejlettebb 
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● mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését irányítani képes 

● fejlődő izomzat 

● eltűnik a kisgyermeki pocak 

● csontrendszer erőteljes fejlődése 

 

Lelki-értelmi érettség: 

● nyitott érdeklődés 

● érzékelése, észlelése differenciálódik 

● kitartó koncentráció, szándékos figyelem 

● nő a figyelem terjedelme, megosztása, kitartás 

● megfelelő feladattudat, kötelességtudat 

● szándékos bevésés, felidézés, tudatos emlékezet 

● felismerés helyét átveszi a felidézés 

● elemi fogalmi gondolkodás megjelenése 

● alkotó képzelet 

● érthető, folyamatos kommunikáció 

● megfelelő beszédkészség: mondatszerkezet mondatfajták alkotása, szófajok haszná-lata, tiszta 

kiejtés,  

● mások beszédének végighallgatása, megértése 

● elemi ismeretek önmagáról, környezetéről (neve, címe, szülei, testvérei, napszakok, közlekedés 

alapvető szabályai, növények, állatok, időjárás-öltözködés összefüggései, környezet megóvása) 

● alapvető viselkedési szabályok, magatartási formák 

● elemi mennyiségi, matematikai, logikai ismeretek (sorbarendezés, mennyiségek megállapítása, 

létrehozása 10-ig, mennyiségek összehasonlítása, egyenlővé, különbözővé tevése, 

csoportosítás, térbeli viszonyok helyes használata, tárgyak formájának felismerése) 

 

Szociális érettség 

● kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet, új pedagógusok elfogadása 

● együttműködés képességének kialakulása 

● kapcsolatteremtés képességének kialakulása felnőttekkel, gyerekekkel, alkalmas a közösségbe való 

beilleszkedésre, igényelje a közösséget 

● szabályokhoz való alkalmazkodás, szabályok elfogadása, betartása 

● feladattudata kialakulóban van, s ez a feladattartásban,a feladatok egyre eredményesebb – szükség 

szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg 

● kitartásásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének kialakulása 
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● szükségleteinek késleltetése 

● önkiszolgálás és az önállóság megfelelő fejlettsége (saját személyével kapcsolatos teendők ellátása) 

 

Az iskolakezdéshez egyformán szükséges a testi, lelki-értelmi és szociális érettség. A fentiekből 

következik, hogy nem szabad kizárólag életkor szerint beiskolázni a gyermekeket. A rugalmas beiskolázás az 

életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Tehát megoldható, hogy 

a gyermek tényleg akkor kerüljön iskolába, mikor megfelelően érett és felkészült rá. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 

elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett 

pedagógiai munka mellett érhetőek el a fentiekben leírt iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek. 

 

VII. Óvodánk gyermekvédelmi feladatai 

 

Hitünk szerint a gyermeknevelés feladatát a családok Istentől kapták.  

Így a család számunkra olyan, amit óvni és védeni kell. Ebben segítségünkre van a fenntartó egyház, 

melynek felvállalt feladata, hogy a családok mögött és a nevelési intézmények mellett álljon. Képviseli a 

gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezek 

érvényesülését.  

Az óvoda, mint a 3-7 éves gyermekek hétköznapi életének színtere különösen fontos szereppel bír a 

hátrányos helyzet, és a veszélyeztetettség felismerésében, a szükséges segítségnyújtás kezdeményezésében. 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, az érték- és norma-válság, az egyre több családban 

érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség. A 

fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is a gyermekek teljesítmény-, magatartás- és 

kapcsolatzavarainak formájában. 

Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden problémája 

itt érzékelhető először. 

A gyermekvédelmi munka során rendkívül fontosnak tartjuk a család tiszteletben tartását, a családi nevelés 

erősítését, ezzel együtt a gyermek iránti felelősség ébrentartását. Nagyon lényeges a tapintatos, személyes 

kapcsolat kialakítása különösen azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy segítségre szorulnak. 

Törvény határozza meg (1997. évi XXXI. törv. 17. §. (1)), hogy a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatokat el kell látnia minden közoktatási intézménynek, különösen a nevelési-oktatási intézményeknek, 

az alaptevékenységük keretében a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.  
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Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek fejlődését 

veszélyeztetik.  

A 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 17. §-ának 2. bekezdése szerint jelzéssel kell élni 

a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, és hatósági eljárást kell kezdeményezni a 

gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 

továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel, 

kezdeményezéssel bárki élhet. 

Ugyanezen törvény 3. bekezdése alapján minden érintett köteles együttműködni, és egymást tájékoztatni.  

Összefoglalva tehát az intézmény feladatai: 

- Kooperáció a gyermekvédelmi rendszerrel 

- Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása (ki, miért felelős, feladatok, felelősök rögzítése) 

- Esetmegbeszélések 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata 

 

- Szervezi, irányítja, koordinálja, segíti az óvoda pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. 

- A szülők tájékoztatása, hogy milyen problémával hol, milyen időpontban fordulhatnak hozzá, és 

milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Jól látható helyen közzéteszi 

a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó) 

címét, illetve telefonszámát. 

- A pedagógusok, és szülők jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett 

gyermekeknél - a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismerni a 

gyermek környezetét. 

- Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az vezető értesítse a gyermekjóléti 

szolgálatot. 

- A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

- A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az óvoda vezetővel 

tájékoztassák a szülőt és támogassák abban, hogy forduljon a megfelelő helyre a rendszeres vagy 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

- Az óvoda nevelési programjában a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok kidolgozásának 

segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megkezdésének 

kezdeményezése a vezetőnél. Segítse a hátrányos helyzet, és a veszélyeztetettség kritériumainak 

intézményi szintű megállapítását. 
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- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség 

súlyosságának mérlegelése. Javaslattétel további teendőkhöz. 

- A gyermekek, illetve családjukkal kapcsolatos intézkedések és azok eredményeinek feljegyzése. 

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

- Nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkatervet, és a nevelési év végén értékelést 

készít. 

- Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal. 

- Munkájáról, az ügyek intézéséről folyamatosan tájékoztassa az intézmény vezetőjét és az érintett 

pedagógusokat. 

 

VIII. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek 

 

Óvodai nevelésünk során érvényesítjük az integráció elvét, az egyéni bánásmód alkalmazását. A helyi 

igények és lehetőségek függvényében biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált óvodai 

nevelését, harmonikus személyiségfejlődését a különbözőséget elfogadó környezet kialakításával.  

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az óvodai neveléshez 

való egyenlő hozzáférést. A gyermek neveléséhez szükséges optimális feltételek biztosítására törekszünk. 

Ennek ellenére gyengíthetik az inklúziót bizonyos objektív feltételek (külön terem, speciális szakember) 

hiánya. 

Óvodánkban a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására törekszünk, biztosítva a gyermeki jogok 

érvényesítését. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: 

1.) különleges bánásmódot igénylő gyermek: 

  sajátos nevelési igényű gyermek, 

  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

  kiemelten tehetséges gyermek,  

2.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése gyermekkorban kell, hogy 

kezdődjék, mivel az egészséges kisgyermekek az óvodába bekerülve szerzik első benyomásaikat társaik 

„másságáról”. Az esélyegyenlőség felé megtett első, legfontosabb lépés az együttnevelés. Ha a gyermekek 

integráltan együtt, egymást megbecsülve, egymást nem zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori 

társadalomban élés számos problémája már eleve megoldható, megelőzhető. 

 Célunk: 
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 A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és megtartása. 

 Optimális körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez. 

 Egyéni fejlődési ütem, képesség, tehetség, szociokulturális háttér figyelembevételével a hátrányos 

helyzetből való felzárkóztatás segítése, a tehetség kibontakoztatása. 

 Ezen gyermekek hátrányainak enyhítése, az előítéletek csökkentése. 

 Egyéni fejlesztés, differenciált bánásmód. 

 

Differenciálásra azért van szükség, mert minden gyermek egyedi adottságokat örököl a szüleitől, eltérő 

környezeti ill. nevelő hatás éri őket, melynek hatására személyiségük formálódik, alakul. Ezért fontos, hogy a 

gyermek a neki megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön, s ezzel teljesítőképessége maximumát elérje. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az egyéni bánásmód, a differenciált fejlesztés terén:  

 

 Biztosítsa, hogy a gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásuknak megfelelően váljanak a közösség 

tagjaivá. 

 Az óvónő mindig igyekezzék tetteivel és szavaival kifejezni, hogy a gyermekek közötti különbségek, 

az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban megjelenő teljesítménykülönbség természetes 

jelenség. Senki sem kaphat semmiféle „címkét”, megkülönböztető jelzőt vagy elmarasztalást, mert a 

többitől eltérő külsejű vagy az adott helyzetben másképp gondolkodik, cselekszik, másképp fejezi ki 

magát, teljesítménye magatartása különbözik a többiekétől. 

 Az egész közösség előtt álló feladatokat minden egyes gyermek számára tegye közelivé, érthetővé, 

érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá. 

 Tervezzen minden helyzetben, több fokozatban, minőségben, hogy a gyermekek megkapják a 

választás lehetőségét. Ha a gyermek az általa választott szinten teljesít, továbblépésre ösztönzi 

sikerélménye, így bonyolultabb, újabb feladatokat vállal.  

 Figyelje a gyermeket és igazítsa hozzá a követelményeket, a gyenge pontokat nem hibaként kell 

értékelni, hanem a lassabban fejlődés jeleként. Differenciált fejlesztés nélkül nem valósítható meg az 

individualizálás. Hiánya hatást vált ki, aminek következtésben a lassabban haladó gyermekek, akiknek 

többszöri gyakorlásra van szükségük, sok kudarcot élnek meg és negatív élményeik csökkentik, vagy 

kioltják a tanulás örömét. Azok viszont, akik gyorsabban haladnak, az alulterhelés következtében 

megszokják a kis erőfeszítéseket, a könnyű sikereket is ez unottá teszi őket. Azok a gyermekek, akik 

a saját fejlődési szintjüknek megfelelő kihívásokkal találkoznak, jó közérzetűek, magabiztosak, 

kreatívak. Az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van más ütemben haladni.  

 Az óvodapedagógus személye, attitűdje legyen együttműködésre kész, éreztesse támogató fegyelmét, 

a segítségnyújtás biztonságát. 
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 Biztosítsa minden gyermek számára a differenciált, egyéni bánásmód elvét. Egyéni bánásmódra 

minden gyermeknek szüksége van, annak is, aki sajátos – pozitív vagy negatív tulajdonságával nem 

hívja fel magára a figyelmet. Az egyéni bánásmód következtében is jellegzetessé válhatnak, 

„kivirulhatnak” rejtett vonásaik, és személységük egyedi, megismételhetetlen színeivel tehetik 

változatossá a közösség életét. Ahogy a gyermek alakul, változik a neki megfelelő bánásmód 

következtében, úgy változzék a vele kapcsolatos egyéni bánásmód is. Az óvodai nevelés során 

megfelelő arányérzékkel kell segíteni az egyén kiteljesedését, szorongás, bűntudat nélküli fejlődését 

és a másokkal való együttélést, mások elfogadását, az együttműködést, az önérvényesítést és az 

alkalmazkodást. 

 A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

változatos tevékenységek szervezése, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezzenek a természeti és társadalmi környezetről. 

 

Óvodánkra a szeretetteljes, a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkör jellemző, ahol a 

gyermekek képességeiknek megfelelően tudnak fejlődni. 

Az óvónők a csoporton belüli foglalkoztatás során a részképességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A 

sajátos nevelési igényű gyermekeknél a megfigyelések alapján egyénre szabott korrekciós tervet dolgoznak 

ki, melyet a gyógypedagógussal és a logopédussal egyeztetik.  

 

VIII.1. Különleges bánásmódot igénylő gyerekek 

 

1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek  

 

 A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a gyermek életkori sajátosságainak a részleges vagy teljes körű módosulását; 

 a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű   fejleszthetőségét. 

 

Alapelvek: 

 minden gyermek fejleszthető 

 segítő- támogató szemlélet 

 egyéni bánásmód 

 a gyermek meglévő képességszintje a kiindulási alap 
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A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára 

szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik. Az együttnevelés hatására fejlődik az alkalmazkodó készségük, az akaraterejük, az 

önállóságra törekvésük, az érzelmi életük, együttműködő képességük. A sajátos nevelési igény szerinti 

környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges. 

Célunk: 

Az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekek inkluzív és integrált nevelésének megvalósítása oly módon, 

hogy 

 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

 fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl. 

Óvodánk a szakember által integrálásra javasolt gyermekek nevelését vállalja fel. 

 

Felvétel, befogadás: 

Az óvodai előjegyzéskor kérjük a kisgyermekek jelenlétét. Ekkor a szülőtől elkérjük a meglévő orvosi, 

szakorvosi véleményt, diagnózist a kisgyermekről. Abban az esetben, ha beíratáskor nem derül ki a 

kisgyermek különbözősége, sajátos nevelési igénye, akkor a következő eljárásrend szerint történik a 

befogadás: 

Óvodapedagógusok feladata: 

- a kisgyermekről anamnézis felvétele; 

- megfigyelésre, mérésre épülő bemenetmérés elkészítése mérőeszközeinkkel (október 31. ill. november 15-

ig); 

- az óvodapedagógusok- szülővel történő egyeztetése, megbeszélés lefolytatása; 

- szakvélemény kérése ( Református EGYMI, Szakértői Bizottság) 

- egyéni fejlesztési terv készítése a szakvélemény alapján; 

- szakember, specialista igénylése, módszertani segítségkérés, ön- és továbbképzés. 

 

További feladatok: 

 A kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a nem vagy kevésbé sérült funkciók  differenciáltabb 

működésének tudatos fejlesztésével. 

 Annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő 

teljesítményre is képes lehet. 
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 Rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához. 

 Az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő tájékoztatása a 

sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a gyermek családjával. 

 

Az óvodapedagógusok érzelmileg azonosuljanak az SNI gyermekekhez, illetve a csoportban való 

jelenlétükhöz. 

A szülők, a gyermekcsoport, a dajka felkészítése szükséges az ilyen gyermekek fogadására. 

Türelem, megértés, segítés, támogatás jellemezze a befogadás utáni állapotot.  

 

A sajátos nevelési igényű gyermek nevelésének, fejlesztésének módszertani szempontjai: 

 A nevelési-fejlesztési feladatokat a nevelési terv, illetve a személyiséglap tartalmazza, a feladatokat az 

egyéni fejlesztési tervben rögzítjük. 

 A fejlődés, nyomon követés területei, módszerei megegyeznek a többi gyermekével. 

 Együttműködés az SNI gyermekek szüleivel. 

 Kapcsolatrendszer kiépítése a specialistákkal, a Szakértői Bizottság véleményének, fejlesztési 

javaslatainak alkalmazása. 

 Az élmények és tapasztalatok felhasználása a fejlesztésben. 

 Törekedni kell a szükségleteik maximális kielégítésére. 

 A gyermekek fejlesztése 3 irányú (tevékenységorientált, spontán, feladatorientált). 

 Képességkultúrára épülő egyéni bánásmód, differenciálás, feladatorientált fejlesztés. 

 

1.2.Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

 

A Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek esetében a pedagógus 

diagnosztizálja a problémát, fejlesztési programot készít és nyomon követi a gyermekek fejlesztését. 

További feladataink: 

 A gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése. 

 Kapcsolattartás a szakemberekkel (pszichológus, logopédus). 

 Fejlődésük nyomon követése. 

 Fejlődési ütemük rögzítése. 

 Anamnézis lap felvétele. 

 Egyénre szabott prevenciós, korrekciós program kidolgozása a csoporton belüli fejlesztés érdekében, 

pszichológus és logopédus segítségével. 

 Szükség esetén a megfelelő szakemberhez való irányítás ( Református EGYMI, Pszichológus). 
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 Együttműködő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő prevenciós munka 

érdekében. 

 

1.3.Tehetséges gyerekek 

 

„...Kiemelten tehetséges gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános 

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

iránti erős motiváció, elkötelezettség.” (Kt.) 

 

A tehetséges kisgyermek korai jellemzői: 

 meglepő pontosságú és részletességű hosszú és rövidtávú memória 

 hosszú távon képes figyelni és egy dologgal foglalkozni 

 gyorsan kialakuló és változatos szókincs 

 fejlett képzelőerő a szerepjátékokban 

 korai figuratív rajzolás 

 valóság és fikció korai elkülönítésének képessége 

 humorérzék 

 absztrakt gondolkodás – főleg a nyelvi készségekben, időviszonyokra utaló szavak használata, 

kiemelkedő matematikai képességek 

 saját személyről való tudatosság – önreflexió korai megjelenése („szerintem erre gondoltál”) 

 szenvedélyes érdeklődés a külvilág iránt 

 fejlett koordináció, finommotoros mozgás 

 

A gyermek viselkedési jegyei, amelyek tehetségre utalhatnak: 

 a számára érdekes feladatokban nem igényel bíztatást 

 amit elkezd, be is akarja fejezni 

 sokszor foglalkozik felnőtt kérdésekkel (háború, halál) 

 kicsi az alvásigénye 

 korán érdeklődik az olvasás iránt, erre nagyon oda kell figyelnünk 

 az anyagokkal, a színekkel, a formákkal érzékletesen bánik a gyermek  

 magánál idősebb játszótársakat preferál, vagy sokkal fiatalabbakat, akiket irányíthat 

 

Feladataink a tehetséggondozás során: 

 felismerni a kreatív gyermekeket 
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 ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 kielégíteni ilyen irányú szükségleteiket 

 „önmagukra találtatni őket” 

 elkallódásuk veszélyét elhárítani 

 harmonikusan fejleszteni őket 

 a kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

 

Speciális céljaink a tehetséggondozás során: 

 a tehetséges gyermek erős oldalának támogatása 

 a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése 

 

A tehetséget mutató terület fejlesztése, kibontakoztatása mellett fontos feladatunk az egész személyiség 

támogatása, az elfogadó, támogató légkör kialakítása. 

Gyengeség, fejletlenség mutatkozhat a pszicho-motoros képességek, az érzelmi-szociális érettség, esetleg 

motivációs területen is a tehetséggel összefüggésben. Szükségesnek tartjuk a gyenge oldalak diagnosztizálását 

és szükség esetén szakember segítségével történő fejlesztését. Amellett, hogy fontos a tehetséges gyermeket 

ráébreszteni tehetségére, fel kell ismertetnünk vele azt is, hogy ne becsülje túl önmagát (gyakran előfordul 

szociálisan kevésbé érett gyermekek esetében). Szükséges rávezetnünk őket arra, hogy nem csak az 

intellektuális kiválóság az érték, egy embernek sok más értékes tulajdonsága is lehet.  

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyermekek a napi közös csoportos tevékenységek, 

élmények során, illetve a mikro csoportos tehetséggondozó foglalkozások keretében fejlődjenek. 

 

VIII.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

 

2.1. A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység 

A nevelésünk központi feladata, hogy olyan támogató hátteret nyújtsunk, amely biztonságot ad a 

gyermeknek, megerősítsük az „ÉN”-t, továbbá serkentsük, irányítsuk a gyermek öntevékenységét a tanulási 

folyamaton belül, hogy egyre jobban kézbe vehesse saját tanulási folyamatait, támogassuk, hogy ki tudja 

használni saját lehetőségeinek teljes tartományát. 

További feladataink:  

 A gyermek és körülményeinek megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Megállapítani, hogy képességei kibontakozásában elsősorban mi akadályozza. 

 Meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét. 

 Meghatározni a fejlődési utat, kialakítani a mindennapi élethez szükséges készségeket. 
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 Praktikus ismeretek, tevékenységek, szokás és szabályrendszer kialakítása. 

 Családi életre és egészséges életmódra nevelés. 

 A mozgás megszerettetésével az egészséget értéknek tekintő gondolkozásmód kialakítása, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének igényére való nevelés. 

 Tolerancia, segítőkészség kialakítása, másság, nemzetiségi kultúra elfogadása, 

hagyományápolás. 

 Élményszerzés biztosítása, kulturális rendezvényeken részvétel, kirándulások szervezése 

 Térítési díjkedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. 

 

Szülőknek felajánlott segítség: 

 szülői értekezletek, csoportmegbeszélések 

 folyamatos rendszeres tájékoztatás a család működését segítő szolgáltatásokról 

 

2.2.Óvodai integrációs program a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek fejlődésének elősegítésére  

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és 

időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a 

későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, 

a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában. 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 hátrányos helyzetű családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív 

fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka lehet a gyermeki fejlődés nem 

megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az 

otthoni környezet hiányosságai miatt. 

Tudatos óvodai pedagógiai munkánkkal, nevelésünkkel csökkenthetjük a hátrányokat. A szülőkkel 

való együttműködést szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítjuk meg, melyben az 

óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van. 

További feladataink: 

1. Szervezési feladatok  

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a teljes körű, minél 

hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében)  

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás.  
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1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása  

2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs részvételével, 

esetmegbeszélések, hospitálások)  

3. Pedagógiai munka kiemelt területei  

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis)  

3.2. Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés fejlődésének 

elősegítése)  

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, bizalom, elfogadás, 

együttműködés.)  

3.4. Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás, mozgás)  

3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése.  

3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, 

differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri 

együttműködés módszerei)  

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka  

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, regisztrálása, szükség esetén 

szakorvosi – fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia – vizsgálatának) kezdeményezése, 

megszervezése.  

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel kialakított 

kapcsolat). 

4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, könyvek gyűjtése, 

adományozása, kölcsönzése).  

4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés. 

5. Óvoda-iskola átmenet támogatása  

5.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek megalapozása, a tanulási és 

egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, 

figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása).  

5.2. Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan hátrányos helyzetűek 

előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel kapcsolatos felvilágosítással, 

tanácsadás) támogatása.  

6. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés  

6.1. Személyes, tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítása minden szülővel.  

6.2. Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése. 
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6.3. Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek eszmecseréje, a család szokásainak, 

értékrendjének megismerése, megértése. 

6.4. Partnerközpontú működés. 

 

IX. Továbbképzések 

 

 

 A pedagógusok részére a továbbképzési terv alapján előre meghatározott ütemben  biztosítjuk a 

képzési lehetőséget.  

 A továbbképzési tervet a törvényben meghatározottak alapján a 7 évenkénti képzési 

 kötelezettségnek megfelelően biztosítjuk a dolgozók részére. Figyelembe vesszük a 

 munkatársak életkorát is, és annak függvényében határozzuk meg a beiskolázási  sorrendet. Ezen 

kívül köteles minden óvodapedagógus szervezett továbbképzésen,  illetve önképzés formájában saját 

fejlődéséről gondoskodni. 
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X. Legitimációs záradék 

A Szülői Szervezet élt megismerési jogkörével.  

Balatonfüred-Arács, 2018.             

                                                                                 ………………………………………  

                                                                                               A szülői szervezet nevében 

 

Az Óvodai Pedagógiai Programot készítette: az intézmény nevelőtestülete 

Balatonfüred-Arács, 2018.           

       ………………………………………..  

                                                                                                   A nevelőtestület nevében 

 

Az Óvodai Pedagógiai Programot jóváhagyta: az intézmény vezetője 

Balatonfüred-Arács, 2018. 

                         dr. Bácsi Istvánné 

                                                                                                    Intézményvezető  

 

Az Óvodai Pedagógiai Programot, a Balatonarácsi Református Egyházközség Presbitériuma, a 

2/V/2017.számú határozatával egyhangúlag elfogadta.  

Balatonfüred-Arács, 2018.                                                                           

 

…………………………………         ph.                      ……………………………….... 

Császár Attila esperes-lelkész                                                Tósoki Csaba gondnok 

 

Intézmény OM azonosítója: 203228 Intézmény vezetője: dr. Bácsi Istvánné 

Az intézmény pecsétje:                              

 

 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Megtalálható a feladat-ellátási helyen 

 

Érvényes: 2018.09.01 -  visszavonásig 

 

Készült: 3 eredeti példány 
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