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1. Alapítás, jogi környezet
Rácalmás Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Rácalmási Manóvár Óvodát egy
bölcsődei egységgel bővíti.
Így egy többcélú közös igazgatású intézmény jött létre 2014. 07.01-jei kezdő dátummal.
A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot,
házirendet alkalmazunk, melyben a különböző tevékenységet folytató intézményegységek
egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.
Mindez azt jelenti, hogy a sajátosságok, egyedi nevelési programok megtartásával, minden
intézményi érdek megőrzése mellett kerülnek a nevelési elvek és intézményi elvárások
összehangolásra.
Műveltségtartalmak:
Óvoda: Nagy Jenőné. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján készített
saját program
Bölcsőde: Szakmai Program
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1.1. A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának készítését
meghatározó jogszabályok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A paragrafus.
:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
Második javított változat
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minos
itesi_rendszerehez_v3.pdf
Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
Harmadik, javított kiadás
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf

15.

316/2012.(XI.13)kormányrendelet módosításáról szóló307/2017.(X.27) kormányrendelet

16.

Oktatási Hivatal: Önértékelés kézikönyv óvodák számára
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda
.pdf

17.

Rácalmás Város képviselőtestületének vonatkozó önkormányzati rendeletei

18.

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde szabályozódokumentumai

1.2. Az intézmény felépítése, intézményegységek jellemzői
A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény, óvoda és bölcsőde.
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Alapfeladata:
 Óvodai nevelés
 A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
 Bölcsődei ellátás
 Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
o Teljes jogkörű jogosultsága előirányzatai felett
o Önálló bérgazdálkodói jogkör
o Költségvetési tervezési-végrehajtási és beszámolási, pénzügyi, gazdálkodási,
működtetési, tárgyi eszköz felújítási, beruházási, vagyonkezelési feladatait
munkamegosztási megállapodás alapján a fenntartó látja el.
 Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
 A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni
ellátást nyújt a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb
ok miatt ellátatlan gyermekek számára.
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1.3. Az intézmény adatai:
Az intézmény neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
OM azonosítója:
Az intézmény működési köre:
Az intézmény típusa:
Az intézményalapító szerve:
Az intézmény vezetője:
Az óvoda befogadó képessége:
Az óvodai csoportok száma:
Az óvoda fenntartója, címe:
Telefonszáma:

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
2459 Rácalmás, Szigetfő út.17
06-25- 517-843
029933
Rácalmás Város közigazgatási köre
óvoda és bölcsőde
Rácalmás Város Önkormányzata
Az óvoda vezetője, aki képviseli az intézményt és az
intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot gyakorolja.
150 fő
5 csoport
Rácalmás Város Önkormányzata
2459 Rácalmás Szigetfő út 11-13
06-25 517-850

1.4. Közös célok, feladatok, értékrend





A köznevelési rendszer részeként elősegítjük a gyermekek lelki-testi-és értelmi fejlődését,
készségeik, képességeik, ismereteik megfelelő, tudatos fejlesztését.
Küldetésünknek tekintjük, hogy 5 hónapos kortól az iskolába lépésig biztosítsuk
szükségleteiknek, felmerülő igényeiknek megfelelően a szükséges alapfeltételeket.
Tevékenységünkben érvényesülni kell a demokratikus, gyermeki jogokat elfogadó,
nemzeti összetartozást erősítő gondolkodásmódnak.
Az intézmény éves programtervét úgy alakítjuk ki, hogy azok teljesítsék az intézményt
használó csoportok, közösségek, a fenntartó közoktatási célkitűzéseit.
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2. A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programja
A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. Tv. És a 137/1996-os kormányrendelettel kiadott
Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján óvodánk
Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptálta
Programválasztásunkat nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy kollektívánk alkotó,
művészetek iránt érdeklődő tagokból állt.
Programunk felülvizsgálata 2013-ban történt. Most 2018-ban azért határozott úgy a
nevelőtestület, hogy felülvizsgálja a programot, mert intézményünk pályázik a zöld óvoda
címre, így szeretnénk ezt is programunkba beépíteni, illetve a szükséges módosításokat
elvégezni. Célunk, hogy az egészséges életvitelt, a környezettudatos magatartást alapozzunk
meg gyermekeinkben.
Valljuk, hogy a művészetek eszközeivel észrevétlenül lehet a tevékeny óvodai életet
megteremteni úgy, hogy az érzelemre építünk, és a gondolkodást fejlesztjük.
A program módszertani szabadságot nyújt az óvónőnek, érzelmi biztonságot a gyermeknek,
felismerteti a néphagyományok fontosságát, mindezt az évszakokhoz és a jeles napokhoz
csoportosítva. Programunk komplexitását jellemzi, hogy alapvető feladatának tekinti a
kisgyermek játékos, tevékenység általi fejlesztését, az iskola sikeres teljesítéséhez szükséges
képességek kialakítását, a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek felzárkóztatását.
A program jellegénél fogva teljes hatékonysággal akkor alkalmazható, ha az óvodai nevelés
teljes időtartamában, a nevelés minden területén az óvodai élet egészére kiterjed.
Fejlődés lélektani és nevelés lélektani megalapozottsága maximálisan biztosítja az egyéni
differenciált bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését, a felzárkóztatást,
tehetséggondozást.
Valljuk, hogy a gyermek mozgása és játéka fejlődésének alapja, a mozgás életeleme, a
játékkal kapcsolatot teremt környezetével.
Óvodánk pedagógusai próbálják úgy közvetíteni kultúránkat, hogy ez által az óvodás gyermek
érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, képességeik kibontakozhassanak. Úgy
vezetik a gyermekeket az óvoda-iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra
felkészült, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonásokkal
rendelkezik, és eközben boldog gyermekkorát is megőrzi.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy gyermekeink szeretnek óvodába járni,
szívesen örömmel tevékenykednek, nyitottak a környező világra, szeretik a kihívásokat.
A program következetes alkalmazása eredményeként gyermekeink 6-7 éves korukra
alkalmassá válnak az iskolakezdésre.
2.1. Az óvoda és bölcsőde személyi feltételei






Óvodavezető: 1fő
Bölcsőde szakmai vezető: 1 fő
Óvodapedagógus: 10 fő
Kisgyermekgondozó-nevelő: 5 fő
Pedagógiai szakasszisztens: 1fő
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Dajka: 6 fő
Konyhai dolgozó: 1fő
Takarítónő: 1fő
Udvari karbantartó:1fő

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában kizárólag óvodapedagógus végzi. Személye
minta a nevelésben, értékfelfogása erősen hat a gyermek személyiségfejlődésére.
Elvárásaink az óvónővel szemben:
 segítő, támogató, elfogadó, megengedő attitűd
 jó empátiás készség
 környezettudatos szemlélet
 differenciált nevelés iránti elkötelezettség
 gyermek-és családcentrikusság
 legyen igénye az önművelésre
 pedagógiai optimizmus, hitelesség
Óvodánkban valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettségű. Három óvónő óvodai
menedzser végzettséget szerzett, mely szakvizsgának minősül, két óvónő fejlesztő pedagógus
három óvónőnek tanítói végzettsége is van, mely előnyt jelent az óvoda iskola előkészítő
funkciójának helyes meghatározásában.
Egy gyermekcsoport életét két óvodapedagógus irányítja. Célunk, hogy az óvodapedagógus
párok tudjanak együtt tervezni, tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni.
Legyenek képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni. Az
óvodapedagógusok vonják be a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód
szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. A közösség tagjaiért valamennyien
vállaljanak felelősséget, a közösen kialakított célok és feladatok megvalósításában aktívan
vegyenek részt. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban az őszinteség, az odafigyelés,
egymás megbecsülése domináljon.
Óvodánkban logopédus óraadóként heti egy alkalommal foglalkozik az erre rászoruló
gyermekekkel. Feladata a gyermekek beszédének szűrése, diszlexia-prevenciós vizsgálata. Az
Ő munkáját segíti, kiegészíti a két fejlesztő pedagógus.
A dajkák száma a törvényileg előírtaknak megfelelően minden csoportban 1 fő.
Valamennyien elvégezték a dajkák szakmai tanfolyamát. Munkaidő beosztásuk délelőtti és
délutáni műszakra tagolódik, heti váltásban.
A konyhai dolgozó elvégezte az élelmezés egészségügyi tanfolyamot.
Az esztétikus, gondozott udvar biztosításához nélkülözhetetlen az udvari munkás személye.
2.2 Tárgyi feltételek
Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az
óvoda épületét, udvarát úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja a gyermekek
biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését, nevelését, fejlesztését.
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Minden csoportnak az előírásnak megfelelő csoportszobája van. Tornaszobánk 160
négyzetméteres, jól felszerelt, a mozgásfejlesztés minden igényét kielégíti.
Minden csoportnak saját mosdója és öltözője van. A mosdókban levő WC-ket függönnyel
szereltük fel az intimitás biztosítása érdekében.
Melegítőkonyhánk az előírásoknak megfelelő.
Az elmúlt négy évben megtörtént fejlesztés, felújítás eredményeként a törvényi előírásoknak
megfelelően rendelkezünk megfelelő számú és minőségű helyiséggel.
Tisztálkodási és egyéb felszereléseink pótlása zökkenőmentes. A felnőttek munkavégzéséhez
szükséges eszközeink adottak, vásárlásuk a költségvetésből folyamatos.
Egészség és munkavédelmi eszközeink biztosítottak, szükség szerinti pótlásuk megoldott.
Játszóudvarunk tágas, nagylombú fákkal övezett, sokoldalú mozgásra alkalmas udvari
játékokkal felszerelt.
Programunk a művészetek eszközeivel, a környezettudatos szemléletmód megalapozásával
kíván hatni a gyermek személyiségére, ehhez ezért biztosítjuk számukra a szükséges
eszközöket.
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2.3. Programunk alapelve, globális célrendszere
" Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged
van a segítségemre".
PROGRAMUNK ALAPELVE:
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelem gazdag óvodát teremtsünk, ahol a
gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az
önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a
gyereknek.
Mindebből következik, hogy a gyerekek mindenek felett álló érdekét kívánjuk érvényesíteni.
Minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai.
Valamennyi tevékenységi forma keretében valósuljon meg az anyanyelv ismeretére,
megbecsülésére, szeretetére nevelés.
Komplex élmények biztosításával erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és az őket
körülvevő környezet és a művészetek között.
GYERMEKKÉPÜNK
Célunk: A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek figyelembevételével olyan
szeretetteljes nevelés biztosítása - az eltérő fejlettség elfogadása mellett melynek
következtében a gyermekeink rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal:
 Érzelmileg gazdagok, kiegyensúlyozottak
 Vidámak, tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni
 Figyelmesek, segítőkészek embertársaik iránt
 Kreatív gondolkodás jellemzi őket
 Kitartóak, önállóak
 Testileg edzettek, fejlettek.
 Környezettudatos magatartást tanúsítanak.
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3. A program rendszerábrája
→

A nevelés célja

A nevelés feladata

↑

↓
A nevelés keretei
↓

↓

↓

Az egészséges életmód
alakítása

Érzelmi- és erkölcsi nevelés,
szociális tapasztalatok

Anyanyelvi- értelmi
fejlesztés, nevelés

↓

↓

↓

A program tartalma
Népi hagyományok, népszokások
Jeles napok
↑

↓
Tevékenységformáink
Játék, tevékenységbe integrált tanulás
Vers mese
Ének zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Mozgás
A külső világ tevékeny megismerése
Munka jellegű tevékenységek

↑

↓
Óvoda kapcsolatrendszere

Család, iskola, fenntartó, művelődési ház és könyvtár, Jankovich-Kúria Rendezvény- és
Turisztikai központ, Rácalmási sportegyesület, Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda,
Pedagógiai Szakszolgálatok
↑
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén.
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4. Az óvodai nevelés feladatai:
4.1 Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel igényének alakítása,
testi fejlődésük elősegítése.
FELADATAINK:
 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
 Testi képességek fejlődésének figyelemmel kísérése, fejlesztése
 A gyermek egészségének védelme, edzése óvása, megőrzése
 Őszinte, hiteles viselkedés, elfogadás. Fokozatosság minden területen.
 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása
 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása
 Megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása
Az egészségfejlesztés területei:
egészséges táplálkozás
mindennapos testnevelés, testmozgás
személyi higiéné
testi-és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
5. a bántalmazás, erőszak megelőzése
1.
2.
3.
4.

4.1.1 Egészséges táplálkozás

A fejlődés egyik feltétel a táplálkozás, mely az elhasznált energiát pótolja és a további
testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 3/4-ed
részét az óvodában kapják, ezért fontos, hogy változatos, és megfelelő tápanyag összetételű
legyen. Az étkezési szokásokat az óvodapedagógus úgy alakítsa ki, hogy minél kevesebb
várakozási idő maradjon, jól szervezetten, lehetőleg a folyamatosság módszerével éljen.
Az óvodai étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges
táplálkozás minden követelményét teljesíteni.
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A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrend összeállítás),
óvónői leleményességen és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is
múlik. A gyermeknek az öt alapélelmiszer-csoport mindegyikéből kell, hogy fogyasszon a
nap folyamán.
Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálva biztosítani az étkezést. a
befejezést követően az asztalok rendjének helyreállítatása. Megkedveltetni az ízeket, intenzív
rágásra ösztönzés. Folyamatos folyadék biztosítása. Mindennapi gyümölcsfogyasztás.
Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával
megismertetni a gyermekeket. Fokozottan ügyelni a táplálék érzékeny gyermekek diétájára.
Ismertessenek meg az óvónők a gyermekekkel új ízeket, addig ismeretlen étel-és
italféleségeket. Tegyék az étkezést örömtelivé, teremtsenek jó hangulatot az ételek
elfogyasztásához.
Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében teremtsenek az óvónők játékos alkalmat arra,
hogy a gyermekek maguk is részesei lehessenek egyszerűbb ételek elkészítésének (saláták,
savanyú).
Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot a foglalkozásoknak. Így
a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kertet látogatnak. Ismerkednek gyümölcsökkel,
zöldségfélékkel, minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés során. Kóstolókat
szerveznek. Teljes kiőrlésű lisztből, barnacukorból süteményt sütnek, megismertetjük velük a
barna, magvas pékárut.
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a
szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a gyermekek egyéni
sajátosságait. Ösztönözzék a gyerekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására.
Gyógynövényeket termesztünk, komposztálót működtetünk.
4.1.2. Mindennapos testnevelés, testmozgás
A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, hogy mindennapedzési lehetőséget
biztosítunk számára. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a
gyermekek ellenálló képességét.
Ezért, ha lehet, mindennap kétszer is tartózkodjanak a szabadban.
A négy - öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag
testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösképpen a fejlesztő prevenciós
tornák, a mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A
lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása javítható.
Mozgásszükségletük kielégítése érdekében szervezzen az óvodapedagógus napi kocogó, futó
lehetőségeket, kerékpározásra, rollerezésre lehetőséget, szánkózást, csúszkálást,
korcsolyázást.
Évszakonként szervezzenek a csoportok közös kirándulásokat, ismerjék meg a gyerekek a
természetjárás szépségét, lehetőség szerint a szülők bevonásával.
Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk: Május 1-én családi
sportverseny a sportpályán, tökfesztiválon részt veszünk a kerékpár- és gyalogtúrán.
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4.1.3.Személyi higiéné

Tisztálkodás
A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó szerinti
végzésére. A tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával,
egészségügyi szokásokkal.
A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének
jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja a gyermekekben.
Ezen belül a test tisztántartásán értjük: a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körök
ápolását. A ruházat higiéniája a mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen
környezetünk tisztántartására is hangsúlyt fektet. A megvalósításban fejlettség szerinti
segítséget nyújt.
Fokozatosan kialakítja az önállóságot.
Öltözködés
Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködéshez és a ruházat elhelyezésében a
polcán. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat
és cipő biztosítására javaslatot tesz. Például: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák,
lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása.
Fokozatosan kialakítja az önállóságot.
Pihenés
Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeinek biztosítása, a
megfelelő szellőzés ellenőrzése, az ágyak megfelelő elhelyezése.
A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel pl. mesével énekkel,
zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal.
Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja. Az ágyneműről és annak tisztaságáról
a szülők gondoskodnak kéthetente és a gyermek minden megbetegedése alkalmából.
Egészsége, tiszta, biztonságos környezet megteremtése, higiéniás szabályok kialakítása.
4.1.4.Testi- és lelki egészség fejlesztése a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegséghez vezető
szerek fogyasztásának megelőzése

A szenvedélybetegségek, viselkedés függőségek megelőzése érdekében nagy gondot
fordítunk az információk, ismeretek átadására gyermeknek, szülőnek egyaránt. Naponta
törekszünk a nyugalom megteremtésére, a stressz oldására.
A személyes példamutatás mintát jelent a gyermek számára.
4.1.5..A bántalmazás, erőszak megelőzése

Az óvoda –bölcsőde fontos szerepet tölt be a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében
illetve megszűntetésében. Munkánk során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal,
védőnőkkel,szakszolgálatokkal, pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel.
A gyermek érzékeny lelkén sebet üt az elhanyagolás, szeretet hiány, a kirekesztettség. A
meleg szeretetteljes óvodai környezet a gyermek számára biztonságot ad, képes a hátrányok,
különbségek kompenzálására.
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Figyelünk a gyermekekre, hogyha a fizikai-érzelmi elhanyagolást tapasztaljuk megtesszük a
szükséges lépéseket. Hasonlóan a gyermekbántalmazás, szexuális bántalmazás
megtapasztalása, tudomásunkra jutása a szükséges szervek bevonását vonja maga után.

Az óvoda ajánlott napirendje
A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtésének.
A gyermekek napirendjének tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek biológiai- társas
szükségleteit, mozgásigényük kielégítését a tevékenységek közti arányok kialakításánál a
legfontosabb gyermeki tevékenység elsődleges szerepét. Az egész nap során érvényesüljön a
folyamatosság, a rugalmasság elve.
A pihenési idő lehetőség szerint legyen egyénre szabott.
05:30 – 08:00

Érkezés, pihenés, szabad játék
Szabad játék, gondozási feladatok, étkezés,
mindennapos mozgás, játékos ismeretszerző
tevékenységek, fejlesztések, levegőzés, séta a
szabadban

08:00 – 11.30

Étkezés, gondozási feladatok, mese, pihenés

11.30 – 14.30

Gondozási feladatok, étkezés, szabad játék:
csoportszobában, udvaron

14.30-17.00

Az óvoda heti rendje
A csoportok heti rendjének kialakításánál elsődleges szempontok: komplexitás, rugalmasság,
átjárhatóság. Legyen elegendő idő a gyermeki tevékenységekre, ötletek-javaslatok
kipróbálására, megvitatására.
A tevékenységformákon keresztül valósuljon meg az élmény-és ismeretnyújtás,a
mozgásfejlesztés,mindennapos testnevelés , játékos mozgás.
4.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
Cél: a gyerekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak képességének kibontakoztatása a
közösségen belül, a csoport normái alapján. Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes,
családias légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig.
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FELADATAINK:
 A gyermek - gyermek, felnőtt - gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása,
Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a
társas kapcsolatok létrehozása érdekében.
 Barátságos, otthonos, élettér biztosítása, amit elsősorban az óvodapedagógus tervez meg,
de adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesüljenek.
 Hagyomány- és szokásrendszere kialakítása, ami sajátos, egyéni légkört biztosít, ez is
mélyíti a gyermekek összetartozását, együttérzését.
A gyermekek érkezésekor az óvoda folyosóján halk zene segíti a nyugalmat árasztó miliő
megteremtését.
A befogadás időszaka meghatározza a gyermekek érzelmi kötődését az óvodához. Ezt az
időszakot a két óvodapedagógus és a dajka együtt készítse elő.
Az óvodapedagógus sok érdekes játékkal, személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekkel,
mondókával kedveskedjen a gyerekeknek. Az idősebb gyermekek fogadják szeretettel a
kicsiket, lepjék meg őket énekkel, bábozással.
Lefekvésnél különös szeretettel forduljon az óvodapedagógus a gyermekek felé, üljön
közéjük, altatódalt dúdolgasson, vagy halk zene szóljon.
Már a befogadás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a tevékenységeket,
amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltasson az óvodapedagógus,
természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját szokásait. Az 5-6-7
éves gyerekek segítsenek a kicsiknek, vegyék körül őket szeretettel.
A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását.
Mindehhez gazdag tevékenykedtető élet szükséges. A gyerekeknek legyen lehetősége minél
többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választani, hogy gyakran átélhesse a
belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. Így kialakul, hogy egy időben, egymástól
függetlenül különböző motivált cselekvések alakulnak ki egyénileg és csoportosan is, ahol a
gyerekek képesek alárendelni spontán aktivitásukat a közös tevékenységnek.
Az érdektelen gyermekekre szenteljen figyelmet az óvodapedagógus, hogy minél előbb
kiderítse érdektelenségük okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani.
A nevelés akkor lesz hatékony, ha az óvodapedagógus az egész csoport előtt álló feladatokat
minden gyerek számára - egyéni sajátosságaik figyelembe véve - érthetővé, vonzóvá tudja
tenni. Jó kapcsolatot kell kialakítani a szülővel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az
együttneveléshez.
Gyermekeinket arra neveljük, hogy megértsék, elfogadják, hogy az emberek különböznek
egymástól.
Az óvodapedagógus a parancsolás helyett igyekezzen kérdezni, ami elősegíti a megértést, az
átérzést. Így elérhető, hogy a gyermekek igénye, akarata, nincs visszaszorítva, hanem más
irányba terelhetővé válik.
A gyermekek tevékenységéhez az óvodapedagógus biztosítson nagy szabadságot, a pontos
határok megjelölésével. Ez azt jelenti, hogy az óvodapedagógus röviden, egyértelműen,
pozitívan fogalmazza meg azt, amit akar, vagy amit nem akar.
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Az óvodapedagógus a többszöri “határátlépésnél” vezessen be konzekvenciákat,
következményeket. Ugyanakkor adja meg a lehetőséget a javításhoz. Alakítsa ki a közösségi
élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást követően
eredménytelennek érzi a befolyásolását.
Az óvodapedagógus segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a
közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak. A gyermekek érdeklődjenek a közösség
érdekében végzendő feladatok iránt, érzelmileg éljék át a közös aktivitásból eredő célok
teljesítését. Örömmel és érdeklődéssel kapcsolódjanak be a közös együttlétekbe. Az
óvodapedagógus nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása
során. A konfliktust feloldó megbeszéléseket kellő odafigyeléssel, kivárással hallgassa meg az
óvodapedagógus, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek saját
felelőssége erősödjön.
Az óvodapedagógus bátorítson minden gyermeket a csoporton belül, hogy a belső
elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon. Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon
figyelmet az agresszivitásán keresztül. A negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni
szükséges.
A felnőtt - gyermek társalgásában világos, egyértelmű, építő, előrevivő megfogalmazás
jelenjen meg, a kívánság tárgyilagos megnevezésével, az ok kiemelésével. Biztosítson az
óvodapedagógus minden gyermeknek személyes perceket, hogy a jó kapcsolatot megerősítse.
Ezekben, a beszélgetésekben a mások és a saját érzések elfogadása és megfogalmazása is
kapjon hangot.
A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélőtárs megbecsülése, értékelése, a közös engedmény
keresése, melyből mellőzendő a megbántás, hibáztatás, gyakori bírálgatás, kioktatás, kiabálás,
panaszkodás.
A gyermek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme,
bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít elviselni.
Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy önálló
döntéseket hozhassanak, és változásra képessé váljanak.
Az óvodapedagógus örömét jelezze dicsérettel, és félelemkeltés nélkül jelölje meg a
veszélyeket, problémákat.
A humor jó segédeszköz a pozitív töltésű viszonyok ápolásában, a szeretet egy bizonyos
formája. A nehézségeket a humor feloldhatja, a görcsösséget megszünteti.
A bátortalanabb gyermekek nevelésekor az óvodapedagógus minél többször örüljön a kisebb
előrelépésnek, fejlődésnek is. Hassa át a közösségfejlesztő pedagógiai munkát az odafigyelés,
a meghallgatás, a saját érzések elmondása, mások érzésének meghallgatása, elfogadása, hogy
a gyermekek örömteli optimizmusa fejlődhessen.
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Hagyományápolás, időrendben-óvodánkban ünnepelt jeles napok, fontos események:

Ősz








Szüret - szeptember hónapban
Tökfesztivál- szeptember közepe
Népmese napja- szeptember 30.
Zene világnapja- október 01.
Állatok világnapja- október 04.
Ültess fát! – október
Márton nap- november 11.

Tél







Advent
Mikulás
Madárkarácsony
Karácsony
Medvenap- február 02.
Farsang

Nyár

Tavasz










Március 15 Nemzeti ünnepünk
Március 21-22- Erdők és a víz világnapja
Tárt kapuk- nyitott hét
Föld világnapja- április 22.
Majális a foci pályán
Almavirág fesztivál
Anyák napja
Madarak és fák napja -május 10.
Gyermeknap





Búcsú az óvodától
Környezetvédelmi világnap- június 01.
Családi nap

Jeles napjaink tartalmai
Jeles napjainkat egy hosszabb- rövidebb előkészítő időszak előzi meg. Ekkor az
óvodapedagógusa gyermek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosít tevékenységeket. A
hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés
örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Figyelünk arra, hogy maga az ünnep ne
legyen erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen.
AZ ŐSZ JELES NAPJAI, FONTOS ESEMÉNYEI:
SZÜRET
A nagycsoport az óvodapedagógus segítségével mulatságot szervez. A szüreti hangulatnak
megfelelő ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát. Süssenek pogácsát, préseljenek mustot,
kóstolják a szőlőt. Legyenek aktív részesei a mulatságnak: táncoljanak, énekeljenek, játszanak
népi játékokat. A nap fénypontja, amikor a csoportok lovas kocsira ülnek, és vidám
énekszóval körbekocsikázzák a települést.
TÖKFESZTIVÁL
Településünkön minden évben megrendezésre kerül szeptember hónapban a Tökfesztivál.
Három napon keresztül kulturális programok, gasztronómia, kirakodó vásár, minden, ami
szem-száj ingere. Óvodánk aktív részese ennek a ma már országos hírű rendezvénynek: a
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nagycsoportosok kis műsorral készülnek, szervezői, lebonyolítói vagyunk a játszóháznak.
Óvodánk egy csoportja óriás dekorációt készít egy központi részére a településnek.
Tökös énekeket, versikéket tanulunk, tökös ételeket készítünk pl. töklecsót, töklekvárt.
Az egészséges életmód jegyében óvodapedagógusok, szülők, gyermekek nagy számban
veszünk részt a kerékpártúrán, a gyalogtúrán.
NÉPMESE NAPJA
A mese mindennapjaink szerves része, a gyermekek éltkori sajátosságaiból adódóan éltető
elemünk. Ezen a napon különösen ünnepeljük a magyar népmeseét. Híres mesemondót
hívunk vendégségbe, együtt ünnepelünk testvér óvodánkkal vagy a Művelődési Ház ésKönyvtár szervezésében veszünk részt programon.
ZENE VILÁGNAPJA
A dunaújvárosi Móricz Zsigmond zenei általános iskola szervezésében délelőtti kiskoncerten
vesz részt óvodánk két csoportja.
A többi csoport szabadon választott módon hangsúlyozza a zene személyiségformáló hatását.
ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Előzetesen összegyűjtött gesztenyét közösen levisszük a szigetre, elhelyezzük a vaddisznók
etetője környékén téli eleségnek.
ÜLTESS FÁT!
A fa az élet, a tiszta levegő elengedhetetlen feltétele. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
gyermekek óvják, védjék a fákat. Érezzék, hogy fát ültetni, gondozni jó dolog és szükséges.
Minden évben megkeressük, azt a helyet ahol pótolni kell a fákat, közösen elültetjük,
megbeszéljük, hogy ki, milyen rendszerességgel gondozza. Előnyben részesítjük az óvoda
udvarát, az óvoda környékét, majd ezután keresünk tágabb környezetünkben helyet.
MÁRTON NAP
Ezen a napon Márton napi nyitott délutánt szervezünk, libával, kapcsolatos dolgokkal
ismerkedünk, kóstolunk Élőzenés táncházzal, nagycsoportosok műsorával töltjük a délutánt.
Lámpás felvonulással zárjuk a délutánt.
A TÉL JELES NAPJAI, FONTOS ESEMÉNYEI:
Már évek óta hagyomány óvodánkban, hogy advent első vasárnapján az óvoda valamennyi
dolgozója a délelőtt folyamán városunk centrumában felállítja a betlehemet.
Délután kis műsorral kedveskednek a nagycsoportosok, énekkel, verssel kezdetét veszi az
adventi várakozás, készülődés. Advent harmadik vasárnapján egész délutánt betöltő kulturális
program várja az érdeklődőket, itt is szerepelünk kis betlehemes játékkal.
MADÁRKARÁCSONY
Minden csoport különböző madáreleséget készít, majd egy meghatározott időpontban a
csoportok jelenlétében kihelyezzük egy alkalmas kisfára. Tánccal, énekkel köszöntjük a
madarakat a „ feldíszített „ fa körül.
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ADVENT-MIKULÁS- KARÁCSONY
Megismerkedünk az advent jelképeivel: koszorú, naptár. Vízbe teszünk cseresznyefa ágat,
Luca-búzát vetünk, mézeskalácsot sütünk, karácsonyfadíszeket készítünk különböző
technikával.
Adventi naptárral fokozzuk az ünnepvárás örömét. Ajándékot készítünk szeretteinknek,
barátainknak.
FARSANG
A vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszakban farsangi mulatságot szervezünk
óvodánkban. Minden csoport kis vendéglátást szervez csoportjának, majd közös játék, tánc
tornaszobában.
A kiszebáb elégetésével elűzzük a telet, tavaszváró dalokkal, versikékkel hívogatjuk a
kikeletet.
A TAVASZ JELES NAPJAI, FONTOS ESEMÉNYEI:
MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK
Feleleveníti minden korosztály az ünnephez köthető eseményeket/ kokárda, nemzetiszínű
szalag, várépítés fakockából, csákóhajtogatás/, közös megemlékezés a Petőfi szobornál.
Fúvós zenekar által szolgáltatott zenére menetelünk.
Néhány kis tavaszi verssel, énekkel emlékezünk az 1848-as eseményekre.
Ezen a napon kokárda díszíti a kisgyermekek kabátját.
ERDŐK ÉS A VÍZ VILÁGNAPJA
Páratlan értékű szigetünkre kirándulást szervezünk. A víz, mint elem fontossága az ember
életében. Folyónk a Duna értékei nekünk, mint Rácalmásiaknak.
Részt veszünk az iskola által szervezett „vizes” rajz pályázaton.
TÁRT KAPUK! - NYITOTT HÉT
Ezen a héten valamennyi kedves szülő, érdeklődő megtekintheti az óvodában, a csoportokban
folyó nevelő munkát. Minden nap délelőtt más-más csoport " mutatkozik be”, vár mindenkit
szeretettel.
A FÖLD VILÁGNAPJA
Miért fontos nekünk, mint gyermekeknek, hogy óvjuk, védjük a Földet. Környezetvédelem,
újra hasznosítható energiák a következő években.
MAJÁLIS A FOCI PÁLYÁN
Rácalmás valamennyi intézménye, civil szervezete részt vesz minden május elsején a foci
pályán megrendezésre kerülő majálison. Vidám játékokkal, tréfás versenyekkel, eszemiszommal ünnepeljük az év egyik legszebb hónapját, a májust. Családi versenyt rendezünk
melynek győztes családja vándor kupát birtokolhat egy éven át.
ALMAVIRÁG FESZTIVÁL
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A tökfesztivál mellett ez a másik olyan rendezvénye a településnek melyen szinte minden
rácalmási részt vesz. Ennek a fesztiválnak a fő mottója az egészség és a mozgás. Propagáljuk
a családok körében mivel a fesztivál szervezők minden korosztály számára biztosítanak ebben
a témakörben kellemes elfoglaltságot.
ANYÁK NAPJA
Csoportonkénti egyéni köszöntés, édesanyákkal, nagymamákkal. Az ünnephez méltó
dekoráció készítése, ajándék, virágosztás.
A búcsúzó nagycsoport nagyszabású ünnepi műsorral búcsúzik az óvodától, az óvoda
valamennyi dolgozójától szülőktől, barátoktól.
Végig ballagnak az óvoda valamennyi helyiségén, búcsút intenek kedvenc játékaiknak,
szeretett használati tárgyaiknak.
MADARAK és FÁK NAPJA
Akadályverseny a csoportok között. Erre a célra használhatjuk a Parkot, de akár az egész
települést. Ismerjük meg minél jobban Rácalmást.
GYERMEKNAP
Rácalmás város szervezésében részt veszünk a programokon.
A NYÁR JELES NAPJAI, FONTOS ESEMÉNYEI:
BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
Délelőtt zártkörű búcsúzás társaktól, felnőttektől, tárgyaktól. Délután a családok, meghívott
vendégek számára búcsú műsor.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP
Vetélkedő a csoportok szervezésében az intézményben.
CSALÁDI NAP
A szülői munkaközösség segítségével családi délutánt szervezünk kirándulással, családi
főzőcskével, játékkal, tombolával.
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4.3 - Anyanyelvi - értelmi fejlesztés és nevelés
Cél: Az anyanyelv megismertetése, megbecsülése, megszerettetése. A természetes beszéd
fejlesztése, kommunikációs kedv fenntartása.
Feladataink:
 Az óvodapedagógus feladata, hogy figyelmet fordítson az anyanyelv sokoldalú
ismerésére, megbecsülésére. Ösztönözze a gyermekeket egymás meghallgatására, a
gyermeki kérdések alkalmazására.
 Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúra átadás
hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, a gyermek szabad játéka
által valósuljon meg.
 Szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával, kommunikációs helyzetek
megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, bővítse szókincsüket,
adjon lehetőséget metakommunikációs ismereteik bővítésére. Az óvodapedagógus és a
gyermek párbeszéde a társalgási formákon túl alapvetően nyelvtani kategóriák
kialakulását is elősegítse.
 Biztosítson elegendő időt az anyanyelvi játékok számára, alkalmazkodva a gyermek
életkori sajátosságához ezeket, a játékokat építse be a mindennapi életükbe.
 Programunk folyamatosan biztosít a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő
tapasztalataira, élményeire, ismereteire építve változatos tevékenységeket,, melyeken
keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti
és társadalmi környezetről. Az óvodapedagógusok tudatosan és tervszerűen biztosítják a
gyermekek fejlődéséhez szükséges, differenciált tevékenykedés feltételrendszerét.
 Kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig vegye
figyelembe a gyermekek egyéni képességét (értelmi képességek: érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) tehetségét, kreativitását, fejlődési ütemét,
segítse tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való
felzárkóztatásában.
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5. A program tevékenységkerete
5.1 Játék, tevékenységbe integrált tanulás
Célunk: hogy a játék olyan örömteli tevékenység legyen a gyermek számára, amelyben
spontán, szabadon, saját akaratából tevékenykedhet.
Jót és jól játszani!
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legjelentősebb tevékenysége. Az óvodás korú
gyermek alapvető szükséglete, spontán, szabad tevékenysége, örömforrása. A gyermekek
természetes nyelve tanulásuknak és kommunikációjuknak legfontosabb eszköze. Ha
szeretnénk megérteni őket, közel kerülni hozzájuk, megtanítani nekik valamit, segíteni
nehézségeik leküzdésében, akkor mindehhez elsősorban a játékon keresztül vezet az út.
FELADATAINK:
 Lehetővé tenni, hogy a családban, óvodában, tágabb természeti és társadalmi
környezetben szerzett tapasztalataikat, élményeiket a gyerekek játékukban újra
átélhessék.
 A játéktevékenységhez az optimális feltételek megteremtése (játékeszköz, idő, hely,
légkör, óvónő személyisége, élmény).
 Megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljainak elérése
érdekében. A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal játékuk tartalmát
gazdagítják.
 A társas kapcsolatok figyelemmel kísérése, baráti kapcsolatok támogatása, erősítése.
 Szokásrendszert- viselkedésrendszert alakítson ki. Az elvárt szabályrendszer szerint
játszanak melyben lehetőség van nyerni- veszíteni egyaránt.
 Jelenléte sugározzon nyugalmat, biztonságot, határozottságot, derűt.
A 3-8 éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalma, minősége a gyermekek egyéni
sajátosságainak és életkorának függvénye. A gyermekek játékában keverednek a különböző
játékfajták.
Gyakorló játék
Biztosítjuk a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket és mintát adunk a játékok helyes
használatához. A ritmikus, azonos cselekvés többszöri megismétlése örömérzés a kisgyermek
számára, ugyanakkor fejleszti a szem-kéz koordinációt is.
Szerepjáték
Már a legkisebbeknél megjelenik a szerepjáték. Nevelési szempontból a leggazdagabb
lehetőséget nyújtó játékfajta a személyiségfejlesztéshez. Leggyakoribb szerepjáték a
családjáték az orvosos, a boltos, fodrászos, óvodai szerepjáték, közlekedési játék. Valós
élethelyzeteket, szerepeket utánoznak akár érzelmi okokból vagy cselekvési vágyból. A
gyermekek szociális tanulással a felnőtt mintáról sajátítják el, tanulják meg az erkölcsi
értékeket, a társadalmi együttélés szabályait.
Lehetővé tesszük a szabad választást, az önállóság, az egyéni ötletek érvényesülését, a játék
megszervezését. Helyzettől függően az óvónő is vállal szerepet, ezzel mintát ad és erősíti a
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társas kapcsolatok alakulását. Segítjük, buzdítjuk a bátortalan gyerekeket a szerepvállalásra.
Ötleteket adunk változatos eszközkínálattal bővítjük ennek lehetőségét.
Építő, konstruáló játék
E tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak
valamit. Kezdetben spontán építenek, de később meghatározott céllal átgondoltan teszik ezt.
Nagyon fontos az eszközök változatossága. A csoport összetételének, fejlettségének,
érdeklődésének, az aktualitásoknak megfelelően bővítsük, vagy cseréljük a készletet.
Legyenek különböző nagyságú, anyagú kész és félkész eszközök. Az óvónő a jól kiválasztott
és megfelelő minőségű eszközök biztosításával tudja játék közben tudatosan fejleszteni a
gyermekek képességeit.
Építés és konstruálás közben átélik az alkotás örömét, a társakkal való együttműködés
eredményességét, fejlődik kreativitásuk. Megtapasztalják a rész és egész viszonyát, fejlődik
megfigyelőképességük, gondolkodásuk. Megtanulják a síkból térbe való átfordítást (a képen
látott házat megépíti).
Építés közben rengeteg matematikai ismeretet szereznek (szín, forma, térbeli kiterjedés stb.).
Segíti a finom motorika fejlődését, tág lehetőség nyílik a percepció fejlesztésére.
Bábozás, dramatikus játék
A bábozás a gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, mely a gyermeki
fantáziára épül, és szoros összefüggésben áll a dramatikus játékkal. Dramatizáláskor a
gyermekek saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. Motivációként
megfelelő kellékek állnak rendelkezésre, esetenként ezeket a gyerekekkel együtt készítjük.
Szükség szerint óvónői szerepvállalással segítjük a bábozás, dramatizálás sikerességét.
Ilyenkor újraélik a mese örömét.
A kötetlen bábozásnak, dramatizálásnak jelentősége abban van, hogy a saját maguk által
kitalált történeteket vegyítve a tanult ismeretekkel játékként élik meg. Kiteljesedik
kreativitásuk, szárnyalhat képzeletük. Fejlődik kommunikációs készségük, gyarapodik
szókincsük, a mesék szófordulatait jellegzetes kifejezéseit, használják, gyakorolják.
Barkácsolás
A barkácsolás mindig a játékból induljon ki, kötetlen formában. Az elkészített eszközökkel
játszhassanak, vagy legyen más funkciójuk. Eleinte az óvónő az
Gyermekek között tevékenykedve keltse fel érdeklődésüket, előttük készítsen eszközöket.
Fokozatosan vonja be őket a tevékenységbe. A barkácsolás során változatos technikákkal
ismertethetjük meg a gyerekeket: vágás, ragasztás, tépés, hajtogatás, varrás, szövés, fonás,
szögelés, stb. Fontos hogy mindig változatos eszközöket biztosítsunk számukra. Munka
közben átélik az alkotás örömét, fejlődik kreativitásuk, társas együttműködésük.
Új kifejezéseket ismernek meg, bővül szókincsük. Barkácsolás közben a gyerekek sokféle
ismeretet, tapasztalatot szerezhetnek az anyagok tulajdonságairól, megmunkálhatóságáról.
Gyarapodhatnak matematikai ismereteik, fejlődik a szemkéz koordináció, a finommozgás, a
percepció.
Szabályjáték
A szabályjátékok egy része a gyermekek mozgását, más része elsősorban az értelmi
képességeket fejleszti. Eleinte egyszerű, könnyen betartható, szabályokhoz kötött játékot
tervezzünk. Később már a nagyobbakat a játékvezetésbe is bevonhatjuk, sőt adjunk
lehetőséget arra, hogy ők maguk is hozzanak létre szabályokat. A szabályjáték egy
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meghatározott magatartást vár el a résztvevő gyerekektől. Így elsősorban szabálytanulási
készségük fejlődik, másodsorban társaikhoz való viszonyuk az együttes cselekvőképességük.
Az óvodai játék színtere a csoportszoba és az udvar. Az időjárástól és a napirendtől függően
választjuk meg a helyszínt. Az udvaron nagyobb a hely, ezért a mozgásos játékokat többnyire
itt szervezzük, de fontos hogy az egyéb tevékenységekben is változatos lehetőségeket
biztosítsunk.
A mai gyermek kommunikációs hiányban szenved, pedig az óvodáskorú apróságoknak igen
nagy szükségük van arra, hogy a felnőttek beszélgessenek velük. Mivel a napjuk nagy részét
az óvodában töltik, az óvónőknek a példaadáson túl az igényt is fel kell keltenie a
gyermekekben a beszédre. A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a
párbeszédek kialakítására. Modellértékűek az óvónő szerepvállalásai a szókapcsolatok,
nonverbális jelzések, hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín tekintetében. A beszédre való
igény kialakítását két résztvevős beszédhelyzetek teremtésével tudjuk megvalósítani. Ezeket a
két résztvevős beszélgetéseket soha ne erőltesse az óvónő. Ha a gyermek valamilyen okból
nem hajlandó részt venni bennük, nyugodtan beszéljünk hozzá válaszreakció kényszerítése
nélkül. A gyermeknek éreznie kell, hogy az óvónő "csak" reá szánja ezt az időt.
A beszédkészség fejlesztésénél nagyon fontosak az előre megtervezett, mindennap jelenlévő
anyanyelvi játékok, melyeket az óvónő kezdeményez. Ezek a játékok teret adnak az
artikuláció, a szókincs, a kifejezőkészség fejlesztéséhez.
Az óvónő játéksegítő módszerei legyenek szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játéka
esetében vagy, ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az óvónő irányítása
legyen játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni.
A kiscsoportosok esetében – ha szükség van rá – legyen játékot kezdeményező, modellnyújtó
játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is legyen támogató, engedő és elfogadó. Segítsen azok
játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények.
Az óvónő avatkozzon be a játékba, ha a gyermekek durvák, egymáshoz, vagy ha
veszélyeztetik egymás épségét, játékát.
Legyenek képesek intellektuális, mozgásos és szociális tapasztalatok, élmények átélésével és
gyermeki vágyik, ötleteik kibontakoztatására a játék tevékenységekben. Örömmel és bátran
válogassanak a játék eszközök és tevékenységek között.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
A gyermekek legyenek képesek kitartóan, akár több napon keresztül is ugyanabban a
játéktémában közösen részt venni. Szerepjátékukban fogadják el játszótársaik elgondolásait,
alkalmazkodjanak a játékszituációkhoz. Legyenek képesek bonyolult építményeket
létrehozni, melynek előzménye a tervezés legyen. Tudják a különböző anyagokat, eszközöket
kombinálni. Élvezzék a szabályjátékokat, elfogadják és betartják feltételeit.

6.2 Vers, mese
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A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi - értelmi- és etnikai fejlődésének elősegítése,
pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények
segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével.
A mese befogadása és újraalkotása közben gazdagodjanak a gyermekeink erkölcsi, érzelmi ,
értelmi és esztétikai mondanivalókkal.
Jöjjön létre a mesélő és a hallgató közötti érzelmi biztonság, ami hozzájárul a mesei hangulat
megteremtéséhez.
Olyan maradandó esztétikai élmények nyújtása az irodalom eszközeivel, amelyek
segítségével a kisgyermekek felfogják, minősítik és átérzik a társadalmi és természeti
környezetükben meglévő esztétikumot.
Az irodalom: a mese, vers iránt érdeklődő érzelem gazdag gyermekek nevelése.
Népi, klasszikus és kortárs irodalmi művekkel ismertetjük meg a gyermeket.
FELADATOK:
 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása
 Az óvodás korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mesélés, verselés,
dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok)
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus
játékokkal.
 Tehetséggondozás
 A mese és a versmondás csak a kulturált mindennapi beszéd közegében élmény, ezért
megfelelő hátteret kell teremteni neki. A mesehallgatást csend vegye körül.
 Igényt kell kialakítani arra, hogy igényeljék, várják a mesét.
 Az irodalmi anyag 70-80 % magyar népmese, népi rigmus közmondás legyen
 A mese megszerettetését, az óvónők gonddal összeállított ceremóniája teszi varázslatossá.
 Olyan komplex hatású módszerek és tevékenységek intenzív alkalmazása, amelyek a
nevelés egészére transzferhatásúak. ( kommunikáció, magatartás, viselkedés, illem )
 Olyan érzelmi biztonság, nyugodt, csendes , szeretetteljes légkör megteremtése, amely a
mesélő és mesehallgató számára egyaránt feszültségoldó.
 Az utánzásra késztető példa értékű beszéd- és előadás technika: a gyermekirodalmi
alkotásoknak eszközökkel megformált bemutatása.
 A művészeti-irodalmi –anyanyelvi nevelés feladatainak ismeretében teremtsünk minél
több alkalmat beszélgetésre, az önkifejezésre, a gyermek saját vers és mesealkotására,
annak mozgással és/vagy ábrázolással való kombinálására ..Motiváljuk a gyermeket
önálló mesemondásra, bábozásra, dramatizálásra, így lesz lehetősége az összefüggő
beszédének, kifejezőkészségének fejlesztésére.
A fejlesztés tartalma:
3-4 éves kor:
Legyenek nyitottak, figyelmesek, ha a felnőtt közeledik hozzájuk. Nyelvi biztonsággal,
ügyességgel együtt mondják a felnőttel a mondókákat, verseket és egyedül ismételgetik
azokat. Élvezettel hallgatják a rövid meséket főként az állatokról, a láncmeséket, amelyben
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ismétlések, rigmusok vannak. A képeskönyveket szívesen lapozgatják. Eleinte az egy képet
ábrázoló színes könyveket, majd fokozatosan a több tárgyat, egy-egy jelenetet ábrázolót
nézegetik. Az év folyamán 10-12 mondókát, verset ismételgessenek a gyermekek, és 10-14 új
mesét halljanak.
4-5 éves kor:
A négyéveseknek már ismeretei vannak a valóság és a szó egységéről, a dolgokról, azok
nyelvi képi jelöléséről, a tartalomról, formáról. Erősen figyelnek a mesére, a rövid
gyermekverseket hamar az emlékezetükbe vésik. A felnőtt történeteit (saját magáról is) az
állatmeséket az egyszerűbb szerkezetű tündérmeséket, a rövidebb ismétlésekkel tagolt verses
meséket élvezik. 4-5 új kiolvasót, mondókát, 6-7 új verset ismételgessenek, 10-14 új mese
hangozzon el az év folyamán.
5-8 éves kor:
A humoros összefüggő történeteket szeretik. A bonyolultabb felépítésű, sokfajta történésből,
szerteágazóbb cselekményből építkező meséket kedvelik. Nagy hatással vannak a lírai
gyermekversek, a humoros helyzetekben főleg a helyzetkomikum hat rájuk. Mondhatunk
találós kérdéseket is, amely rejtvény a kitalálás az intellektuális öröm első lépését jelenítik
meg. A gyermekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatásokban napokon keresztül
izgatottan várják. 15-20 új mesével, 15-20 új verssel, 4-5 új kiolvasóval gazdagodjon a
gyermekek élménye.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 Szívesen verselnek, mesélnek, báboznak, dramatizálnak önmaguknak, társaiknak
 Szívesen ismételgetnek verseket, rigmusokat
 Megjegyeznek mondókákat, verseket
 Tudnak kitalálni történeteket azt mozgással megjeleníteni, kifejezni.
 Az irodalmi alkotásokban levő matematikai fogalmakat felismerik
 Képessé válnak az átélt élmények sokoldalú, fantáziadús újraalkotására
 Bátran használják tapasztalataik során bővült szókincsüket
 A koruknak megfelelő viselkedési , nyelvi érintkezési formákat többnyire biztonsággal,
önállóan is tudják alkalmazni.

6.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A zenei nevelés célja: a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a
gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak minél több olyan
zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket. Fejlődjenek zenei képességeik és
zenei kreativitásuk.
26

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja

Ismerjék meg a népzenét, a népdalt , az énekes népi gyermekjátékokat A néptánc
alaplépéseivel való ismerkedés közben harmonikus, szép mozgásuk fejlődjön.
FELADATOK :
 A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének
megfelelő válogatása
 Az óvodás éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása
 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása
 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei
készségfejlesztő játékokkal
 Zenei alapfogalmak megismertetése
 Tehetséggondozás
A fejlesztés tartalma:
3-4 éves kor
A gyermekek tanuljanak meg 6-8 mondókát, ölbeli játékot és 10-15 énekes játékot. A rövid
mondókák, dalok 2/4 üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok legyenek. E
kor legjellegzetesebb játéka az ölbeli játék. A gyermekek a jóízű játékok közben közvetve
szerzik meg a zenei készségeket és ismerik meg az alapfogalmakat. Tudjanak halkabban,
hangosabban beszélni, mondókát mondani és énekelni. Figyeljék meg a csendet, a környezet
hangjait és a dallamjátszó hangszerek hangszínét. Érzékeljék a különböző mozdulatokkal az
egyenletes lüktetést. Az óvodapedagógus énekelgesse a gyermekek nevét, jelét, csalogassa
őket énekelve a közös játékba, tevékenységbe.
Az óvodapedagógus keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy képesek
legyenek az áhítatos zenehallgatásra. Minél több zenei élményt közvetítsen, elsősorban
énekes élőadásával. A mindennapok során a különböző tevékenységekhez minél gyakrabban
kapjon zenehallgatási élményt. A gyermekeknek legyen lehetősége 2-5 percig tartó
hangszeres zenét hallgatni. A játékok elsősorban 2 személyes (felnőtt-gyermek) jellegűek,
illetve egyszerű utánzó mozgással kísért megszemélyesítő szerepjátékok legyenek.
Az óvónővel kisebb- nagyobb csoportokban énekelgessenek, megközelítőleg törekedjenek a
tiszta éneklésre. A zene figyelmes, érdeklődő meghallgatására, befogadására szoktatás.
Különböző zörejek, 2-3 dallamjátszó hangszer és ritmus hangszerhangszínének felismerése.
Változatos szövegű és dallamú motívumok visszaéneklése 5 hangterjedelemben. Egyszerű
ritmusjátszó hangszerek használata.
4-5 éves korban
A gyermekek énekelgessenek 4-8 motívumból álló énekes játékokat, műdalokat. A 4-5 új
mondóka és a 12-15 új gyermekdal megtanulása mellett, ismételgessék a 3-4 éves korban
tanult dalokat is. Az európai és így a magyar gyermekdalok hangterjedelme is dúr hexachord
maradjon.
A dalok anyagában legyenek ünnepi és alkalomra szóló egyszerű dalok is.
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A körjátékok közül az óvodapedagógus még nehezebbet is válogathat, pl. szerepcserés,
párválasztó, sorgyarapító játékok stb. A tiszta éneklés érdekében a gyermekek minél
gyakrabban énekeljenek önállóan. Az óvónő indítása után önálló, megközelítően tiszta
éneklés csoportosan. Énekeljenek egyénileg, kisebb csoportban halkabban és hangosabban,
magasabban és mélyebben. Mutassák meg lelassított éneklés közben az énekek dallam
vonalát. Éneklésnél a változó kezdőmagasság átvétele. A gyermekek játsszanak kérdés-felelet
játékot, változatos szövegekkel és ritmusmotívumokkal. Érezzék az egyenletes lüktetést, a
motívumok hangsúlyát és a mondókák, dalok ritmusát. Használjanak többféle népi
ritmuseszközt a ritmusérzék fejlesztése érdekében. Ezeket a “ritmus-hangszereket” készítsék
el közösen az óvodapedagógusokkal, a szülőkkel, hogy együtt tudjanak mondókázgatni,
énekelgetni a kis “ritmus-zenekar” kíséretével. Könnyű kánonok és kétszólamú darabok is
lehetnek, melyeket 2 óvónő együtt ad elő.
Dalokat ismerjenek fel dúdolásról vagy hangszeres játékról. Egyszerű játékos mozgások
egyöntetű, esztétikus végzése. Nehezebb játékformák, táncos jellegű mozdulatok is jelenjenek
meg.
A zenei élmény legyen mindennapos lehetőség az óvodában, kapcsolódjon minél többféle
tevékenységhez.
6-7 éves korban
A gyermekek tanuljanak meg 4-7 új mondókát, 15-18 új énekes játékot és 3-4 alkalomhoz illő
műdalt. A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak találjanak ki szimbólumot, hívóképet,
amit a zenesarokban, zenepolcon helyezzenek el. Ezek emlékeztetnek a tanult dalokra, és
lehetőséget adnak az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. Az óvodapedagógus
válogasson olyan dalokból, melyben már szünet, szinkópa is előfordul.
A legidősebb óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy az óvodapedagógus
bonyolultabb párcsere, kapus, hidas, sorgyarapító-fogyó játékokat is tervezzen, amit e
korosztály néptáncának is tekinthetünk.
Az óvodapedagógus a gyermekek tiszta éneklését a minél gyakoribb egyéni énekléssel segítse
elő. A hallásfejlesztést segítő fogalom párokat, p1. a halkabb-hangosabb éneklést kapcsolják
össze a tempóváltoztatással vagy dallambújtatással. A ritmusfejlesztés eredménye, hogy a
gyermekek meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.
Dallamfelismerés jellegzetes kezdő vagy sajátos belső illetve záró motívumról is. Finomabb
hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése a természetben, a környezetben hallható
zörejekben, beszéd- és énekhangokban, valamint hangszeren játszott zenében.
Dallamok kitalálása versekhez, mondókákhoz, bábozáshoz. Énekes beszélgetés, kérdés-felelet
játék egyenként is.
A gyermekek játsszanak minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, hogy
megérezzék a motívumok hosszát. Az óvodapedagógus fejlessze a gyermekek
alkotókészségét, teremtsen arra lehetőséget, hogy egy-egy zenei feladatot többféleképpen
lehessen megoldani.
A zenehallgatásban magyar és idegen népdalok, énekes- és hangszeres műzenei darabok, a
régi és a mai zene szemelvényei jelenjenek meg. Mind több hangszeres előadás, többszólamú
művek énekes és hangszeres előadása, esetleg vendégelőadók meghívása.
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Komoly zenében ismerjék fel jellegzetes hangszerek hangját pl: hegedű, dob, trombita.
Ismerjenek pár hangszertípust pl: ütős, fúvós, vonós. Hangszertanulás iránti érdeklődés
felkeltése.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermekek élvezettel játszanak énekes-, dalos játékokat
 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat
 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot átvenni, átadni, rögzíteni
 Érzik az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát
 Gátlások nélkül egyéni éneklésre is képesek
 Élvezik, igénylik a zenehallgatást
 Minden lehetőséget kihasználnak matematikai tapasztalataik gyakorlására

5.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
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A tevékenység célja: a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, téri szabad
önkifejezése. A gyermekek tér - forma- szín képzetének gazdagítása, esztétikai
érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítás. A gyermekek kreatív
önkifejezésének biztosítása. A vizuális észlelés, emlékezet, képzelet pontosabbá tétele, az
intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása.
FELADATAINK:
 A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése
 A 3-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, minőségének
differenciált fejlesztése a gyermekek megismertetése a rajzolás, mintázás és
kézimunka különböző technikai alapelemeivel, eljárásaival.
 A különböző szervezeti formák biztosítása, feltételek megteremtése. Az alkotó
tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek.
 Vizuális tapasztalatok nyújtása életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelően.
 A gyermekek figyelmének ráirányítása a környező valóság szépségeire, valamint arra,
hogyan lehet megjeleníteni ezeket az élményeket.
 A képi megjelenítés és a verbális megfogalmazás összekapcsolása.
 A felhasználható anyagok gyűjtése, tárolása.
 Íráshoz szükséges speciális készségek fejlesztése (helyes testtarás kialakítása,
kézmozgás finomítása, vizuális percepció fejlesztése)
 Az alkotó-alakító tevékenységhez külön helyet kell választunk, a mozgó gyerekektől
védve. Az eszközöket megfelelő mennyiségben elérhető helyen tároljuk. Az eszközök
biztonságos kezelését egyenként tanítja, és folyamatosan ellenőrzi az óvónő.
 A gyerekek oldott, kellemes légkörben szívesen kapcsolódjanaknak be az alkotó
munkába, az elrontott, sikertelen lépéseket javíthatják.
 A különféle technikák gyakorlásához, alkalmazásához biztosítjuk a feltételeket a
mindennapi, szabad játékban is. Ösztönözzük a szülőket, hogy otthon is adjanak
lehetőséget az ábrázolásra, minél változatosabb eszközökkel.
3-4 éves korban
 Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy játszva ismerkedjenek az anyagokkal,
eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségeivel.
 Kezdődjön el az esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség kialakításaészrevetetve, együttesen gyönyörködve a saját alkotásokban a mű- és népművészeti
szépségekben. Óvodánk udvara lehetőséget biztosít arra, hogy már az őszi időszakban
(beszoktatástól kezdve) a gyerekek sokat játszhassanak, építhessenek a homokozóban.
Gyurkálják, simítsák, gömbölyítsék, karcoljanak bele, készítsenek nyomatokat.
 Ismerjék meg az agyag, gyurma, lisztgyurma alakíthatóságát nyomkodva, ütögetve,
gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva.
 Figyeljék meg a különböző minőségű papírokat (karton, csomagolópapír, rajzlap,
írólap, selyempapír, krepp-papír).
 Áztassák, fessenek rá, gyűrjék, tépjék, vágják, ragasszák. Használjanak textilt, fonalat,
felhasználás közben gyűjtsenek tapasztalatot az anyagokról.
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 Az udvari tevékenységek, rövid séták alkalmával talált terméseket, kavicsokat,
csigaházakat, faleveleket, stb. használják fel téralakító, építkező tevékenységük
közben.
 Ismerjék meg a vízfestéket, temperát, ujjfestéket, fessenek ujjal, tanulják meg és
gyakorolják az eszközök (ecset, stb.) használatát.
 A képalakítás jelenjen meg zsírkrétával is. A képalakító tevékenységek technikáját,
eszközeit tervezze meg az óvónő. Használjon vegyes technikát is. A téma nem
tervezhető a szándéktalan firka és a látszólag szándékos forma-firka időszakában.
 A gyerekek tudjanak beszélni az alkotásukról, s örüljenek a létrehozott produktumnak.
 Az emberalak részformái: fej- törzs- karok- lábak. Tájékozódjanak a kép síkján:
szélén, közepén. Térviszonyok jelzése: fent-lent- egymás mellett.
 Az évszaknak megfelelően a nedves homok, a tapadó hó használata az építgetésben.
Téralkotó tevékenység a belső terekben könnyen mozgatható bútorokkal, nagyobb
méretű dobozokkal, takarókkal, építőjátékokkal, egyéb tárgyakkal.
4-5 éves korban.
 A gyermekeknél megjelenő szándékos képalakító tevékenységet segítse élményeikhez
kapcsolódó témákkal, s azokhoz megfelelőn illeszkedő technikával emberalakok,
környezet, tárgyak rajzolása saját elképzelés alapján, különböző cselekményes
jelenetek mese vers megjelenítéseként. Állat –és játékfigurák mintázása, a formák
tagolása, a főbb részformák érzékeltetése, ábrázolása, díszítése.
 A gyerekek gyönyörködjenek a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott
színárnyalatokban. Használjanak ceruzát, krétát, filc-és rostirónokat, ágakat,
különböző vastagságú ecseteket, az alkotások finomabb kidolgozásához.
 Tudjanak játékukhoz kellékeket, valamint alkalmi ajándéktárgyakat készíteni.
Fűzzenek gyöngyöt, készítsenek krumpli nyomatokat, gazdagodjon a technikai
megoldások sora, pl.: gipszöntés, papírhajtogatás (origami), papírfűzés stb.
alkalmazása.
 Az építés során variálják a teret, az építés lehetőségeinek részletezését.
 A gyerekek segítsenek az eszközök előkészítésében, elrakásában. Látogassák az „ovigalériát”, mondják el véleményüket a kiállított alkotásokról. Mutassák meg szüleiknek
a kiállított műveket.
 A közvetlen óvodai környezet- a csoportszoba, a folyosó és az udvar ápolásában,
rendezésében ünnepi díszítésében vegyenek részt.
6-7 éves korban
 A gyermekek alkotó-együttműködési készségét figyelembe véve az óvónő segítse a
képi, plasztikai és a környezetalakításból eredő aktív tárgykészítés bővülését. A
képalakítás során a gyermekek minél többször alkossanak közös élményeikről közös
kompozíciót.
 Képalakítás, rajzolás nagy méretben is, földre, aszfaltra (pl: ugróiskola, útvonal,
„házak „alaprajza, saját testük „lenyomata”). Ismerjék és használják a különböző
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színeket és árnyalataikat is, megnevezéssel együtt. Akár több napon is foglalkozzanak
egy-egy témával, különböző ábrázolási technikákkal.
Az óvónő gazdagítsa a technikai megoldásokat és az eszköz- lehetőségeket, pl.:
körmöcske használat, varrás, szövés, szironyozás, pom-pom készítés, viaszolás,
papírmasé, egyszerű termésfigurák, hangszerek készítése stb.
A saját élményeken alapuló cselekményes témákban jelenjenek meg a mesék, versek,
énekes játékok, ünnepek eseményábrázolásai is.
A gyerekek használjanak a képalakításhoz minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék
meg a formákat, színeket egyéni módon. A gyerekek plasztikai munkájában is jelenjen
meg közös térbeli többalakos kompozíció, egy-egy mesejelenet, énekes játék stb.
Készítsenek ajándékot-elsősorban ünnepekhez kötötten-szüleik részére, pajtásaiknak,
az óvoda dolgozóinak. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás örömét.
Szülők segítségével is gyűjtögessék az alkotó-alakító munkához szükséges anyagokat.
Vonják be szüleiket az óvoda szépítésébe.
Az óvónő és a gyerekek által kiválasztott műalkotások nézegetése a róluk való
beszélgetés hangulati, tematikai vagy térbeli, formai és színbeli szempontból.
Művészeti albumok nézegetése, lapozgatása. Helyi kézműves műhely, Kovács galéria,
kiállítás (tökfesztivál, almavirág- fesztivál) lehetőségszerinti látogatása.
A gyerekek lehetőleg teljesen önállóan készítsenek elő minden anyagot, eszközt az
alkotó tevékenységhez. Lehetőség szerint az óvónő biztosítsa a helyet több napon át
tartó építéshez. Az óvoda „ovi-galériája” legyen az 5-6-7 évesek ízlésformáló, szemet
gyönyörködtető beszélgető helye.
Legyenek büszkék óvodájuk galériájára, invitálják szüleiket, nagyszüleiket is a látvány
megtekintésére.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket,
 A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni
alkalmazása,
 Örül az alkotásnak és a közösen elkészített kompozíciónak,
 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek,
 Téralakításban, építésben bátrak ötletesek, együttműködők,
 Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne,
 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról
Alkotó-alakító tevékenységük közben is gyakorolják matematikai tapasztalataikat
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5.5 Mozgás
Mozogni szerető testben és lélekben egészséges gyerekeket szeretnénk nevelni.
A tevékenység célja: Az egészséges életmódra nevelés, testi fejlődés elősegítése, ezen belül a
gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás fejlesztése. A mozgásfejlesztést tágan
értelmezzük, az aktív nagymozgástól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába
foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja a pszichikai, az
értelmi és a szociális képességek alakulását.
FELADATAINK:
 .A mozgás sokoldalú tevékenység-és feladatrendszere az egész óvodai életet szője át.
A testnevelés foglalkozáson kívül legyen jelen a szabad játékban, a környezeti és
esztétikai nevelésben, valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységekben is.
 A mozgásfejlesztés két területen valósuljon meg: szabad játékban, és a kötelező
testnevelés foglalkozásokon. A szabad játéktevékenységben célunk az, hogy minden
gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának
legmegfelelőbb tevékenységet, a szabadban és csoportszobában egyaránt.
 A tervszerű mozgásfejlesztés a testnevelés foglalkozásokon és a mindennapos
testnevelés keretében történik. /napi 2x/. A testnevelés foglalkozás anyaga természetes
nagymozgások, játékos mozgások, prevenciós gyakorlatok.
 A motoros képességek fejlesztéséhez szükséges a kondicionális képességek fejlesztése
/erő, gyorsaság, állóképesség és a koordinációs képességek./ Ide tartozik még az
egyensúlyérzék és téri tájékozódás fejlesztése (járás, futás, kúszás, csúszás-mászás)
udvari mozgásnál rollerek, kerékpárok, labdák használata.
 A testnevelés foglalkozás anyaga természetes nagymozgások, játékos mozgások,
prevenciós gyakorlatok. A motoros képességek fejlesztéséhez szükséges a
kondicionális képességek fejlesztése (erő, gyorsaság, állóképesség, és a koordinációs
képességek) egyensúlyozás, mozgásérzékelés, ritmus, tempó, reakcióképesség,
mozgékonyság, hajlékonyság, lazaság fejlesztése.
 Az éves testnevelési anyag elrendezésekor a didaktikai és pszichológiai szempontok
mellett vegyük figyelembe a helyi adottságokat és az időjárás adta lehetőségeket. A
foglalkozásokon a különböző nehézségű, differenciált feladatok adásával segítsük elő,
hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb mozgásos
feladatokat. A gyakorlatok késztessék őket optimális erőfeszítésre. Ehhez átgondolt,
tudatos tervezésre van szükség.
 A mozgáskotta elemeit és a Gergely Ildikó féle testnevelési anyagot minden csoport
kívánságának megfelelően építse be a foglalkozások anyagának feldolgozásába.
3-4 éves korban
 A gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások fejlesztésére
helyezze, a hangsúlyt az óvodapedagógus Ismerkedjenek meg a futásgyakorlatokkal
(p1. futás különbözőirányban, futás feladattal, különböző futásformák gyakorlása).
Játsszanak ugrásgyakorlatokat (pl. szökdelések, sorozatugrások, rövid nekifutásból
fellépés, majd leugrás). Ismerkedjenek a dobásgyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal
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(p1. hajítás helyből távolba, hajítás helyből célba, labda feldobás-elkapás, labda
leütés-elkapás stb.).
 A mozgásos játékok adjanak teret a támaszgyakorlatok gyakorlására is (p1. csúszások,
kúszások, mászások). A talajtorna eleme is jelenjen meg a játékokban (gurulás a test
hossztengelye körül). A gyermekek játsszanak minél több egyensúlyozó játékot.
 Az óvodapedagógus alkalmazzon többféle kézi szert a különböző típusú mozgásos
játékokhoz.
 A mozgásfejlesztő játékok ne legyenek se túl könnyűek, se túl nehezek. Késztesse a
gyermekeket elvárható erőkifejtésre. Az óvodapedagógus rendszerint mutassa meg a
helyes mintát, és igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlását.
4-5 éves korban
 A gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások fejlesztésére
kerüljön a hangsúly. Az irányított mozgásos játékban jelenjenek meg a
futásgyakorlatok (p1. fussanak háromnégy akadályon át, fel- és lelépéssel, átbújással,
tárgyhordozással stb.). Az óvodapedagógus szervezzen ugrásgyakorlatokat (p1. egy
lábon, páros lábon, szökdelésekből, valamint felugrás két lábra és leugrás két lábra,
játékos helyből távolugró verseny). a dobásgyakorlatok során próbálgassák a célba
dobást egykezes felső dobással, babzsák távolba hajításával, harántterpeszállásból.
Minél gyakrabban játszanak labdagyakorlatokat, annál jobban tudják a labdát feldobni
és elkapni, különböző testhelyzetben gurítani.
 Az irányított mozgásos játékok során gyakorolják a támaszgyakorlatokat (p1. csúszást,
kúszást, mászást, talajon és szereken). A talajtorna anyagaként jelenjen meg a
gurulóátfordulás és a kézen-állás előgyakorlata “a csikórugdalózás”. Kapjon kiemelt
szerepet az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem-kéz, szem-láb koordináció
differenciálódása. A gyermekek játsszanak egyensúlyozó játékokat 5 cm széles
vonalon, vízszintes és rézsútos szereken.
 Az óvodapedagógus tervezzen lábboltozat erősítő speciális járás- és gimnasztikai
gyakorlatokat. A csoportteremben legyen alkalma a gyerekeknek szabadidőben is
ismételgetni a szervezett foglalkozáson megismert mozgáselemeket
6-7 éves korban
 Sokféle mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek.
Hangsúlyt kap ennél a csoportnál az észlelés, az alaklátás, formaállandóság mozgás
közbeni fejlesztése, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati
alkalmazása. Az óvodapedagógus minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel
végzett mozgásokat. Használjanak különböző kézi szereket, pl. szalagokat, rövidebbhosszabb botokat, kisebb-nagyobb labdákat és kendőket,
 A különböző típusú futásgyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben
gyakorolják a gyermekek. Ismerjék meg a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassú
futást.
 Végezzenek ugrásgyakorlatokat. Szökdeljenek páros és egy lábon haladással.
Végezzenek sorozatugrásokat, különböző magasságú és különböző távolságban
34

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja






elhelyezett tárgyakon át. Néhány lépéses nekifutással gyakorolják a magas- és
távolugrásokat.
Játsszanak dobásgyakorlatokat. Dobjanak egykezes, kétkezes, alsó és felső dobással
célba, 2 m magas kötél felett. A gyermekek játsszanak labdagyakorlatokat.
Vezessék a labdát járás, futás közben. A gyermekek tudjanak párokban labdázni.
Végezzenek támaszgyakorlatokat (p1. pók, rákjárás, talicskázás).
Ismételjék az óvodában tanult talajtorna elemeket: guruló-átfordulást, a test
hossztengelye körüli gurulást és a lépő láb magasra lendítésével a kézenállást.
Egyensúlyozzanak padon járással, fej-, kar- és lábmozgásokkal összekötve.
Legyen az óvodában a szülőket bevonva minél több sportprogram.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban.
 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzéke, összerendezett mozgása
kialakult.
 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni.
 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor.
 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni.
 Szeretnek futni, képesek 50-100 m-t kocogni.
 Tudnak helyben labdát vezetni.
 Igénylik a mozgásos szabályjátékokat.
 Mozgás közben is gyakorolják matematikai tapasztalataikat.
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5.6 A külső világ tevékeny megismerése
A tevékenység célja: A gyermekek életkoruknak megfelelő szinten, minél több tapasztalatot
szerezzenek /mozgásos és érzékszervi/ tevékenységeken keresztül az őket körülvevő
természeti és társadalmi környezetből. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés
egészében érvényesülő folyamat. Élményszerű, minél sokoldalúbb tapasztalatok és ismeretek
szerzése a környezővilág mennyiségi-, alaki, nagyság- és térbeli viszonyairól,azok
kapcsolatáról.
FELADATAINK:
Alapvetőnek tekintjük a gyermekek társas környezetével és természeti környezetével
való kapcsolatát. Ezáltal alakul társas magatartásuk fejlődik beszédmegértő nyelvi
kifejezőképességük.
Új ismereteket nyújtunk közvetlen és tágabb emberi- tárgyi környezetükről, építve
tapasztalataikra, élményeikre
Fontosnak tartjuk az óvodáskorú gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, a
logikus gondolkodás és számfogalom megalapozását. Közvetlen tapasztalatok és cselekvés
kapcsán elemi ok-okozati összefüggések felfedeztetésére törekszünk. A gyerekeket
matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatjuk úgy, hogy azokat tevékenységeiben
alkalmazni tudják.
A meglévő ismereteiket mélyítjük a valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonyt
alakítunk ki a természettel, így tanulják meg annak védelmét, az értékek őrzését.
FEJLESZTÉS TARTALMA:
A környezet megismerésére nevelés témái kevésbé behatároltak. Szinte kínálják a valóság
megtapasztalásának lehetőségét a következő témakörökben:
o Évkezdés
o Évszakok
o Család
o Testünk
o Állatok
o Növények
o Közlekedés
o Néphagyományok, jeles napok
A gyermekben a természet megismertetésével, megismerésével megalapozzuk a természet
szeretetét; a természet tisztaságának, szépségének védelmét, a természet TISZTELETÉT.
Mivel az óvodáskor végére kialakulnak a gyermekek alapvető személyiség jegyei, ezért
fontos feladatunk ebben az életkorban a napi életet átható, tudatos természet szeretetre,
védelemre nevelés, TUDATFORMÁLÁS.
A természet megismerésének sokoldalúsága számunkra azt jelenti, hogy megteremtjük a
kapcsolódás lehetőségeit más nevelési területekkel:irodalom, zene,,ábrázolás,mozgás,
A környezet megismerésére nevelés témaköreinek feldolgozása:
Az életkor előre haladtával a témák lineárisan bővülnek, és koncentrikusan mélyülnek. Ez
teszi lehetővé az alapos megismerést.
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A következő szempontok szerint láttatjuk, figyeltetjük meg a környezetet:
- természet esztétikuma, színek
- időjárás elemei, változásai
- természeti jelenségek, különböző kísérletek
- élőlények, növények
- termések, termények, kavicsok, egyéb
- öltözködés
Az évszakok köré csoportosítjuk a megfelelő témákat. Kapcsolódva valamilyen formában az
adott évszak jellemzőihez. Pl.: ősz-őszi gyümölcsök-szüret; tél –család - szeretet; tavasz –
kikelet - kiscsirke (házi állatok megfigyelése).
Az élményszerzés elsődleges színtere a természet, valamint a természetes környezet.
A környezet megismerésére nevelés hagyományos témakörei mellett szerepet kap a
társadalmi környezet megismertetése is, mint pl.
 kulturált élet szokásai és viselkedési formák megalapozása.
 a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások ápolása
 a tárgyi kultúra értékei iránti érdeklődés felkeltése
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét,
óvodájuk nevét.
 Tudják saját születési helyüket és idejüket.
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében.
 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket,
esztétikai alkotásokat.
 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását.
 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési
eszközöket.
 A tárgyakat tudják számlálni legalább tízig, össze tudják hasonlítani mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
 Megkülönböztetik a jobbra - balra irányokat, értik a helyeket, kifejező névutókat (p1.
alá, fölé, közé.)
 Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető
beszéd.
Tevékenység során megszerzett matematikai tapasztalatokat a gyermekek valamennyi
tevékenység formában alkalmazzák
Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései, matematikai nevelés
A tevékenység célja: A bennünket körülvevő világ mennyiségi, kiterjedésbeli
összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában. Feladata: a gyermekek
matematikai érdeklődésének felkeltése az elemi ok okozati összefüggések felismertetése,
megtapasztalása. A gyermek természetes kíváncsiságára építve képessé tenni a sokoldalú
tapasztalatszerzésre,azok feldolgozására és a feladatmegoldására.
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Az eredményes óvodai ismeretszerzés alapjai a kisgyermekkori gondolkodásfejlődés. A
gondolkodás a valóságból szerzett tapasztalatok rendszerezését, kapcsolatainak felmérését
biztosítja. A gyermeki gondolkodás azokra a tapasztalatokra épít, amelyeket a megismerő
tevékenysége során szerez, érzékelés, észlelés, megfigyelés útján.
A gondolkodás fejlesztését óvodás korban elsősorban a játékok, játékos cselekmények segítik.
Matematika jellegű játékok (képességfejlesztő, szabály, társas, térbeli) a gondolkodás
fejlesztése szempontjából nagyszerű lehetőségeket és értékeket kínálnak. Felfedeznek
matematikai jelenségeket, bővül ismeretük és szókészletük, alakul alkalmazkodó képességük
a társaikhoz, környezetükhöz.
Biztosítsunk lehetőséget:
 Tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítására szétválogatására, sorba
rendezésére minőségi és mennyiségi tulajdonságok alapján (több-kevesebbugyanannyi).
 Egyszerű ítéletek alkotására.
 Egyszerűbb logikai műveletrendszerek alapozására, osztályozására,
csoportosítására. számfogalom alapozására.
 Mennyiségek, halmazok összemérésére, párosítására, számlálására (több kevesebb ugyanannyi)
 Mérésekre különböző egységekkel.
 Geometriai tapasztalatszerzésre.
 Építsenek, alkossanak szabadon és másolással, tevékenykedjenek tükörrel.
 Tájékozódjanak a térben és a síkban ábrázolt világban (térirányok, téri
tájékozódás)
3- 4 éves korban
 a gyermekek az óvoda elfogadása, megszerettetése után ismerkedhetnek az óvoda
közvetlen környezetével.
 Megfigyelhetik az évszakok szépségét színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit.
 Gyűjthetnek terméseket, leveleket, kavicsokat, tollakat, az évszakokra jellemző
képeket. A talált „kincseket” helyezzék el a csoportszoba erre a célra kijelölt helyén.
Meglátogathatják a közelben lakó csoporttársaikat, beszélhetnek a család tagjairól.
Ismerkedjenek az óvoda utcájával, épületeivel, az ott található intézményekkel, az
utcában élő állatokkal, növényekkel. Ha vannak a közelben esztétikai alkotások (pl.:
szép épületek, szobrok stb.) azokat is figyeljék meg.
 Beszélgessenek a környezet formáiról színeiről, nagyságbeli, mennyiségi jellemzőiről.

4-5 éves korban
 Az óvónő tapasztalat és élményszerző sétáit, az óvoda utcáján túl, az óvoda közvetlen
környezetében szervezze meg. Az óvónő törekedjen a megfigyelések, gyűjtőmunkák
gazdagítására differenciálására.
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 A gyermekek az évszakok szépségét, jelenségeit, színeit, az időjárás-változását,
megfigyelésük után jelezzék az évszakokat mutató jeltáblákon. Tudjanak
gyönyörködni az évszakok növényeiben. Keressenek összefüggéseket az időjárás, és
az emberek tevékenysége között.
 Gyűjtsenek terméseket, s azokat hasznosítsák az óvónő segítségével. Végezzenek
rügyeztetést, magvak csiráztatását, hajtatást. Közösen készítsünk albumot az
évszakokról gyűjtött képekből.
 Látogassanak el a családokhoz, nézegessenek családi képeket. A gyermekek mutassák
be a család tagjait, otthonukat. A gyermekek látogassanak el az óvoda közvetlen
környezetében lévő orvosi rendelőbe, szolgáltató üzletekbe, intézményekbe. Csodálják
meg a környezetükben található esztétikai alkotásokat. Gyakorolják a gyalogos
közlekedés szabályait. Ismerjék meg a személy- és teherszállító járműveket.
 Az óvoda környezetében élő háziállatokat, madarakat, bogarakat ismerjék meg.
6-7 éves korban
 a gyermekek ismerkedjenek meg az óvoda tágabb környezetével. Fedezzék fel az
évszakok szépségét, a színeik árnyalatát, a környezet szennyeződéseit (víz, levegő,
föld) a növények fejlődési feltételeit. Gondozzanak akváriumot, terráriumot,
csiráztathatnak, ültethetnek növényeket.
 Szaporíthatnak tőosztással növényeket. A gyermekek megismerkedhetnek
gyógyfüvekkel mezei virágokkal, vadon termő ismertebb növényekkel.
 Az óvónő a szülők bevonásával szervezzenek kirándulást természetvédelem alatt álló
szigetünkre,- a Rácalmási nagyszigetre- beszélgessenek a környezetvédelemről.
 A gyermekek végezhetnek egyszerű kísérletet a növényekkel, állatokkal, vízzel,
levegővel és a talajjal.
 A gyermekek ismerjék meg a felnőttek munkáját, látogassanak el többféle
munkahelyre. (pl.: nyomdába, pékségbe, mentőállomásra, könyvtárba).
 A természet kincseit őrző sarokba a gyermekek osztályozzák, az összegyűjtött
anyagokat, s amit lehet, hasznosítsanak. Az évszakokat bemutató tábla mellett
tervezzenek napszak-bemutató táblát is, amit a gyermekek önállóan kezeljenek.
Látogassanak el a középületekbe: múzeumba, színházba, kiállító termekbe,
építkezésekhez, bölcsődébe, óvodába, iskolába, vasútállomásra. Legyen sok
ismeretük a szárazföldi, vízi, légi közlekedésről.
 Figyeljék meg lehetőség szerint a háziállatokat az élőhelyükön. Hasonlítsák össze az
ismert állatok környezetét, életmódját. Az óvónő a gyermekeknek mutassa be a videó
felvételen keresztül a vadon élő állatok környezetét, életmódját. A gyermekeknek
legyen lehetősége – érdeklődésük szerint – többször megtekinteni az állatokról szóló
videó felvételeket.
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét,
óvodájuk nevét.
 Tudják saját születési helyüket és idejüket.
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében.
 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket,
esztétikai alkotásokat.
 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását.
 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési
eszközöket.
 A tárgyakat tudják számlálni legalább tízig, össze tudják hasonlítani mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
 Megkülönböztetik a jobbra - balra irányokat, értik a helyeket, kifejező névutókat (p1.
alá, fölé, közé.)
 Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető
beszéd.
 Megértik az óvónő kérdéseit, követik gondolatmenetét.
 Beszélnek matematikai problémáról, egymás állításának igazságát megítélik.
 Képesek tulajdonságuk szerint szétválogatni dolgokat, és sorba rendezni azokat.
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5.7 Munkajellegű tevékenységek
A tevékenység célja: A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek,
tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát,
kötelességteljesítését.
FELADATAINK:
 A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése, s azok feltételének
biztosítása
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése
 Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban
önmagukért és a közösségért végzik. Kezdetben az óvodapedagógus segítségével,
később teljesen önállóan, öntevékenyen végezzenek munkajellegű tevékenységet.
 Az óvodapedagógus mindegyik munkafajtánál adjon mintát az eszközök
használatához és a munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez. Úgy segítsen a
gyermekeknek, hogy minél többször át tudják élni a munka örömét, a célért vállalt
erőfeszítés szépségét, nehézségét.
 Az óvodapedagógus értékelése legyen buzdító, megerősítő hogy a gyermekekben
pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. Mindhárom korcsoportnál
nagy jelentőségű az önkiszolgálás - testápolás, öltözködés, étkezés,
környezetgondozás.
 Erősítjük a munka iránti pozitív érzelmeket
 Az óvodapedagógus erősítse a szülőben a gyermeki munka tiszteletben tartásának
fontosságát
3-4 éves korban
 az óvodapedagógust figyelve vegyenek részt a növények, állatok gondozásában,
etetésében. A kerti munkában (virágoskert) figyeljék meg a veteményezést, plántázást,
a növények locsolását. Segítsenek a termések, falevelek elszállításában, a
veteményezésben, a növények locsolásában.
 Az óvodapedagógus a legkisebb óvodásokat is vonja be az alkalomszerű munkába,
ami lehet esetleges, de lehet szabályosan ismétlődő. A szabályosan ismétlődő
mindennapi munka a rend fenntartásáért végzett tevékenységek (p1. a játékok
elrakása, mosása, tisztítása, a terem díszítésében segítségnyújtás).
4-5 éves korban
 A gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a felelősi munka, amit akkor célszerű
bevezetni, ha a gyermekek készségszinten ismerik az adott munkafolyamat menetét,
fogásait. (Az önkiszolgáló tevékenység ezt jól előkészíti.) E program megerősíti a
felelősi munka fontosságát, amit az étkezési feladatok elvégzéséhez szükségesnek tart.
Az óvodapedagógus és a dajka közös megállapodás alapján gondolja végig a felelősi
munkát és alakítsa ki a gyermekek összehangolt cselekvésláncát.
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 Alkalomszerű ismétlődő munka a játékok helyre rakása, a csoportterem átrendezése, a
tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó
rendjének megőrzése. Ezeket a munkákat a gyermekek együtt végezzék a felnőttek
átgondolt, konstruktív vezetésével. Az óvodapedagógus tervezze meg az egyéni
megbízások lehetőségeit (p1. Információk közvetítése, kisebbek segítése az
öltözködésben, ajándékkészítés a kicsiknek, az óvoda dolgozóinak, a jeles napok
előkészítése stb.).
 Az óvodapedagógus tervezze meg - a lehetőségeknek megfelelően - a gyermekek
növény- és állatgondozását. A gyermekek működjenek közre az élősarok
gondozásában, a szobanövények átültetésében, a virágoskert megtervezésében és
ápolásában, az óvodaudvar tisztántartásában,(avar gyűjtése, öntözés). Az
óvodapedagógus segítségével a gyermekeknek legyen lehetősége gondozni az
akváriumot, és a madáretetőt. Az óvodapedagógus irányításával készítsék el a
kisállatok, madarak étkeit.
6-7 éves korban
 Az óvodások önállóan végzik a felelősi munkát. Közösen eldöntik a munka
megosztását.
 Segítsenek az ételek ízléses, esztétikus tálalásában. Étkezés után szokásrendnek
megfelelően mindent a helyére tesznek. Felsöprik a morzsákat.
 Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végezzék, soha ne
alkalmazzon az óvodapedagógus kényszerítő eljárásokat. A gyakori dicséret, elismerés
hatásával érje el, hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt a munkában.
 Szükség szerint végezzenek a csoportban nagytakarítást (pl. ünnepek előtt).
 Végezzenek önállóan környezetszépítő munkát, egyszerű javításokat, sütés nélküli
édességek, vitaminsaláták készítését.
 Rendszeresen segítsenek a kicsik öltöztetésében, készítsenek nekik meglepetéseket.
 Az óvodapedagógus úgy alakítsa a növénygondozást, hogy a gyermekek minél több
műveletet tudjanak önállóan végezni. A kerti szerszámokat önállóan használják,
gondozzák. Minden évszakban segítsenek a járdák, utak tisztításában.
 Ügyeljenek környezetük tisztaságára, az esetlegesen eldobált szemeteket szedjék
össze.
 A növények gondozását a magvetéstől a termés összegyűjtéséig együtt tervezzék és
végezzék a felnőttekkel. Utasítások adásakor az óvodapedagógusnak ügyelni kell a
szavak megfelelő hangsúlyozására. Életkoruknak megfelelő tagolt, érthető lassú
tempójú beszéd segíthet a feladatok megértében. A gyermekek többször nézzék meg
csodálják meg munkájuk eredményét. Mondják el gondolataikat, benyomásaikat
próbálják megfogalmazni.
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén :
 Dolgozzanak a közösségért szívesen és önként
 Saját és mások munkájának elismerésére nevelés
 Örülnek, ha kötelességüket teljesítik.
42

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja








Szívesen vállalkozzanak egyéni megbízatások elvégzésére
A gondozott virágoskert, veteményeskert gyönyörködtesse őket
Örömmel segítsenek a kisebbeknek, éljék át, hogy segíteni jó
Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak.
Őrizzék az elért értékeket és figyelmeztessék erre egymást
Megtapasztaltatni a gyermekekkel azokat az eltérő vonásokat, melyek megkülönböztetik a
játékot a munkától – ösztönző értékelés
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6.A környezettudatos magatartás megalapozása

ZÖLD ÓVODA program
Alapvető fontosságot tulajdonítunk a közvetlen és a tágabb környezetünkkel szembeni tudatos
felelősségvállalásnak, tájékozottságnak.
Élőhelyünkhöz való érzékenység, kötődés kialakítását már egészen kicsi korban kell
megalapozni. Az óvodában kialakított szokásokat, viselkedésformákat a gyermekek
hazaviszik, ezért kiemelten fontosnak tartjuk óvodai programunkban a társadalmi és
környezettel való pozitív kapcsolat, környezettudatos magatartás és életvitel kialakítását (pl.
vízzel-, árammal, energiával való takarékosság, a pazarlás csökkentése, szemét
mennyiségének minimalizálása, stb.).
Mindehhez a fenntarthatóság pedagógiája iránt érdeklődő, elkötelezettséget érző, felelősen
gondolkodó, a környezeti kultúra értékeinek megőrzését kiemelt feladatként kezelő
nevelőtestületre, valamint a pedagógiai munkát segítő személyzetre van szükség.
Óvodapedagógusainkkal szembeni elvárások:
 kiemelten kezeli az óvodai nevelés célkitűzéseinek és feladatainak meghatározásában a
természeti- és környezetvédelmi feladatokat
 a hatékony tanulási környezet megteremtése során innovatív módszereket alkalmaz
(játékos-, cselekvéses tanulás, szenzitív módszerek, terepgyakorlatok, megfigyelések,
vizsgálódások, felfedeztetések, kísérletezés, élménypedagógia, kooperatív munka, projekt
pedagógia)
 a természeti és társadalmi környezet értékeinek megismerésére és megóvására neveli a
rábízott gyermekeket
 modell értékű viselkedést tanúsít
 alapvető természettudományos ismeretekkel rendelkezik
 ismeri és betartja a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét
 rendszeresen képezi magát a témával kapcsolatosan
 kapcsolatot tart hivatalos szervekkel
 képes a szülői szemléletváltás, attitűd befolyásolására
Célunk olyan viselkedési attitűd megalapozása a gyermekekben, rajtuk keresztül a szülői
közösségben, mely szerint az emberiség a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta!
Helye a nevelés folyamatában:
 A környezettudatos gondolkodás, viselkedés, életmód, valamint a természet kincseinek
okos és mértéktartó felhasználása az óvodai nevelésünk egész folyamatában jelen van.
 Törekszünk arra, hogy a gyermekek az ismeretszerzésen túl begyakorolják a
környezettudatos magatartásformákat (élő és élettelen természeti és mesterséges
környezetünkkel való együttélés, szokás és értékrendszer formálása).
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Feladatok:
 Helyi védett épületek, növények megismertetése (óvoda épülete, előkertben lévő fa,
templom, polgármesteri hivatal)
 Tudatformálás
 Felelősségtudat megalapozása
 Településünk élő és élettelen környezetének megismerésére, védelmére irányuló igény
felkeltése (Rácalmási-szigetek Természetvédelmi terület, Duna-part, Jankovich-kúria )
 A környezetünkhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás megalapozása
 Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása
 Hungarikumok beépítése az óvodai tevékenységekbe (Ágasfa Hagyományőrző Kör, Tök
fesztivál, Almavirág fesztivál, Rácalmásiak Karácsonya)
 Szülők bevonása tervezett programjainkba (papírgyűjtés, zöldség-, gyümölcs behozatala,
Márton nap, )
 A helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása az
alkalmazotti körben, gyermekek körében, valamint a szülői közösség körében
 Az egészség megőrzését, valamint a betegség megelőzését segítő szokások megalapozása
A fejlesztés tartalma:
 Arra törekszünk, hogy a mindennapokban is minél több környezetünkkel kapcsolatos
pozitív érzelmi hatás érje gyermekeinket tervezett, vagy akár spontán formában
 A nevelési-gondozási feladatok során az energiatakarékosság fontosságát
kihangsúlyozzuk, erre minden alkalmat megragadunk
 Megalapozzuk az egészséges táplálkozás szokásait
 Megünnepeljük, integráljuk a „Zöld napokat”
A „ZÖLD ÓVODA” jegyében végzett tevékenységeink:
Csoportszoba kialakítása
 Az évszaknak megfelelő természetsarok kialakítása minden csoportban, ahol
megfigyelésekre, vizsgálódásra, játékra van lehetőség
 Csoportszoba zöld növényeinek ápolása, gondozása az egészségügyi szabályok
betartása mellett
Munka jellegű tevékenységek
 Az udvar rendszeres tisztán tartása, növényeinek gondozása, épségének megőrzése
 Dombágyás beültetése konyhakerti, fűszer valamint gyógynövényekkel. A növények
fejlődésének nyomon követése, gondozása, felhasználása
 A sziklakert és a virágoskert gondozása
 Komposztáló folyamatos használata
 Szelektív hulladékgyűjtés csoport- és óvoda szinte
 Zöld jeles napok ünneplése
 Egészséges életmód alakítása, egészségvédelem
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 Minél több mozgásos tevékenység szervezése jó idő esetén lehetőleg a szabad
levegőn, rossz idő esetén a csoportban, illetve a tornaszobában
 Évenkénti látogatás a fogorvosi rendelőbe minden korcsoporttal
 Ismerkedés új ízekkel. Egészséges rágcsálnivalók, sütemények készítése, fogyasztása
közösen.
 Dokumentumainkban szereplő óvó-védő intézkedések betartatása.
 Levegőtisztító berendezés használata, főként téli időszakban.
Takarékosság
 Víztakarékos vízcsapok használata
 Energiatakarékos izzókkal való világítás
 „Régiből Újat” elv megvalósítása barkácsolás során
Kirándulások, szakmai napok
 A Zöld Alma munkaközösség tagjai feltérképezik településünk és tágabb környezetünk
(Dunaújváros) kevésbé ismert természeti és kulturális nevezettességeit, melyet
megismertetnek a nevelőtestülettel.
 A gyermekekkel, valamint a felnőtt nevelőközösséggel tervezett kirándulásaink úti célját
tudatosan választjuk meg. Célunk olyan helyszínek felkeresése, melyek a természeti
környezettel való ismerekedést élményszerző programokkal, tapasztalati úton történő
élményszerzéssel valósítja meg.
 Szakmai továbbképzéseken veszünk részt a környezet megismerésére nevelés
témakörében
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7. Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt helyezünk, a gyermekvédelmi munka
valamennyi óvónő feladata. A gyermekvédelmi feladatok koordinálását megbízott
óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős látja el, közvetlen kapcsolatot tartva a
óvodavezetővel, és a családsegítő szolgálat munkatársaival. Az általános elvárások közül - a
tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd, szeretetteljesség, következtetés – kiemelten
fontos. Az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig figyelembe kell, hogy
vegye a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét,
segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből történő
felzárkóztatását. Biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az
interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok védelmét.
Alapelvek érvényesítése
1. A szegregálás elkerülésének elve. Az integrált nevelés során az összes gyermeknek,
ezen belül minden gyermeknek megfelelni.
2. Normalizációs elv, melyben a gyermekek normavilágának megértése, átmeneti
értékrend deficitjének változtatása, minimális korlátozással. Azonos jogok és
lehetőségek biztosítása a speciális szükségletek, különleges ellátást igénylő gyermekek
számára.
3. Integráció. A gyermekek sajátságos szükségleteit, problémáit egyénre szabott nevelési,
oktatási programmal elégítjük ki, differenciálás sokszínű alkalmazása. A gyermekeket
csak annyira terheljük, amennyire képes és annyi segítséget biztosítunk, amennyire
szüksége van.
4. Az önállósághoz vezető utak kialakításának segítése.
5. A lehető legkorábbi beavatkozás elve.
6. Az együttműködés, a probléma komplex megközelítése, a célkitűzések
megfogalmazásában.
7. A családok tiszteletben tartása a családi nevelés erősítése a rászorultak körében Az
egyenlő hozzáférés elve az esélyegyenlőtelenségek csökkentése érdekében Az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt a befogadó környezet
megteremtésével a kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb
előítéletek kialakulásának megelőzése.
Céljaink
 Érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, a védelem a testi, értelmi, érzelmi
fejlődést akadályozó környezeti ártalmaktól.
 Megvalósul hátránykompenzálással az esélyegyenlőség, az eltérő szociális és
kulturális környezetből érkező gyermekek számára.
 Feladataink
 A gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődés nyomon követése, a
gyermekvédelmi munka, valamennyi óvónő feladata.
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A gyermekvédelmi esetek kiszűrése, esetmegbeszéléseken való részvétel
A szükséges nyilvántartások vezetése
Éves gyermekvédelmi terv készítése
Kapcsolattartás, együttműködés az óvodán belüli munkaközösségekkel, az óvodán
kívüli, Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai Intézettel, Egészségügyi szervekkel.
Esetkonferenciákon való részvétel, beszámoló készítése
Prevenció és korrekció, tehetséggondozás a pedagógiai munkában.
Integráció a pedagógiai gyakorlatban.
A szociális érzékenység felkeltése a gyermekek és szülők közösségében
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
A családi nevelés kiegészítése, kompenzálása a gyermekek szociokulturális,
Mentális hátrányainak, esélykülönbségeinek csökkentése
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Hirdetőtáblán keresztül a szülők tájékoztatása az óvodában folyó gyermekvédelmi
munkáról, fontosabb gyermekvédelmi intézményekről, címük, telefonszámuk
megjelölésével
A rejtett esetek felderítése érdekében postaláda működtetése
A családokkal való megfelelő és segítő kommunikáció kialakítása
Elkötelezettség és felelősség az esélyegyenlőség megvalósításáért!
A partnerség kialakítása szülők és a szakmai segítők között
A megelőzés feladatai:
A gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában.
Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és
folyamatos itt tartózkodását.
A gyermek sajátos nevelési igényének, hátrányának megfelelő pedagógiai ellátás
biztosítása.
Együttműködés gyermekvédelmi társszervekkel.

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén








A gyermekek én-képe önértékelése, lelki egészsége nem mutat komoly sérülést.
A gyermekek teherbíró és küzdőképességük fejlődik, alkalmassá válnak, hogy
megfelelő harmóniában éljenek önmagukkal és környezetükkel.
A gyermekek képessé válnak a csoportban való alkalmazkodásra, kialakul az
Kompetencia érzése.
A gyermekek képessé válnak veszélyhelyzetek elkerülésére, felismerésére.
A gyermekek teljesítménye a valós képességeiket tükrözik.
Csökkennek az indulási hátrányokból és fogyatékosságból adódó különbségek.
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8.. Integráció a sajátosságok megőrzésével, a különbségekhez való
alkalmazkodással, a gyermekesélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A világrohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása szükségessé teszi, hogy olyan
világpolgárok nőjenek fel, akik eligazodnak, az élet útvesztőiben és hasznos tagjává váljanak
a társadalomnak. Ennek kialakításában, illetve megalapozásában a legnagyobb szerepe az
oktatási intézményeknek van, ahol mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy azonos
alapokról induljanak.
A hátrányos helyzetű családok gyermekei kognitív fejlődésükben öt éves korukra lényegesen
elmaradnak a kedvezőbb körülmények között élő társaiknál. Tudatos óvodapedagógiai
munkára van szükség az ingerszegény környezet kompenzálására.
Az integrációs programunk a pedagógiai munkában tudatos odafigyelést kíván a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. Az óvodánkba járó gyermekek különböző
szociokulturális háttérrel rendelkeznek. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, és a
gyermekeket is erre neveljük, de minden gyermeknek meg kell adni az esélyt arra, hogy
(azonos) egyforma lehetőséget kapjanak a tanulási képességeik fejlődéséhez. Támogatja a
gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységben
vegyenek részt.
A napjainkban világszerte zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát, hogy
gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely majd végig kíséri őket egész
életük során.
Az integrációs program célja
A program célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az
egyenlőbánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a gyermek személyre szóló fejlesztése
 A beiratkozásnál, felvételnél
 A gyermek egyéni fejlesztésében
 Az értékelés gyakorlatában
 A fegyelmezés gyakorlatában
 A humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
 Családokat támogató tevékenység
 A családokkal való megfelelő és segítő kommunikáció kialakítása.
 Elkötelezettség és felelősség az esélyegyenlőség megvalósításáért!
 A partnerség kialakítása szülők és a szakmai segítők között.
Alapvető követelményünk a gyermek emberi méltóságának, jogainak, esélyegyenlőségének
biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével, játékkal, munkával és tanulással
egyaránt. Gyermekeink különböző családi háttérrel rendelkező közösségben élnek. Ahhoz,
hogy képesek legyenek beilleszkedni a szűkebb vagy tágabb csoportokba, közösségekbe és
ezekbe megtalálják helyüket. Fejleszteni szükséges képességeiket és szociális magatartásukat.
Feladataink
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 A hátrányos helyzetű gyermekek számának és helyzetének folyamatos felmérése
 Környezettanulmány készítése óvónők bevonásával
 Szülők tájékoztatása az igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról
 Esély egyenlőség alapelvét szem előtt tartva, az egyéni sorsokkal való törődés
segítségnyújtás
 Az óvodapedagógussal együttműködve szakemberek (pszichológus, logopédus,
fejlesztőpedagógus) biztosítja a felzárkóztatást. Adott esetekben a Nevelési
Tanácsadóhoz irányítjuk a gyermeket.
8.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek:
Az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista több fogyatékosság előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott fejlesztési tartalmak
minden kisgyermek számára megvalósítandók.
Ezért törekszünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az óvoda egészséges
gyermekközösségébe az egész csoport számára kedvező nevelési feltételeket nyújt. A
gyermekek új együttműködési formákat sajátítanak el, új morális értékeik alakulnak ki,
segíti az elfogadást. Megtapasztalhatják, hogy az egészség érték.
Az integráció megvalósulásának magasabb foka a befogadás vagy inklúzió. Intézményünk
valamennyi dolgozója minden gyermekben a speciálisat a rá jellemző egyedi sajátosságot
keresi, támogatja. A differenciálás minden tevékenységünk természetes velejárója.
A habilitáció, rehabilitáció egyéni vagy csoportos fejlesztésben valósul meg, a gyermek
fogyatékosságának típusához igazodó szakember, gyógypedagógus segítségével.
A habilitációt meghatározó tényezők: - a szakértői bizottság véleménye – a fogyatékosság
típusa, súlyossága - a gyermek életkora, pszichés és egészségi állapota, kognitív funkciói,
képességei, családi háttere.
Munkánk akkor lehet sikeres, ha minden érintett féllel együttműködünk a differenciálás és
az egyéni bánásmód gyakorlatában.
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Feladataink:
 Harmonikus, nyugodt óvodai környezetben biztosítani a gyermekek integrált
nevelését, esélyegyenlőségét,
 javítani a gyermekek életminőségét, a társadalmi beilleszkedését,
 csökkenteni a fogyatékosságból adódó hátrányokat,
 váljon természetessé a gyermekek közötti különbözőség elfogadása.
 az egyéni fogyatékosságból fakadó, hiányzó-vagy sérült funkció helyreállítása, új
funkció kialakítása.
 az ép funkciók bevonása, a hiányzók pótlása érdekében, a különböző funkciók
egyensúlyának kialakítása.
 speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása.
 az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése

8.2.Beilleszkedési, Tanulási és Magatartás (BTM)
Az ilyen problémával küzdő gyermek esetében a szakszolgálat diagnosztizálja, készít
szakvéleményt.
8.3. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése
Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek
felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése,
élve az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel. A mikro
csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható a
kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében.
A tehetséggondozást a tehetségpontokhoz való kapcsolódás segíti. Terveink közé tartozik
tehetségfejlesztő jó gyakorlat kialakítása, a következő területeken:
 Mozgás: Ovi-foci, Kézilabda
 Zene, mozgásos játék
 Vizuális nevelés
 Anyanyelvi nevelés
 Környezetvédelem
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9.A gyermekek fejlődésének nyomon követése
Célunk:
Az óvodai élet során a megismerés, a gyermek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és folyamatos. Egyénileg és folyamatosan
nyomon követjük óvodásaink fejlődését, hogy számukra a legoptimálisabb fejlesztő hatásokat
biztosítsuk. Minden gyermek „más”, saját kompetenciákkal rendelkezik, a gyermek fejlődését
elsősorban saját magához kell mérni. A megfigyelés, mérési eljárás az adott pillanatot
értékeli, egy adott állapotot rögzíti. A gyermek folyamatosan fejlődik, változik, az érés
(lélektani folyamat) folyamatosan megy végbe.
A hatékony nevelés, melynek alapfeltétele óvodásaink egyéni, értelmi sajátosságainak
megismerése. A megismerésben első lépcső az óvodába lépést megelőzően a szülő, akivel
anamnézist veszünk fel, a gyermek adott állapotára, fejlődésére vonatkozó információt
gyűjtünk. Az óvodai nevelés tartalma lefedi az óvodás gyermek személyiségének komplex
fejlesztését, az egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel.
Feladataink:
1. Intézményi szinten kialakított rend szerint (megfigyelés, vizsgálat) az óvodapedagógus
ismerje meg a gyermekek fejlettségét. Minél több ismeretet igyekezzen szerezni a
gyermekről természetes közegében, természetes tevékenységében való részvétele
során.
2. A gyermekek fejlettségére vonatkozó megfigyeléseit, vizsgálatait az óvodapedagógus
az intézményi szinten kialakított egységes dokumentációban rögzíti, a megfigyelések
értékelését elvégzi. A végén a folyamatos fejlesztés gyakorlatát dokumentálja.
3. A gyermek fejlődését nyomon követő fejlődési napló alapján a szülőt az óvodai élet
folyamán évente 2x, fél évkor és év végén tájékoztatja az óvodapedagógus, ezt a szülő
aláírásával igazolja.
4. Az óvodapedagógus az egyéni fejlesztési folyamathoz kapcsolódóan a szakpedagógus
kollégáktól az általuk nem ellátott gyermekek esetében is szakmai konzultációt,
esetmegbeszélést kérhet.
5. A gyermek fejlesztését végző szakember az SNI gyermek fejlesztéséhez egyéni
fejlesztési tervet készít. A fejlesztés tevékenységét a szakértői véleményre alapozva a
pedagógus munkájával összehangoltan tervezi és végzi.
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10. Intézményünk kapcsolat rendszere
Ahhoz, hogy programunkat, terveinket meg tudjuk valósítani, jó kapcsolatot kell ápolnunk a
családdal, az iskolával, fenntartóval, külső szakemberekkel: logopédus, gyógypedagógus,
nevelési tanácsadó.
Tisztában kell lennünk az ő elvárásaikkal, elképzeléseikkel. Fontos, hogy az óvoda
kapcsolatrendszere megfelelően tudjon működni, melynek alapja a kölcsönös bizalom és
őszinteség.
10.1Az óvoda és a család kapcsolata
A legfontosabb ebben a kapcsolatban, hogy a két fél partnernek tekintse egymást. A gyermek
optimális fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a családdal szorosan együttműködve
dolgozzunk egymásra figyelve, egymásra építve, Biztosítjuk a szülők részére, hogy
betekintést nyerjenek az óvodai életbe nyílt napokat szervezünk, fogadóórákat tartunk,
programjainkra, rendezvényeinkre meghívjuk őket.
Óvodánk egész évben nyitva áll a szülők előtt. Előzetes egyeztetés után bármikor bejöhetnek,
megtekinthetik gyermeküket az óvodai környezetben. Fontos a jól működő szülő- pedagógus
viszony, segít az óvoda jó hírnevének megőrzésében.
Célok:
 közös programok szervezése
 biztosítani a nyitottságot
 szülői elégedettség mérése
 család számára segítséget nyújtó szakemberek biztosítása
 szülők- kollégák közötti harmonikus együttműködés megőrzése
10.2 Az óvoda és az iskola kapcsolata
Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy az óvodából iskolába való átmenetet
megkönnyítse, zökkenőmentessé tegye a kisgyermek számára.
Óvodánkból a gyerekek nagy része a helyi általános iskolában- Jankovich Miklós Általános
Iskolában - kezdi meg tanulmányait
A tanító néniket jól ismerjük, folyamatos kapcsolatban állunk velük, így ők is kapnak némi
betekintést a hozzájuk kerülő elsősökről, már az óvodában.
Célok:
 már a nagycsoportban látogassák meg a tanító nénik a leendő kis elsősöket
 Folytatódjon az óvodások látogatása kreatív délutánokon
 óvónők látogassák meg a gyerekeket az iskolában
 szülői értekezletek megtartása a leendő elsősök szüleinek

53

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja

10.3 Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény. Elengedhetetlen a folyamatos, szoros
együttműködés, mely a kölcsönös bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapul.
Fontos a kétirányú információáramlás fenntartása.
10.4 Az óvoda és a Művelődési Ház és Könyvtár kapcsolata
Folyamatos kapcsolatban állunk egymással. Rendszeresen látogatjuk a könyvtárat.
Rendezvényeink aktív, segítő résztvevője a művelődési ház valamennyi dolgozója. A
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő programokon részt veszünk. Ünnepélyeken,
rendezvényeken együtt dolgozunk.
10.5 Az óvoda és a Jankovch-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ kapcsolata
Szoros kapcsolatot ápolunk a rendezvény központtal. Tájékoztatjuk egymást programjainkról,
rendezvényeinkről. A festői szépségű kúria, a tanösvény számtalan lehetőséget biztosít az
óvodáskorú kisgyermekek környezeti nevelésére, környezettudatosságának formálására.
10.6 Az óvoda és a Rácalmási Sportegyesület kapcsolata
A sport, a mozgás a kisgyermek egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele.
Óvodánkban hosszú évek óta van kézilabda és labdarúgás a gyermekek nagy örömére. Az
örömteli mozgás mellett jelentős sikereket érnek el a sportoló kisgyermekeink, különböző
versenyeken, kupákon szerepelnek eredményesen.
Ezt a virágzó jó kapcsolatot szeretnénk a jövőben is fenntartani.
10.7 Az óvoda kapcsolata a Kulcsi óvodával
A szomszédos településsel partneri kapcsolatot alakítunk ki. Kölcsönösen segítjük egymás
munkáját, működését. Látogatjuk egymás rendezvényeit, figyelemmel kísérjük a másik
óvodában folyó szakmai munkát.
10.8 Az óvoda és a pedagógiai szakszolgálatok
Kapcsolatot tartunk továbbá a következő szakszolgálatokkal.
 Nevelési Tanácsadó
 Speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottság
 Pedagógiai szolgáltató Központ
 Logopédiai szakszolgálat
 Egészségügyi szakszolgálatok
 Gyermek-és ifjúságvédelmi intézmények: Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy
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