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Bevezető
„Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai
neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai
kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve,
Magyarország

Alaptörvényének

értékeit

és

Magyarország

által

aláírt

nemzetközi

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi
óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy


a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg;



a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;



az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell
irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly
módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas
nevelésben.”1

„Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni:


a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez;



a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda
sajátos nevelési igényű gyermeket nevel.”2

Óvodánk nevelőtestülete a közelmúltban mert nagyot álmodni, és saját pedagógiai program
készítése mellett döntött, melyben megfogalmazzuk saját alapelveinket, értékeinket.
Ismerje meg terveinket, legyen partnerünk közös céljaink megvalósításában! Tegyük együtt
széppé, emlékezetessé gyermekeink itt töltött éveit!
Legyen ez az óvoda olyan, ahová mindenki szívesen, jó érzéssel lép be!

1
2

363/2012. (XII.17.) Korm.rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1. Melléklet 1.a)-b)-c)
363/2012. (XII.17.) Korm.rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1. Melléklet 2.a)-b)
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A Pedagógiai Program jogszabályi háttere
Programunk a 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet értelmében, az Óvodai nevelés
országos alapprogramja alapján készült, magában foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok
eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényt.
A fentieken kívül a programunkat az alábbi törvények, rendeletek szabályozzák:


Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.);



229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról;



2011. évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról;



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



A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve;



17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve...
kiadásáról;



15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről;



1997. tv. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;



2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;



326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról;



277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről;



az óvoda hatályos Alapító Okirata.
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1. Az intézmény bemutatása
„Olyan ez az óvoda,
mint egy mese-palota
csupa dal, csupa vers
csupa játék.
Énekel itt valahány
kicsi fiú, kicsi lány.
Ha lehetne még
én is ide járnék.
Óvó néni úgy szeretne:
anyám helyett anyám lenne.
Sose sírnék, sose rínék,
egész nap csak énekelnék.”
Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról

Óvodánk Pest megyében, Dunavarsányban található. A város két egymástól földrajzilag
elkülönülő részből áll: a honfoglalás-kori Nagyvarsányból és a később felépült nagyobb
városrészből, Kisvarsányból.
Intézményünk 1947-es megalakulása óta jelentős változáson ment keresztül. A hajdan
mindössze 1 csoporttal induló óvoda a lakosság növekedésével (az óvodáskorú gyermekek
számának emelkedésével), valamint a változó kor igényeinek megfelelően folyamatosan
átalakult, bővült. A folyamatos korszerűsítések esztétikusabbá, élhetőbbé, fenntarthatóbbá
teszik mind az épületeket, mind pedig a közvetlen környezetüket.
Az intézmény jelenleg három épületben működik, 14 gyermekcsoporttal: a kisvarsányi
székhely intézményben (Árpád utca 14.) 2 épület összesen 11 csoportszobával, a nagyvarsányi
telephelyen (Bartók Béla utca 25.) pedig egy épület 3 csoportszobával várja az óvodánkba
érkező gyermekeket (a 2020-ban átadásra került új óvodai résznek köszönhetően két
csoportszobával és egy tornaszobával bővült a jelenlegi méretűvé kisvarsányi intézményünk).
Az óvodánkba járó gyermekek életkörülményei változóak, ezért az óvodánkban dolgozók
mindent megtesznek a 3-6 (7) éves korosztály személyre szóló fejlesztésének elősegítésére,
valamint az esélyegyenlőség biztosítására.
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A folyamatosan változó korunkban a társadalmi viszonyok megkövetelik céljaink elérése
érdekében, hogy erősítsük eddigi hagyományainkat és kiemelt figyelmet fordítsunk az
egészségnevelés-egészségfejlesztés alakítására.
Mivel tágas udvar övezi óvodánkat, nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való
tartózkodásra, mozgásra.
A településünket körülvevő erdők és tavak környezetében lehetőség nyílik a természet
változásainak megfigyelésére, megtapasztalására, így a természet szeretetét, védelmét
gyermekeink már óvodás korban elsajátítják.

1.1.

Az óvoda jellemző adatai

Megnevezés:

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda

Az intézmény székhelye:

2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.
(+36) 24 472-464

Az intézmény telephelye:

2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.
(+36) 24 534-546

OM azonosítója:

037287

Maximális gyermeklétszám: 420 fő (székhely: 330 / telephely: 90)
Az óvoda fenntartója, címe: Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
Elérhetőségeink:

www.bobitatunderovi.hu
bobitaovi@dunavarsany.hu

Az óvoda vezetője:

Varga Beatrix
(+36) 70 382-3669

A feladatellátási helyenként felvető maximális gyermeklétszám:
Feladatellátási hely megnevezése
001

2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.

002

2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.

Maximális gyermeklétszám
330
90
Összesen: 420
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Személyi feltételek

Az óvoda élén a kinevezett óvodavezető áll. Munkáját két óvodavezető helyettes, egy
óvodatitkár és a Közalkalmazotti Tanács elnöke segíti. A szakmai munkát az Egészséges
Környezet-, a Bóbita Programgondozó, valamint a Belső Ellenőrzési (Önértékelési)
Munkaközösség támogatja.
Belső ellenőrzési rendszerünk, valamint az egységes értékelési keretrendszer kiépítése a
hatékonyság növelését szolgálja: a belső önértékelési rendszer és a külső ellenőrzés (minősítés,
tanfelügyelet) segíti a pedagógiai munka folyamatos fejlesztését.
Az óvoda dolgozói a törvénynek megfelelő képesítéssel és létszámban kerülnek alkalmazásra.
Speciális szakképesítéssel rendelkező pedagógusok:


közoktatási vezető szakvizsga;



gyógytestnevelő szakvizsga;



fejlesztő pedagógus szakvizsga;



tehetséggondozó pedagógus szakvizsga.
Nevelő-oktató munkát segítők

Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai munkát segítő dajka
Egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozó

1.3.

1 fő
4 fő
14 fő
3 fő

Tárgyi feltételek:

Az igényekhez igazodva az intézmény folyamatos modernizálására, a felújításokra a fenntartó
folyamatosan kiemelt figyelmet fordít. Az intézményi fejlesztések alapvető forrása a fenntartó
önkormányzat által biztosított fejlesztési forrás. Ez elegendő alapot nyújt a nagyobb volumenű
fejlesztések megvalósításához, azonban a kisebb fejlesztésekhez igénybe tudjuk venni óvodai
alapítványunk forrásait is.
Mind az óvoda épületein belül, mind az udvarok vonatkozásában a fenntartóval
együttműködésben törekszünk a folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre, kiemelten ügyelve a
balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére.
A közelmúltban megújult és bővült az I. épület, a kisvarsányi intézményegység udvara műfüves
borítást kapott, 2017. őszén pedig energetikai korszerűsítés zajlott (II. épület külső szigetelése,
vakolása, nyílászárók cseréje, illetve az I.-II. épületeken napelemek elhelyezése).
A három épületben jelenleg két tornaterem és egy kisméretű tornaszoba áll a rendelkezésünkre.
Minden épületben melegítő konyha üzemel: a gyermekek étkezésének biztosítása a
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Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett főzőkonyha segítségével történik. Már több éve
alkalmazzuk a HACCP rendszert, melynek bevezetése óta a konyhai dolgozók folyamatos
továbbképzését is szem előtt tartjuk.
Az

intézmény

épületeinek,

udvarának

rendjéről,

balesetmentes

környezetéről

a

Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatásában álló karbantartók gondoskodnak (intézményegységenként 1-1 dolgozó).
Az intézmény olyan riasztóvédelmi eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítják az óvoda
épületeinek védelmét.

2. A „BÓBITA” Egészségnevelő Óvodai Pedagógiai Program nevelési
alapelvei
Óvodánk szakmailag önálló nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítője, amelynek
alapfunkciója:

egészségnevelő

–

egészségfejlesztő

–

egészségvédő,

valamint

személyiségfejlesztő, szocializációs és nevelő tevékenység, az óvodás gyermekek testi-, lelki
szükségleteinek kielégítése.
Óvodánkban ellátjuk a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
nevelését is.
Arra törekszünk, hogy játékos tevékenységek során, egyéni differenciált bánásmód
alkalmazásával, játékban alkalmazott cselekvéses tanuláson keresztül fejlődő, kiegyensúlyozott
gyermekeket neveljünk, az esélyegyenlőség biztosításával, a különbözőség elfogadásával.
Az

óvodapedagógusaink

képzettsége,

szakmai

elhivatottsága

garancia

a

program

célkitűzéseinek megvalósítására.
A mai modern, felgyorsult világban jelentős szerepet kap az új elvárásokhoz, a környezet által
támasztott, folyamatosan változó igényekhez történő alkalmazkodás, formálódás. A nyitottság,
az új törekvések segítik elő, hogy intézményünk folyamatosan megújulhasson, fejlődhessen,
egy dolgot azonban soha nem szabad elfelejteni: a gyermekek mindenekfelett álló érdekét
képviselni!
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Küldetés-nyilatkozatunk:
Biztonságot nyújtó, otthonos, szeretetteljes, gyermekközeli légkört teremtünk.
Óvodánkban elhivatottsággal, nyitottsággal és elfogadással fordulunk a gyermekek és
családjaik felé.
Boldog Óvodaként, boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggel rendelkező
gyermekek nevelésére törekszünk, ahol kiemelt szerepet kap a bizalom, a szeretet, a tisztelet, a
megbecsülés, a befogadás, valamint a különbözőségek elfogadása. Az Inkluzív nevelést
részesítjük előnyben.
Ismereteik bővítését a játékban alkalmazott cselekvéses tanuláson keresztül biztosítjuk, hiszen
gyermekeink legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége a JÁTÉK!
Természeti és társadalmi környezetünk szépségeinek, értékeinek megismertetése, védelme a
gyermekek tevékeny részvételével történik.
Alkalmat teremtünk az alkotás, a felfedezés örömének, a tapasztalatszerzés élményének
megéléséhez.

Pozitív értékek, példák közvetítésével erősítjük az egészséges életmód megalapozását, a „jövő
generációja” egészségmegőrzésének érdekében.
Rendszeres szabadtéri mozgás és játék lehetősége nyílik árnyas fákkal övezett udvarunkon a
gyermekek számára.
Odafigyeléssel fordulunk a gyermekek felé, akiket egyéni képességeik szerint sokoldalúan
fejlesztünk, nevelünk.
Gondoskodunk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséről, melyben kiemelt szerep
jut a rendszerességnek, a napirend, heti rend, szokások kialakítása által.
Régi és újabb hagyományaink (Bóbita Családi Nap, Sziporka-Társulat mese előadása) és
ünnepeink a családokkal, a közösséggel kialakult kapcsolatokat, együttműködést erősítik.
Alapítványunk támogatja, segíti elképzeléseink, álmaink valóra váltását.
Magyar nyelvünk megismertetését beszélő környezettel, megfelelő mintaadással segítjük, az
anyanyelv helyes használatára, szeretetére, megbecsülésére nevelünk.
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Gyermekkép

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
Varga Domokos
Óvodai programunk középpontjában a gyermek áll, aki egyedi és különleges személyiség. A
gyermeket körülvevő család után az óvoda a következő szocializációs színtér, ezért nevelésünk
gyermekközpontú, befogadó, biztosítjuk minden gyermek számára, hogy tisztelet- és
szeretetteljes nevelést kapjon, mely folyamatosan magas színvonalú. Munkánk során
tartózkodunk mindenféle előítélettől illetve annak kialakulásától, az egyéni különbözőségek
elfogadására, tiszteletére nevelünk.
Óvodánkban a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megteremteni a multikulturális nevelés
alapjait, mellyel célunk, hogy az óvodánkban felnövekvő gyermekek sokszínű egyénisége
harmonikusan illeszkedjék a magyar és az európai értékrendhez egyaránt. Fontosnak tartjuk a
magyar hagyományaink közvetítését, a magyaságtudat elmélyítését, a nemzeti kultúra
értékeinek átadását, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését a migráns
gyermekek esetében is.
Az esélyegyenlőség jegyében biztosítjuk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű,
valamint a tehetséges gyermekek differenciált fejlődésének lehetőségét is.
Óvodánk a vallási és világnézeti kérdésekben semleges, az óvodai hitoktatás a szülői igények
felmérése alapján a jogszabályoknak megfelelően történik.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik eligazodnak az őket körülvevő világban: akik
személyiségére jellemző a derű, az érdeklődés, a nyitottság, az új ismeretek befogadása, a
különbözőségek elfogadása, melyek által majd boldog, kiegyensúlyozott felnőtté válhatnak.

2.2.

Óvodakép

„Ahol van idő, türelem, ahol a gyermek egész napját átszőheti a játék, ahol a puszta létével
nem zavar, ahol a gyermeknek helye van a közösségben, ott a gyermek egészségesen fejlődik,
ott a gyermek „a rám is szükség van” – érzésével ébred.”
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A mi óvodánk gyermekközpontú, családias, érzelmileg biztonságot adó, derűs, nyitott,
befogadó-elfogadó légkörű, ahol a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek figyelembe
vétele kiemelt jelentőségű.
Olyan közösséget építünk, ahol helye van az örömnek, a megbecsülésnek, az elismerésnek.
Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását: a bármely okból történő hátrányos
megkülönböztetés óvodánkban nem elfogadott.
Nálunk lehetőség van az együttlétre, a közös játékos tevékenységre, mellyel közösséget
„építünk” és azt ápoljuk, de az elkülönülésre is, biztosítva az egyéni játékélmény zavartalan
megélését. A kialakuló konfliktusok kezelésénél törekszünk és lehetőséget kínálunk a
kompromisszumos megoldásra. Célunk, hogy kialakuljon a gyermekekben az önálló
problémamegoldó-, és kudarctűrő képesség annak érdekében, hogy az eléjük gördülő
akadályokra megoldandó feladatként és ne problémaként tekintsenek.
Az óvodai nevelés során elsődleges feladatunknak tartjuk a szabad játéktevékenység
feltételeinek biztosítását, az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmak közvetítését.

Az életkori és egyéni sajátosságok, valamint a különböző fejlődési ütem figyelembe vételével
differenciáltan segítjük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük
kibontakoztatását és a köztük lévő különbségek csökkentését.
A gyermek harmonikus fejlesztése a helyi hagyományaink ápolásával, a környezettudatos
magatartás formálásával és egészségmegőrzés gazdag eszközrendszerével történik.
A népszokások éltetése, az ünnepek, jeles napok megőrzése, a közösségünk, városunk életében
való részvétel fenntartása a családok aktív együttműködésével történik.
Törekszünk a szoros kapcsolat és együttműködés kialakítására, erősítésére a legközvetlenebb
nevelési partnereinkkel: a családdal, a családi napközikkel, iskolával, gyermekjóléti szolgálattal
valamint a különböző társadalmi, közművelődési, egészségügyi, szociális szervezetekkel.
Kiemelt partnerünknek tekintjük a Szülői házat, hiszen a családokkal való szoros
együttműködés szolgálja a gyermekek legoptimálisabb fejlődését.
Keressük azokat a lehetőségeket (pályázatok, projektek), amelyek óvodai programunk
célkitűzéseit segítik, színesítik, ezért intézményünkben folyamatosan jelen van az újítás,
fejlesztés szándéka.
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Pedagóguskép

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben
csiszoljam kristályba!”
Németh László
Pedagógiai programunk biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének
és módszertani szabadságának megvalósulását, érvényesülését, figyelembe véve a gyermek
„mindenekfelett” álló érdekét.
Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, ahol kiemelt szerep jut az óvodapedagógusnak.
Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek: mintául szolgál
és egyben példakép a gyerekek előtt.
Óvodapedagógusaink tekintetében az alábbi szempontokat tartjuk értéknek:


feltétel és megkülönböztetés nélküli gyermekszeretet: tiszteletben tartja a gyermekek
jogait, adottságaiból eredő különbözőséget;



felismeri a csoportjába tartozó gyermekek életkoronként és egyénenként eltérő
adottságait és szükségleteit, fokozott figyelemmel kíséri az átlagostól eltérő
személyiségű gyerekek felzárkóztatását, egyéni fejlesztését, tehetséggondozását;



a gyermekek fejlődését nyomon követi, figyelemmel kíséri, és képes az értékelés
különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek
meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására;



változatosan és rugalmasan alkalmazva a pedagógiai módszereket lehetőséget teremt
arra, hogy a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatok, az
ismeretszerzés a szabad játékban valósuljon meg;



tervező-elemző munkájában használja a korszerű infokommunikációs eszközöket;



kommunikációja közvetíti az anyanyelvi kultúrát, példaértékű, szakszerű, érthető, nyílt
és hiteles mind szóban, mind írásban;



legfőbb jellemvonásai közé tartozik a tolerancia, empátia, következetesség,
együttműködő képesség, és határozottság;



kiemelten fontos a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal való
hatékony együttműködés az óvodai nevelés eredményessége érdekében;



betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit, különös figyelemmel a titoktartási
kötelezettségre vonatkozóan;
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fontosnak tartja a folyamatos megújulást: a pedagógiai kutatások, fejlesztések,
innovációk megismerését és felhasználását pedagógiai munkája során;



elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt;



törekszik testi – lelki egészségének megőrzésére, kiegyensúlyozott, nyugodt, derűs
személyiségjegyek fenntartására, mellyel környezetére is pozitívan hat.

Óvodapedagógusaink ismerik:


az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat;



óvodai tevékenységek formáit, céljait, feladatait;



a hatékony nevelési stratégiákat;



munkaformákat, módszereket, ezekhez szükséges eszközöket;



a különböző motivációs technikákat, melyeket a gyerekek érdeklődésének;
felkeltéséhez, fenntartásához alkalmazza;



azokat

a

lehetőségeket,

színtereket,

melyek

megteremtik

a

sokoldalú;

tapasztalatszerzést az óvodában vagy akár az óvodán kívül;


az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét;



az anyanyelv által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait és ennek a
gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét;



a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési,
megfigyelési módszereit;



a pedagógus szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.

Óvodapedagógusaink képesek:


a más-más tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások felismerésére,
megvalósítására;



a nevelő, fejlesztő tevékenységeikkel összefüggő önreflexióra és önkorrekcióra;



a rendszerszemléletű gondolkodásmódra;



pedagógiai munkájuk hatékony megtervezésére, melyek a nevelési tervben, a tematikus
tervben, a tevékenységtervben, vagy projektben öltenek formát, ezek összhangban
vannak az ONOAP-ban és a PP-ben megfogalmazott célkitűzésekkel, figyelembe
veszik a gyermekek életkori sajátosságait, a rendelkezésre álló eszközöket;
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 a tevékenységek során felhasználható eszközöket a konkrét céloknak megfelelően
kiválasztani;


a

felfedezést,

aktivitást

biztosító,

együttműködési

képesség

fejlesztését

a

gondolkodási,
segítő

problémamegoldási

módszerek,

szervezési

és

formák

kiválasztására és megvalósítására;


a gyermekek különböző tevékenységeihez a nyugodt, biztonságos környezet
megszervezésére;



a figyelem, az érdeklődés folyamatos fenntartására;



a várható tanulási nehézségek felismerésére és kezelésére;



a hagyományos és infokommunikációs technikákra épülő eszközök célszerű
alkalmazására;



a gyerekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket
teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi
fejlődését és az egészséges életmód kialakítását;



az alapvető pszichológiai és szociológiai tudással;



az alapvető tudással a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia
működéséről, a kulturális értékek és szokások elsajátításáról, és a multikulturalizmusról;



önállósággal az óvodapedagógusi hivatás átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében,
kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.

Az óvodánkban dolgozó pedagógusok törekszenek a fenti kompetenciák meglétére, melyek
birtoklása elősegíti a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődését.

3. Az óvodai nevelés általános feladatai, a fejlődés jellemzői az óvodáskor
végére
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely
a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti
fel.3. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának
kiteljesítését tekinti alapvető feladatának.

3

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdés
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A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A gyermek fejlődését
genetikai adottságok, valamint a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások
együttesen határozzák meg.
Az óvodai nevelés célja: az óvodás korú gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése az
egyéni készségek, képességek figyelembevételével, valamint testi fejlődésének elősegítése.
Elengedhetetlen a gyermekek „mindenekfelett álló” érdekeinek érvényesítése, valamint hogy
minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben, fejlesztésben.
Az óvodai nevelés általános feladatai magukban foglalják az óvodáskorú gyermek személyiség
fejlődésének segítését, közösségi életre való felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az
iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez.
Ezen belül:


egészséges életmód szokásainak alakítása;



az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés;



az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása;

3.1.

Az egészséges életmód alakítása – Egészségnevelő pedagógiai programunk
koncepciója (Egészségfejlesztési program)

Programunk középpontjában az egészségnevelés-egészségfejlesztés áll, mely szerint az élet, az
egészség alapvető érték. A program magában foglalja a gyermekek testi-lelki-szociális
egészségének alakítását, fejlesztését: az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel
formálása folyamatosan jelen van a mindennapjainkban, hiszen ebben az életkorban kiemelt
jelentőséggel bír a gyermek számára. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben
megvalósuló nevelésének érdekében folyamatosan törekszünk a szükséges feltételrendszer
fenntartására, fejlesztésére: a nevelőmunka során meghatározó a gyermekek zavartalan
fejlődésének biztosítása, az egészségük megőrzése, védelme, és az egészséges életmód jó
szokásainak, valamint a környezettudatos magatartás kialakítása (környezet védelméhez,
megóvásához, fenntarthatóságához kapcsolódó szokások), az egyéni készségek, képességek
figyelmebevételével.
Óvodánk 2018-ban, sikeres pályázatot követően elnyerte a „Jobb Veled a Világ” Alapítvány
által adományozható „Boldog Óvoda” – címet, melyet a 2019-2020. nevelési évben ismét
megkaptunk.
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A sikeres pályázatoknak köszönhetően 2018-ban kettő, majd 2019 szeptemberétől öt óvodai
csoportban került bevezetésre a Boldogságóra Program, a Boldogságórák tartása. A program a
pozitív pszichológia tudományos eredményeire épül.
A program bevezetésével a célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások nevelése,
akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit,
az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd
felnőtté váljanak.4

Feladataink:


a gyermek testi-lelki fejlődéséhez szükséges feltételek és a biztonságos környezet
biztosítása;



a gyermekek szükségleteinek kielégítése a gondozáson, a testápoláson keresztül;



a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;



az egészségmegőrzés szokásainak megismertetése, kialakítása, a gyermekek
egészségének védelme, óvása, megőrzése;



a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;



a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának támogatása;

Az egészségfejlesztés kiemelt területei:


személyi higiéné;



egészséges táplálkozás;



egészségfejlesztés (testi – lelki egészség), viselkedési függőségek, bántalmazás
megelőzése;



baleset megelőzés (elsősegély-nyújtás).

Helyes (egészséges) életritmus kialakítása:
Az ugyanabban az időben végzett tevékenységek biztonságot, kapaszkodót nyújtanak a
gyermek számára. Ezt az elvet alkalmazzuk az óvodai mindennapokban is:
 az óvoda nyitva tartásával igyekszünk alkalmazkodni a családok igényeihez (Házirend,
SZMSZ);

4

http://boldogsagora.hu/tajekoztato
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 rugalmas és folyamatos napi-, és heti rend biztosítása (alkalmazkodik a gyermek
igényeihez, és lehetőséget teremt az egyes tevékenységi formák, illetve az egyéni,
differenciált fejlesztés megvalósítására).


a csoportszobák lehetőséget biztosítanak az elkülönített játékra, az egyes
játéktartalmakhoz

tartozó

tevékenységekre

(pl.

babakonyha,

építőszőnyeg,

természetsarok, stb.), ahol szabadon játszhatnak a gyerekek;
Gondozás szokásalakítása:
A gondozás az óvodai élet egyik alapvető tevékenysége, mely a gyermek nevelésén keresztül
hat a személyiség alakulására. A gondozási teendőket az óvodapedagógus irányítása és a dajka,
valamint a pedagógiai asszisztens segítő közreműködésével fokozatosan alakítjuk ki:


a tevékenységek, teendők végzése során támogató, bátorító attitűddel, eredményeik
pozitív megerősítése, a fokozatosság elvének betartásával;



egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével segítjük az egészséges életmód
szokásainak elsajátítását (eleinte a gyermekkel közösen végezzük a teendőket);



a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;



nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó élettempó kialakítása;



megfelelő szakemberek bevonásával a speciális gondozó – fejlesztő, prevenciós és
korrekciós feladatok ellátása (szülővel együttműködve);

Tisztálkodási, higiéniai szokások alakítása:
 a személyi higiénés szokások rendszeres gyakorlásával biztosítjuk az egészségmegőrzés
(betegségmegelőzés), egészségvédelem alapjait;


a mosdók kialakítása biztosítja az egészséges testápoláshoz szükséges alapvető
feltételeket;

 a testápolás-szokás (mosakodás, fésülködés, fogápolás, zsebkendő használata)
alakítása,

önálló

kivitelezése

az

egyéni

különbségek

figyelembevételével,

differenciáltan történik;
 a wc használat az intimitás tiszteletben tartásával, az életkornak megfelelően önállóan
történik (wc papír rendszeres használata), valamint folyamatos a wc használat higiéniai
szabályainak kialakítása;


gyermekeknek saját, jellel ellátott személyes használati eszközei vannak (törölköző,
fogkefe, pohár, fésű, tornafelszerelés, ágynemű, szükség szerint pizsama);
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 járványok esetén fokozott figyelem: napközben többszöri (fertőtlenítő) kézmosás,
tötölközők gyakori cseréje.
Táplálkozás, egészséges étkezési szokások:
Óvodánkban háromszor étkeznek a gyerekek (folyamatos reggeli, ebéd, folyamatos uzsonna).
A főétkezések mellett ösztönözzük a tejtermék-, valamint a mindennapos vitamin fogyasztást
is (a szülők közreműködésével és együttműködésével az óvodai étrendet kiegészítjük: zöldség,
gyümölcs, méz, magvak). A magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só-, és telítetlenzsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentését fokozottan érvényesítjük. Az étkezések során és
nap folyamán folyamatosan biztosítjuk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel lehetőségét és
eszközeit. Intézményünkben biztosított a különféle ételallergiában (tej-, tojás-, liszt-,
szójamentes étrend) szenvedő gyermekek étkezése is.
Étkezési szokások kialakítása:


az esztétikus terítéssel, megfelelő minőségű edényekkel és evőeszközökkel biztosítjuk
az étkezési kultúra kialakítását;



az önkiszolgálás gyakorlás útján történik (egyéni szükségletek, igények kielégítése,
étkezés után a környezet rendbe tétele);

 megtanulják az eszközök megfelelő használatát;


az étkezési szokások kialakításával egy időben ösztönözzük a gyermekeket az étel
elfogyasztására, kóstolására;

 az udvariassági formulák megismertetése, rögzítése („kérem” - „köszönöm” - „jó
étvágyat kívánok”);
 ösztönözzük a gyermekeket a csukott szájjal történő rágásra, az étkezés közbeni halk
beszédre, a helyes testtartásra és a szalvéta használat igényére;


a szülőket tájékoztatjuk a heti és étrendről (ezzel mintát adunk a családoknak egy
korszerűbb, egészségesebb táplálkozási szokás kialakítására).

Pihenés (alvás):
Az egészséges fejlődés fontos eleme, hiszen a gyermek idegrendszere is elfárad, ezért szükséges
számára a nyugalom, a testi-lelki feltöltődés.


a gyermekek alvás-, és pihenésszükségletének kielégítése érdekében biztosítjuk a
megfelelő feltételeket (szellőztetés, elalvás előtti mese, altató, relaxáló zene, személyes
tárgy, stb.);
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 a délutáni pihenés-alvás megfelelő méretű, modern, kényelmes, fektető ágyakon
történik.
Öltözködés:


minden csoportnak külön öltöző része van;



az óvoda minden dolgozója mintául szolgál a gyermekek számára tiszta, rendezett
külsejével, megjelenésével;



megismertetjük a gyermekeket a megfelelő öltözködési szokásokkal, a ruhadarabok fel, és levételének helyes sorrendjével, segítjük az öltözködés önállóságának fejlődését;



arra neveljük a gyermekeket, hogy mindig az időjárásnak megfelelően öltözködjenek;



saját dolgaik, környezetük rendjének, tisztaságának, esztétikájának megteremtését,
megtartását segítjük, motiváljuk.

Mozgásigény kielégítése:
A mozgás szokásalakításával az értelmi-, és a szociális képességek is fejlődnek.


a gyermekek természetes mozgáskedvére építünk, a mozgás szeretetére neveljük őket,
és erre sokféle eszköz segítségével adunk lehetőséget;



a rendszeres mozgás iránti igény kielégítésével az egészséges életvitel kialakítását
helyezzük előtérbe;



igyekszünk minden nap biztosítani a szabad levegőn való tartózkodást, (ellenálló
képesség, edzettség növelése);



szervezett mozgásos tevékenységekkel fejlesztjük a gyermekek mozgáskoordinációját,
mozgáskészségét.

Prevenciós – korrekciós testi nevelés:


a mozgásos tevékenységek, „foglalkozások” anyagába tartásjavító gyakorlatokat is
beépítünk (prevenció fontossága);



a szabályos mozgásforma végleges elsajátításáig, rögzüléséig a feladatok végzése,
végrehajtása során fontosnak tartjuk a hibajavítás alkalmazását;



a gyermekek állóképességének fejlesztése érdekében teret adunk a természetes
mozgások végzésére.
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az óvoda belső-, és külső környezete is megfelel a balesetvédelmi-, és egészségügyi
előírásoknak;



a gyerekek testi épségének megőrzése érdekében az állandó felnőtt jelenlét, kontroll
biztosított;



fontos feladatunk megfelelő viselkedéskultúra, és szokás-szabályrend kialakítása, az
optimális tárgyi feltételek megteremtése mellett;



a szabadban való tartózkodás az időjárást figyelembe véve naponta – akár kétszer is biztosított (az udvari játék közben az ivóvíz és a mosdóhasználat megoldott);



lehetőséget biztosítunk a kerékpározásra, rollerezésre, szánkózásra, csúszkálásra,
hógolyózásra;



biztosítjuk

az

ismeretszerzéshez

kapcsolódó

séták,

kirándulások

során

az

egészségvédelmi szempontok érvényesülését (például: állóképesség fejlesztése az egyre
hosszabb időtartammal);


a fertőzések terjedését az óvodákra vonatkozó higiénés szabályok (HACCP)
megtartásával igyekszünk meggátolni;



óvodánkat a gyermekek egészségügyi szűrése és a prevenció érdekében rendszeresen
látogatja a védőnő, és a helyi gyermekfogászati szolgálat;



az óvodában egészséges gyermekeket fogadunk, a szülők ezzel kapcsolatos teendőit a
Házirendben tesszük közzé.

Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése – magatartási függőség, bántalmazás megelőzése:
A lelki egészségfejlesztés elősegíti a gyermek pszichés fejlődését, támogatja a gyermek
környezéhez való alkalmazkodását, valmint felkészíti a gyermeket a környezetből érkező,
lehetséges káros hatásokkal szemben.


deviáns

viselkedésforma,

magatartási

problémák

esetén

esetmegbeszélések

segítségével a lehetséges okok feltárása, intézkedési terv kialakítása;


folyamatosan fenálló probléma esetén pszichológus, illetve segítő szakemberek
bevonása.

A környezet védelmének, megóvásának szokásalakítása:
Óvodánkban biztosítottak a gyermekek egészséges és biztonságos fejlődéséhez szükséges
bútorok, berendezési tárgyak: az eszközök a gyermekek számára egész nap elérhetőek.
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Kiemelten figyelünk a gyermekek közvetlen környezetének esztétikus elrendezésére. Az óvoda
belső és külső környezete esztétikus és megfelel a balesetvédelmi és egészségügyi
előírásoknak. A csoportszobákban többféle lehetőség nyílik a közös tevékenységekre, de az
elkülönülni vágyó gyermekek játékának is teret adnak, valamint biztosítják az egyes
játéktartalmakhoz kapcsolódó tevékenységekhez szükséges helyet és eszközöket is.
Az óvoda udvara az egyik legfontosabb fejlesztési színtere a gyermekek egészségnevelésének:


az óvodai udvarainkon megtalálhatóak az árnyékos és napos játszórészek;



az udvari játék alatt az ivóvíz (a székhely intézmény udvarán ivókút is található) és a
mosdóhasználat is biztosított;



a játékok tárolására játéktároló áll rendelkezésre;



az udvarok talaja változatos: van füves, homokos, betonos felület, valamint a székhely
intézmény udvarának nagy része műfűvel borított;



a mozgásfejlesztő, játszóeszközök a gyermeklétszámot figyelembe véve folyamatosan
bővülnek;



az udvar sportra is alkalmas területein lehetőséget biztosítunk a focira, valamint,
különböző versenyjátékokra;



a balesetveszély megelőzése és elhárítása folyamatos.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


szükségleteit képes késleltetni;



szükségleteit képes önállóan kielégíteni;



wc használatot követően használja a toalett papírt;



a tisztálkodási eszközök használatában jártas, vigyáz tisztaságukra, tudja azok helyét;



szennyező tevékenység végzését követően kezes mos, és szárazra törli;



önállóan öltözik, vetkőzik, képes megválasztani a helyes sorrendet és az adott
hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházatot;



cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik;



ruháit összehajtva teszi a helyére;



képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani;



kulturáltan étkezik, megfelelően használja az evőeszközöket;



szívesen fogyaszt zöldség-, gyümölcsfélét;



vigyáz az őt körülvevő környezet rendjére és tisztaságára, óvja – védi a természetet;
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teherbírással

és

állóképességgel

rendelkezik);


3.2.

ismeri és betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat.

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés

Az óvodás korú gyermek érzelmei által vezérelt, ezért elengedhetetlen, hogy az óvodában
érzelmi biztonság; derűs, családias, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Ebből
is következik, hogy az érzelmi-erkölcsi-közösségi nevelés a nevelő-fejlesztő munka
legsokrétűbb területe.
Célja
A nevelés során az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, közvetítése, hogy a
gyermekekben belső szükségletté, igénnyé váljon a mások iránti tisztelet, bizalom, a
segítőkészség, valamint a különbözőségek, a másság elfogadása.
A közös élményeken alapuló tevékenységek során, természetes, társas közegben valósul meg
az erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: az együttérzés, figyelmesség,
segítőkészség, önzetlenség, önállóság, önbizalom, önfegyelem, kitartás, illemtudó viselkedés,
kooperáció, felelősség, feladattudat és a szokás-szabályrendszer megalapozása.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodában tartózkodás során kialakuljon a gyermekben a
biztonságérzet, melyben jelentős szerepet kap az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, valamint
a gyermek-gyermek kapcsolat pozitív attitűdjének kialakítása.
Az óvoda minden alkalmazottjának kommunikációja, megjelenése, személye és viselkedése
mintául szolgál a gyermek számára (pl.: a csoportban dolgozó felnőttek empatikus magatartása,
szakmai együttműködése).
Tevékenyen részt veszünk a gyermek szociális érzékenységének formálásában, a pozitív énkép, én-tudat kialakításában, valamint önkifejező törekvéseinek segítésében.
A szülőföldföz (nemzeti identitástudat, hazaszeretet), családhoz való kötődést, a kereszténykulturális értékek tiszteletét, megbecsülését nemzeti ünnepeink, jeles napjaink, közösségerősítő
hagyományaink életkornak megfelelő szervezésével, a művészeti nevelés sokszínű
eszköztárának felhasználásával, valamint a szűkebb és tágabb természeti és építészeti környezet
bemutatásával, megismertetésével alapozzuk meg.
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A feladat megvalósítása érdekében végzett tevékenységek
Óvodánkban a befogadás és ismerkedés a gyermek és a család minél szélesebb körű igényeit
figyelembe véve történik. Az óvodába lépés pillanatától kezdve igyekszünk megteremteni a
gyermek biztonságérzetét: ezt szolgálja a helyes életritmus (heti rend, napirend) és a napirend
szerinti tevékenységek kialakítása.


A közösségen belül kialakuló konfliktusok kezelésénél szintén élünk a személyes
példamutatás lehetőségével, és a viselkedési normák pozitív megerősítésével, ezzel is
segítve az önálló problémamegoldást.



Az óvodai élet minden területén a szokás-, és szabályrendszer megfelelő alakítása és
fenntartása a záloga a toleráns, nyugodt, elmélyült játéktevékenységnek. Pozitív
megerősítés alkalmazásával, empatikus, toleráns magatartással, egyéni bánásmód
alapján neveljük a gyermekeket (halk beszéd, metakommunikációs eszközök, jelzések,
stb.).



A közösségi tevékenységeket igyekszünk élményszerűvé tenni a gyermekek számára.
A közös élmények együttes átélésével (pl.: születésnap, közös séták, kirándulások) a
gyermekben alakul a csoportszellem, fejlődnek szociális készségei. A jeles napok,
nemzeti ünnepek, hagyományok gyakorlására óvodai és csoporton belüli programok
keretében is igyekszünk alkalmat teremteni (pl.: március 15., adventi kézműves délután,
Karácsony, családi nap), ezáltal is az egy közösséghez tartozás érzését megalapozni,
erősíteni.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


szívesen jön óvodába, jól érzi magát a közösségben;



önálló a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás terén (kérés, köszönés, válaszadás,
megszólítás);



a korának megfelelő helyzetekben képes önálló vélemény-nyilvánításra, döntésre;



törekszik gondolatai, érzelmei kulturált kifejezésére;



énképe pozitív, van önbizalma, képes a szociálisan elfogadható önérvényesítésre;



önálló a vállalt feladatai elvégzésében, a megkezdett munkát befejezi;



viselkedése tisztelettudó a társaival és a felnőttekkel egyaránt;



igazmondásra törekszik, igazságtudata alakulóban van;
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képes a a csoportban kialakított helyes viselkedési szokások megtartására, a
szabályokhoz való alkalmazkodásra;



életkorának megfelelően képes a siker és a kudarc feldolgozására;



képes a kivárásra, türelemre, szükségeletei késleltetésére;



ha szükségét látja, felajánlja segítségét gyermektársainak és felnőtteknek is;



érdeklődik a felnőttek és gyermektársai iránt, van „mi”-tudata;



együttműködik társaival a közös cél érdekében, örül a csoport közös sikereinek, képes
az egyéni érdekeit a csoport érdekeinek alárendelni;



3.3.


a szituációtól függően igyekszik elfogadni az alá, fölé és mellérendeltségi helyzeteket.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Anyanyelvi nevelés

Az anyanyelvi nevelés az óvodai tevékenységek minden területét átszövi: a szocializáció
folyamatában a beszéd, kommunikáció, az önkifejezés, a gondolkodás és az értelmi fejlesztés
legfőbb eszköze.
Célja:


a szocializáció elősegítése, a családi nevelés kiegészítése;



az anyanyelv ismeretére, szeretetére nevelés;



a gyermek beszéd-, és kommunikációs kedvének fenntartása, gondolatainak,
érzelmeinek megfelelő kifejezésére való ösztönzése, az anyanyelvi kultúra alakítása.

Fontos a felnőtt személyes mintaadása:


szemléletes

kifejezésmóddal,

metakommunikációval

(verbális

és

nonverbális

eszközökkel);


választékos, árnyalt szóhasználattal, megfelelő mondatszerkesztéssel;



kulturált beszédstílus közvetítésével.

Feladata:
A gyermek beszédkedvének fenntartása, a beszédbátorság ösztönzése, beszédkészségének,
szókincsének fejlesztése, a gyermeki önkifejezés lehetőségének kialakítása, biztosítása.
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Ezt szolgálja a különböző tevékenységi formákhoz kapcsolódó, az anyanyelvi fejlesztést segítő
nyelvi kommunikációs helyzetek teremtése (anyanyelvi játékok, beszélgető körök, érzelmekkel
átszőtt szóbeli közlések, ahol megjelenhetnek a nonverbális formulák).
Arra neveljük a gyermeket, hogy gondolatait mások számára érthető formában, életkorának
megfelelően tudja kifejezni és beszédfegyelme kialakuljon (végig tudja hallgatni és megérteni
mások beszédét).

 Értelmi fejlesztés és nevelés
Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainál fogva érdeklődő, és kíváncsi (feladatként
meg kell majd jeleníteni). Átélt élményein keresztül szerez ismereteket, tapasztalatokat.
Érzelmeit, vágyait gyakran valósnak éli meg.
A gyermek kognitív-értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, megfigyelés, emlékezet,
képzelet, figyelem, gondolkodás, kreativitás), a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek
biztosításával valósul meg, a játékos, mozgásos tevékenységeik formákon keresztül.
Célunk a kíváncsi, érdeklődő gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése:


arra nevelünk, hogy a gyermek képes legyen rendszerezni a környező világról szerzett
tapasztalatait;



az élményeire, tapasztalataira, és meglévő ismereteire építve – a különböző
tevékenységeken keresztül – további ismereteket szerezhet az őt körülvevő természeti
és társadalmi környezetről;



törekszünk az egyéni készségek, képességek kibontakoztatására a különbözőségek
figyelembe vételével (adottság, rátermettség);



önálló gondolkodásra ösztönözzük a gyermeket.

Feladatok:


a spontán és irányított ismeretszerzés tapasztalatainak rendszerezése, bővítése (a
megszerzett ismeretek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben történő
alkalmazása);



az értelmi képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás)
és alkotóképesség fejlesztése, valamint a fejlődést elősegítő, ösztönző környezet
kialakítása, biztosítása.

A megvalósítás érdekében változatos tevékenységi formákat biztosítunk, ahol a gyermek
önként, öntevékenyen, a képességeinek megfelelően vehet részt.
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Építünk a gyermek tudásvágyára, kíváncsiságára, érdeklődésére épülő motivációra. A
sokoldalú, játékos tapasztalás során minél több érzékszerv bevonását célozzuk meg.

3.4.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére (anyanyelvi, értelmi fejlesztés és
nevelés területén)



a gyermek nyitott, érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei iránt, törekszik
megfigyelései összefüggéseinek felfedezésére;



aktívan részt vesz a különböző tevékenységekben, ismereteit tudja alkalmazni a
gyakorlatban is;



korának megfelelően tudja figyelmét összpontosítani, szándékos figyelemre,
bevésésre, felidézésre képes (tanult mesék, versek, mondókák);



problémamegoldó gondolkodása, problémafelismerő képessége kialakulóban van



cselekvő- szemléletes és képi gondolkodása mellett a fogalmi gondolkodása is
kialakulóban van;



törekszik az önértékelésre, segítséggel képes saját tévedéseit javítani, ellenőrizni saját
tevékenységét feladatmegoldását;



gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában fejezi ki, beszéde tartalmi és
formai szempontból tiszta, képes az összefüggő, folyamatos kommunikációra;



minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot;



végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére (testi, lelki, szociális érettség)
A gyermek belső érése, valamint a családi-, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettségi szintet. Az iskolára való alkalmasság megállapítása nem korlátozódhat a gyermekek
értelmi fejlettségére, képességeinek alakulására, hanem kiterjed az egész személyiség
vizsgálatára: a szükséges fejlettséget, feltételeket az Alapprogram három területen fogalmazza
meg: testi, lelki és szociális érettség.
Testi fejlettségi szint:


első alakváltozás, testarány változás;



fogváltás megkezdődése;



életkornak megfelelő (arányosan fejlett) teherbíró képesség;
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összerendezettebb, harmonikusabb mozgás;



erőteljesen fejlődő mozgáskoordináció, finommotorika;



mozgását, viselkedését, testi szükségleteit szándékosan irányítani képes;



érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.

Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus
differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma
kialakulásának.
A lelki és szociális érettségre vonatkozó, az óvodáskor végére várható fejlődési jellemzők
részletesen kifejtve megtalálhatóak a program ezen területeket taglaló részeinél.

4. A nevelés keretei, az óvodai élet tevékenységformái, az óvodapedagógus
feladatai és fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
4.1.

Játék

A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, legelemibb pszichikus szükségleteiből, akaratából
eredő spontán tevékenysége.
A játék kitűnő lehetőséget biztosít a gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez:


általa örömökhöz, sikerélményhez jut;



oldja feszültségeit, gátlásait, szorongásait;



játék közben észrevétlenül ismereteket sajátít el, tapasztalatokat szerez;



megteremti a felfedezés, kíváncsiság, tevékenységi vágy megélését;



alakulnak, fejlődnek a gyermek közösségi kapcsolatai.

A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, melyben kiélheti, kipróbálhatja,
feldolgozhatja és gyakorolhatja a való élet szituációit, szerzett élményeit, valamint a
legalkalmasabb tevékenység a beszédkedv ösztönzésére.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a szabad játékra helyeződik a hangsúly,
ennek kell alárendelni a napirendet, időbeosztást és a játékos tevékenységszervezést. A szabad
játék során felfedezi, megismeri a gyermek az őt körülvevő világot, lehetőségeit és korlátait,
közben erősödik én- és öntudata, fejlődnek megismerő folyamatai, érzelmei.
A szabad játék pszichikus szükséglet: a gyermek kipróbálhatja önmagát minden helyzetben,
kielégítheti a felnőtthöz való hasonulási igényét, miközben alakulnak szociális kapcsolatai is.
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Céljaink
A szabad játékfolyamat és feltételeinek, valamint a gyermekek elemi pszichikus
szükségleteinek biztosítása, pedagógiai-pszichológiai szakértelemmel történő támogatása
indirekt módszerekkel.
Az óvodapedagógus szerepe a szabad játék folyamatában


Utánozható mintát nyújtunk, jelenlétünk tudatos az élményszerű, elmélyült játék
kibontakozása érdekében, szükség szerint együttjátszunk, támogatunk, ösztönzünk,
bevonható

társak

maradunk.

Szabad

játék

során

saját

támogató-

segítő

tevékenységünket tervezhetjük meg, vagyis, hogy hogyan tesszük lehetővé a gyermekek
terveinek megvalósulását. Ennek érdekében:


Megteremtjük a feltételeket, melyek pozitívan hatnak a gyermekek játékkedvére, a
szabad játéktevékenység kialakulására.



Nyugodt, derűs, ösztönző légkört biztosítunk az elmélyült, felszabadult játék érdekében,
ahol a magatartási normák betartása, betartatása következetes és biztosított a
továbbjátszás lehetősége. Éreztetjük, hogy biztonságban vannak, szeretet, segítőkészség
veszi körül őket, magatartásunk igazodik a játékhoz (elfogadó, nyitott, együttműködő).



Hosszantartó, zavartalan játékidőt biztosítunk folyamatos, jó napirend kialakításával,
ahol a gyermekek kezdeményezésén alapuló játék kapja a legtöbb időt. Lehetőséget
adunk, hogy minden gyermek az egész nap folyamán játékokat indíthasson,
szervezhessen

önállóan, ezáltal

megélve a

fejlődés

élményét.

A délutáni

játéktevékenység is ugyanolyan hangsúlyos, mint a délelőtti. A napirendet nem tesszük
szaggatottá, az elmélyült játékot nem szakítjuk meg az egyéb tevékenységekkel, hanem
azok belesimulnak a játéktevékenységbe. Az egész csoport számára tervezett
tevékenységeket akkor valósítjuk meg, amikor már minden gyermek játékszükséglete
kielégült. Magatartásunkkal utalunk a játék befejezésére, lehetőséget adunk a játék
későbbi folytatására a napirend szerint.


A rendelkezésre álló teret a gyermekekkel közösen alakítjuk ki a gyermekek játékának,
szempontjainak megfeleltetve, alárendelve. A tereket a játékoknak megfelelően
határoljuk el, lehetőség szerint mobilizálható bútorok segítségével, ezáltal biztosítjuk a
játszóterek biztonságát, a játékhely szükség szerinti növelését (pl. mozgásos játéknál),
csökkentését (csendesebb játéknál), a saját játékérzet kielégítését.
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 Biztosítjuk az ideiglenes, állandó és spontán játszóhelyek kialakításának lehetőségét.
Elsődleges az egyedüli, biztonságos játék biztosítása. Az évszakok által nyújtott udvari
játéklehetőségeket megszervezzük, biztosítjuk azokat a feltételeket, amelyekre a
gyermekeknek szükségük van. (homokozó játékok, labdák, karikák, motorok, rollerek,
plédek, sporteszközök, stb.). A közeli játszóterek nyújtotta lehetőségeket is
kihasználjuk.


Tartós, esztétikus, biztonságos játékeszközöket, játékszereket, többféleképpen
használható anyagokat, kellékeket, mozgásigényt kielégítő eszközöket (pl. trambulin)
biztosítunk a különböző tevékenységekhez, témákhoz folyamatosan cserélve,
aktualizálva, melyek elősegítik a gyermeki fantázia kibontakozását, problémamegoldó
gondolkodás fejlődését. Megteremtjük a választás, elkészítés, kreatív használat
lehetőségét bizonyos szabályok mentén. Információkat tartalmazó eszközöket (képek,
könyvek, fotók, rajzok stb.) helyezünk el az egyes játszóhelyeken.



Elindítjuk, segítjük, ellenőrizzük a játékelképzeléseket, szükségleteket. Ennek
érdekében élményszerű óvodai életet teremtünk, ahol az életkornak megfelelő játék
helyett az egyének, csoportok játékát támogatjuk, a játéktevékenység a gyermekek
élményei alapján alakul, élményforrás és feldolgozás is.



Formáljuk a társas kapcsolatokat, fenntartjuk együttes játékkal, beszélgetéssel,
konfliktus megoldás irányításával, segítség biztosításával. Elveink: elfogadás, segítés,
támogatás. Fejlesztjük az együttműködést, kezdeményezőkészséget, önértékelést,
önbizalmat, ösztönözzük a kreativitást.
Az adott helyzet átélése, gyermek megértése alapján döntjük el, szükséges e
beavatkoznunk. Célja mindig a gyermekek játékának támogatása (tettlegesség,
balesetveszély elhárítása). A beavatkozás módja attól függ, hogy az óvónő része a
játéknak vagy sem.



Ha játszópartner: szerepet vesz fel, gazdagítja, továbblendíti a játékot, ha játékon kívül
van: figyelemmel kíséri a játékot, az előforduló konfliktusokat, segít, megerősít.



A

szabályokat,

a

játék

folyamatában

jelentkező

megoldandó

problémák

következményeként, a gyermekekkel közösen állítjuk fel.


Példaértékű kommunikációval nyelvi kifejezésmintákat adunk, a játék végén az ötletek
befogadására, közös eszközkészítésre, játékokkal való bánásmódra, rendrakásra
vonatkozó szóbeli értékelést alkalmazunk.
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Figyelemmel kísérjük a játék folyamatát, a gyermekek lelki állapotát, feloldjuk a
feszültséget, törekszünk a kiváltó okok csökkentésére, megszűntetésére, agresszió
oldására. Célunk, hogy a gyermekek megfelelően tudják kezelni és feldolgozni a
kudarcélményt is.



Különös figyelmet fordítunk a különböző szociokulturális környezetből érkező
gyermekek játékba való beilleszkedésére.



A játék fejlődése tükrözi a személyiség fejlődését, nyomon követésével megfigyeljük,
megismerjük a gyermekeket, követjük érzelmi, értelmi, szociális fejlődésüket.



Megszervezzük a szabad játékkal párhuzamosan végezhető tevékenységeket, úgy, hogy
azt nem zavarjuk meg tanulási szándékú ötletekkel. A szabad játék a spontán tanulás
színtere, mivel közben tanulási hatások is érik a gyermekeket, ezáltal indirekt módon
fejleszti a gyermek képességeit. A játék során kialakuló újabb szükségletek
bonyolultabb játékhoz teremtik meg a pszichés feltételeket.

Az óvodapedagógus szerepe a szervezett játékban
A szervezett játékot előre meghatározott céllal, konkrétan a gyermekek képességeinek,
részképességeinek fejlesztésére tervezzük.
Tudatosan alkalmazzuk, figyelembe véve, hogy benne a játék legyen túlsúlyban. A
kezdeményezett játékok témáját az óvodapedagógus kínálja fel, a gyermekek szabadon,
érdeklődésüktől függően vesznek benne részt. Ezen tevékenységek tapasztalatai élménybázisul
szolgálhatnak a gyermek szabad játékához.
Amennyiben célunk a játék, akkor a gyermekek ötleteihez, előzetes élményeihez, igényeihez
alkalmazkodva valósítjuk meg saját terveinket úgy, hogy elindítjuk, a gyermek pedig
továbbviszi, kiegészíti, vagy átveszi a vezetést. Az adott szituáció határozza meg a beavatkozás
minőségét (ötleteket ad, eszközöket biztosít, metakommunikációt alkalmaz). Nem a
végeredmény a fontos, hanem a közösen kialakított játékfolyamat. Ezekben a tanulós
játékokban a gyermek tudatában van annak, hogy valamit felfedez, új tapasztalatot szerez (pl.
találós kérdések, érzékelő játékok, ellentétpárok gyűjtése stb.)
Amennyiben célunk a fejlesztés is, akkor a játék a tanulási folyamatot szolgálja,
megfogalmazódik benne a pedagógiai szándék. Ezek általában szabályjátékok.
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A fejlesztő játék során figyelembe vesszük az eltérő fejlődésű gyermekek fejlettségi szintjét és
az elmaradás területét. A gyermekek önként, kis létszámban vesznek részt benne, mi pedig
együtt játszunk velük.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


a játékban, társas viselkedésben az alapvető normákat betartja, rendelkezik a kivárás
képességével;



alkalmazkodik a játékszabályokhoz, újakat hoz létre, vigyáz a játékszerek épségére,
önmaga is készít játékeszközöket;



tud szerepjátékot (szimbolikus) szervezni és az ahhoz szükséges eszközöket kiválasztja.
Képes szerepvállalásra, játéka élménydús, változatos, megjelennek a napi élet
eseményei, élményei;



szívesen vesz részt bábozásban, dramatizálásban, melyek során kötetlen módon játssza
el saját és irodalmi élményeit;



építő-konstruáló játéka során kihasználj a tér adta lehetőségeket, tevékenysége
változatos, kreatív;



ötleteit képes társaival összehangolni, megértetni és elfogadtatni elgondolásait. Képes
az együttműködésre;



tiszteletben tartja mások játékát, és az általuk készített játékeszközöket;



a sajátos nevelési igényű gyermek egyedül vagy társ mellett játszik, de szívesen
bekapcsolódik a lendületes, intenzív, mozgásos játékba, az egészséges társakkal
kooperál;



4.2.

kitartóan, hosszú időn keresztül részt vesz egy játékban.

Munka jellegű tevékenységek

A gyermeki munka - a játékhoz hasonlóan - a személyiségfejlesztés, a tapasztalatszerzés, és a
környezet megismerésének fontos eszköze, mely beépül az óvoda mindennapi életébe.
Legfontosabb, hogy a gyermek önként végezze, játékos jellegű, aktív tevékenység legyen,
miközben a gyermekek egyre magasabb együttműködési szintre jutnak el.
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Célja:
A gyermeki személyiség fejlesztése, pozitív hozzáállása az elvégzendő munkához, képességek,
készségek, attitűd és magatartásformák, tulajdonságok kialakítása (például az önállóság a
felelősség, a céltudatosság, a kitartás) kialakítása, melyek pozitív irányban befolyásolják a
gyermek közösségi kapcsolatait. A saját és mások munkájának megbecsülésére, tiszteletére
neveljük a gyermekeket.
Munka jellegű tevékenységek:
Az önkiszolgálás már az óvodáskor kezdetén igen nagy jelentőséggel bír. Fontos, hogy a
gyermekek minél hamarabb próbálják önállóan végrehajtani a saját testükkel kapcsolatos
teendőket (például testápolás, öltözködés, étkezés, terítés, játékok elrakása, rendrakás, tisztítás).


közösség érdekében végzendő alkalomszerű munka, megbízatás, mely a csoport
mindennapjaiban van jelen (terem- és udvarrendezés; rendrakás; ajándékkészítés;
tárgyat, üzenetet visz másik csoportba; kisebbek segítése);



naposi munka (önkéntes): terítő, szalvétatartó, megfelelő mennyiségű tányér,
evőeszköz, pohár esztétikus elhelyezése az asztalon, kenyér kiosztása ebédnél, folyadék
töltés;



növény-és állatgondozás: óvodapedagógus által nyújtott mintával és irányítással
alakítjuk ki a gyermekben az élőlények iránti gondoskodást, gondozást: ültetés,
csíráztatás, locsolás, az ősszel lehullott levél összegyűjtése, madarak etetése télen.

Az óvodapedagógus feladatai:


önálló munkavégzés lehetőségének megteremtése minden gyermek számára, melyet
önkéntesen,

kedve

és

képességei

szerint

végezhet

egyéni

sajátosságai

figyelembevételével;


a megfelelő szokásrend kialakítása a fokozatosság elve alapján, a munkafolyamatok
elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, mintaadással a munkafázisok
sorrendiségének megismertetése, begyakoroltatása;



a másokért, a közösségért végzett munka értékének, végeredményének tudatosítása, a
munka pozitív értékelése, elismerése.

32

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.
OM azonosító: 037287

„Bóbita”
Egészségnevelő
Óvodai Pedagógiai Program

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


a gyermek önként, kedvvel vállal feladatokat, szívesen kapcsolódik be a munkába,
önállóan végzi azt;



végez egyéni és közösségi, a fejlettségi szintjének megfelelő munkatevékenységeket;



elsajátítja a munkavégzés pontos menetét, vannak rendszeresen visszatérő feladatai;



ismeri az eszközök tárolási helyét és használatát, ügyel saját személye és környezet
(csoportszoba, udvar, óvoda környezete) rendjére;



képes az eszközök rendeltetésszerű használatára, valamint saját maga és társai testi
épségének megőrzésére;



mások munkáját megbecsüli, alkalmazkodik társaihoz a közösen végzett tevékenységek
alatt, a közös munkában együttműködő;



4.3.

kialakul a munkához való pozitív viszonya.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzáson alapuló, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, az óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Célunk:


a tanulást támogató környezet megteremtésével a gyermek kompetenciáinak (ismeret,
készség, képesség, attitűd) fejlesztése, a tudás, a tanulás iránti vágy felébresztése;



a gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen
figyelmére alapozva, környezetében szerzett tapasztalataira építve differenciált
nevelőmunka alkalmazása;



a tapasztalatszerzés és a gondolkodás örömének átélésével a megismerési képességek,
a beszédészlelés és beszédértés, szóbeli kifejezés fejlesztése, kreativitásának erősítése;



az önálló feladatvégzés képességének kialakítása;



a problémahelyzetek megoldására nevelés, a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése.
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Feladataink:
 a gyermek közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés
lehetőségének biztosítása cselekvéssel, mozgással, tevékenykedtetéssel;


a gyermek már meglévő ismereteire, közös élményekre alapozva bővítjük és mélyítjük
tudását spontán helyzetekben, természetes és szituatív környezetben, valamint az
általunk kezdeményezett tevékenységek során;



a legnagyobb teret a játék kapja, mely során az óvodapedagógus a gyermekek tanulási
képességeinek alakulását követi és segíti;



személyre szabottan, pozitívan értékelve segítjük a gyermek személyiségének
kibontakozását, törekszünk az egyéni értékek felszínre hozására;



figyelembe vesszük a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődését nyomon követjük, az
aktuális fejlettségi szintjének megfelelő tevékenységeket biztosítunk a komplex
differenciált fejlesztés érdekében. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
speciális szakemberek segítségével végezzük a pedagógiai munkánkat, a magasabb
fejlettségi szint elérése érdekében;



módszereinkben a cselekvéses tanulást, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő
ismeret és tapasztalatszerzést, felfedezést helyezzük előtérbe;



a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozása az önfegyelemre épülő
szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat formálásával.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás formái, tanulásszervezési stratégiák:


tapasztalati (játékos-cselekvéses) tanulás (kísérlet, kirándulás, mérés, modellezés);



direkt

tanulásszervezés:

az

óvodapedagógus

által

irányított

megfigyelés,

tapasztalatszerzés (előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás);


indirekt, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés (megbeszélés,
fogalomalkotás, gyakorlati problémamegoldás);



tapasztalati (játékos-cselekvéses) tanulás (kísérlet, kirándulás, mérés, modellezés);



interaktív, kooperatív tevékenykedés (ötletroham, szerepjáték, interjú);



az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás;



spontán játékos tapasztalatszerzés és önálló tanulás (személyre szóló feladat).
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készségekkel,

képességekkel,

melyek

szükségesek az iskolai élet megkezdéséhez;


képes a figyelem összpontosítására, a problémamegoldó kreatív gondolkodásra;



önálló megfigyeléseket végez, felismeri az elemi ok-okozati összefüggéseket,
következtet, ítéletet alkot;



önálló a feladatok begyakorlásában, képes a megkezdett feladatait befejezni, a
szabályokat betartani, kialakul a feladatvégzéshez szükséges kitartása, munkatempója,
önállósága, önfegyelme;



el tudja különíteni a mese és a valóság elemeit;



képes gondolatait érthetően kifejezni, mondatokba foglalni, mások véleményét
türelmesen meghallgatni;



igényévé válik a tevékenységekben való részvétel, képes társaival és a felnőttekkel
együttműködni;



a képszerű gondolkodás szintjéről eljut a fogalmi gondolkodásig;



képes késleltetni szükségletei kielégítését.

5. Tevékenységformák és az óvodapedagógus feladatai
5.1.

Verselés, mesélés

A verselés, mesélés az anyanyelvi nevelés legfontosabb területe és módszere. Az irodalmi
nevelés elvezeti a gyereket a szépirodalmi élményhez.
Az irodalmi nevelés leginkább az anyanyelvi neveléssel, a zenével, az énekkel, a mozgásos
játékokkal fonódik össze.
Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak megfelelő irodalmi műfajok a vers és a mese:
a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák mellett, helye van a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemeinek, valamint a klasszikus és kortásrs irodalmi
műveknek is.
A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít az anyanyelv segítségével, elmélyíti az önismeretet,
a világ megismerésében nyújt segítséget.
A mese a legtágabb értelemben tanít: a népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, belső
indulati élményeket közvetít. Erkölcsi rendszerében a jó és az igaz győz a gonosszal és a
hazuggal szemben.
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A mese oldja a szorongást, segíti a gyermeket az indulatok feldolgozásában, a külvilág és a
belső érzelmek megértésében és elfogadásában. A gyermek érzelmei és vágyai
összekapcsolódnak a világról szerzett tapasztalataival.
A mesékben a szövegkörnyezet és az előadásmód segíti a megértést (a gyerek akkor is el tudja
képzelni az egészet, ha nem ismeri minden szó jelentését), fejleszti a gyermek belső képalkotó
képességét, amely nélkül lehetetlen az értő olvasóvá válás.
A mese ismeretet közöl, szórakoztat, működteti a képzeletet, fejleszti az intellektust, ellazít, s
egyúttal szimbolikus utalásaival hozzásegíti a gyermeket problémáinak megoldásához.
Célunk:


a gyermekek érzelmi, erkölcsi, belső képi világának, nyelvi kifejezőképességének,
fantáziájának, kreativitásának színesítése, gazdagítása, formálása: a csodákkal teli
meseélmények segítségével pozitív személyiségjegyeik előkészítése;



az anyanyelv megszerettetése, igényes használatának megalapozása;



az olvasóvá nevelés megalapozása és kibontakoztatása, a könyvek helyes
használatának, értékének tudatosítása.

Feladataink:


az életkori sajátosságok, érdeklődés, a csoport fejlettségének, összetételének
figyelembe vételével, változatos módszerek használatával a differenciálás
biztosítása;



az óvodai élet során minden nap jelen van a verselés-mesélés, amely kiegészülhet
bábozással, dramatizálással, mondókázással;



komplex hatások erősítése a művészeti ágak összekapcsolásával (zene, mozgás,
tánc, ábrázolás), a gyermeki kreativitás, önkifejezés (saját mese-versalkotás)
támogatása;



kulturális programok biztosítása (például színház, koncert), viselkedési szabályok
közvetítése;



érzelmi élmények nyújtása, értelmi-érzelmi és erkölcsi-etikai fejlesztés;



érzelmi biztonság erősítése a népi, dajkai hagyományok ápolása (dúdolók, ölbeli
játékok, ujj-játék, csiklandozó, altatók);



kommunikációs és metakommunikációs készségek fejlesztése az életkori és egyéni
sajátosságok

figyelembe

vételével:

beszédértés,

beszédkedv,

artikuláció,

szókincsfejlesztés, szófordulatok, prozódiai elemek, mimika, arcjáték, testbeszéd;
36

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
„Bóbita”
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.
Egészségnevelő
OM azonosító: 037287
Óvodai Pedagógiai Program
 a helyes légzés, a beszédszervek megfelelő mozgásának kialakítása
gyakoroltatással;


analizáló és szintetizáló képesség, verbális emlékezet, auditív figyelem és hallási
differenciáló képesség fejlesztése a beszéden keresztül.

Teendőink a feladat megvalósítása érdekében:


megfelelő hely (nyugodt, zavartalan környezet), elegendő idő és igényes, gyermek
közeli eszköz biztosítása az irodalmi neveléshez (például mesesarok, mesepárna,
bábok, könyvek);



változatos gyermekirodalmi anyag igényes összeállítása, kiválasztása életkoruknak
megfelelően, melyek illeszkednek a heti témákhoz, projektekhez, komplexen
kapcsolódnak a gyermekek mindennapjaihoz, a néphagyományhoz, népi
játékokhoz, évszakokhoz, időjáráshoz (az óvodapedagógus modell értékű);



a mindennapok során alkalmat teremtünk a spontán, vagy tervezett verselésre,
mesélésre, dramatizálásra;



kiemelt figyelmet fordítunk az ismétlések gyakoriságára, de lehetőséget adunk a
választásra (kedvenc mese, vers).

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


szívesen mond és hallgat mondókát, verset, mesét, ismeri a hozzájuk tartozó játékokat
és mozgásokat, részt vesz dramatikus játékokban;



beszédének

tagoltsága,

hangsúlya,

hanglejtése

megfelel

anyanyelvünk

követelményeinek;


képes a hallott mese képi megjelenítésre, a mese legfontosabb elemeinek (például
szereplők, történések) felidézésére, cselekményének követésére;



ismer és ért néhány mesei szófordulatot, kifejezést, népies szóhasználatot;



bátran és szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel;



használja a metakommunkiációs eszközöket;



tud könyvben, kép alapján tájékozódni, és a könyvet helyesen használja, óvja;



nyugodtan, figyelmesen tudja végig hallgatni a felnőttet és társait;



alkalmazza a társas viselkedés elemi szabályait (köszönés, kérés).
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

5.2.

Az óvodai nevelés egyik alapköve a zenei nevelés. A zene hallgatása és a hozzá kapcsolódó
cselekvések és játékok hatással vannak a gyermekre és formálják személyiségét, képességeit.
Óvodásaink zenei nevelésében a Kodály-módszert alkalmazzuk, mellyel ápoljuk saját
kultúránkat, de lehetőséget biztosítunk más népek zenei anyagának és az igényesen válogatott
kortárs művészeti alkotások megismerésére is.
Célunk:


a gyermekek készségeinek, zenei képességeinek és kreativitásának alakítása az énekes
játékokon, és az igényesen válogatott művészeti alkotásokon keresztül



a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, örömének átélése, amelyet
a közös énekléssel, ölbeli játékokkal, népi gyermekdalokkal, énekes játékokkal
valósítunk meg;



a dallam, a ritmus és a mozgás egységének megéreztetése az éneklés és gyermektánc
élményén keresztül;



közösségi élmény és örömforrás legyen a zenei tevékenység, mely jelenjen meg a
mindennapokban;



A zenei anyanyelv megalapozása a feladatok eredményes megvalósításával.

Feladatok:
 az éneklés, a zene megszerettetése, a gyermekek zenei élményhez juttatása hangszerek
megismertetése, használata;


zenei hallás, emlékezet, ritmus- és formaérzék megalapozása, differenciált fejlesztése;



esztétikus, harmonikus mozgás kialakítása, a ritmus - szöveg - dallam kapcsolatának,
érzékeltetése mozgásokkal, táncos mozdulatokkal;



zenei kultúra alakítása igényes zenehallgatással (népdalok, népzene, műzene, más
népek zenéi), a befogadó képesség megalapozása.

Teendőink a feladat megvalósítása érdekében:
A zenei anyag kiválasztása, az ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése,
hagyományaink ápolása (például néptánc találkozó) a gyermekek életkori sajátosságainak és a
céljainknak figyelembe vételével valósul meg (mondókák, gyermekdalok, énekes játékok,
műdalok).
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feltételek biztosítása (hely, idő, eszköz, lehetőség. oldott, derűs légkör);



az anyanyelvi fejlesztés érdekében a zenei nevelés lehetőségeinek kihasználása;



pozitív óvodapedagógusi modell nyújtása.

A gyermekek zenei képességének fejlesztése óvodánkban
Éneklési készség
Megfelelő dalok választásával (a hangterjedelem bővülése egyenesen arányos a gyermekek
korával), sokszori ismétlésével fejlesztjük hallásukat, segítjük szép, tiszta éneklésüket.
Emellett fontos a gyermekhang ápolása. Középerős, könnyed, lágy éneklésre, jó artikulációra,
szép szövegkiejtésre késztetjük őket.
Zenei hallás
Fejlesztése az aktív éneklésre épül. A fejlett hallás visszahat a tiszta éneklésre. Elsősorban a
hallható hangok világát kell fejlesztenünk (beszédhangok, zajok, zörejek, a természetben,
környezetünkben hallható hangok).
Területei:


hangmagasság iránti érzék fejlesztése: magas-mély hang különbségének érzékeltetése;



dinamikai érzék fejlesztése: halk-hangos különbségének érzékeltetése;



hangszínek felismerése;



belső hallás fejlesztése (dallamfelismerés, dallambújtatás).

Ritmusérzék
Az állandó, kellemes zenei tevékenység útján fejlődik (dallal, mondókával, dalosjátékkal,
gyermekhangszerekkel). Játékos mozgással ösztönösen fejleszthető ritmusérzékük.
Területei:



egyenletes lüktetés;
mondókák, dalok ritmus;



egyenletes lüktetés-ritmus összekapcsolása;



tempóérzékelés (gyors-lassú);



mozgáskultúra-tánc (játékos mozdulatok).
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Zenei alkotókészség
Számtalan tapasztalás, zenei emlékkép előzi meg. Óvodapedagógusi példával felkelthető a
gyermeki utánzásvágy, így ösztönözhető saját alkotásra (például különböző dallamra, ritmusra
improvizálunk szöveget, hangot, mozdulatokat).
Zene hallgatására nevelés
A gyermekeket a zene figyelmes hallgatására neveljük és a zenei anyag igényes kiválasztásával
felkeltjük a zene iránti érdeklődésüket (pedagógusi és zenei előadások, koncertek, IKT
eszközök alkalmazásával zeneművek hallgatása).
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


képes természetes tempóban járni, önállóan tempót tartani;



megkülönbözteti

és

reprodukálja

a

halk-hangos,

magas-mély,

gyors-lassú

fogalompárokat a dallamban, ritmusban;


dallamot visszaénekel, törekszik a tiszta éneklésre;



kifejezi cselekvéssel a dalritmust és az egyenletes lüktetést;



helyes testtartással végez egyszerű táncos mozdulatokat, mozgásokat, ismer néhány
térforma alakítási lehetőséget;



figyelmesen hallgatja a bemutatott zenét, dalt;



fekismeri dallammotívum alapján a hallott dalt, néhány természetbeli hangot,
hangszereket;



5.3.

képes rögtönözni dallamot, ritmust, mozgást, játékot.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A gyermekek alkotó tevékenysége a játékra épül, s egyben a játék egyik formája is. A külső és
a saját belső világuk fokozatos megismeréséből adódó élményeiket dolgozzák föl, saját
szintjükön, saját elképzeléseik szerint. Fontos, hogy ezt a folyamatot újabb és újabb élmények
átélésével segítsük.
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Az ábrázolás különböző fajtái (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka), a
vizuális technikák gyakorlása során a gyermekek minden alkalommal átélik az alkotás örömét,
a sikerélmény pedig újabb alkotásra serkenti őket. E folyamatban a tevékenység öröme és az
eredmény a fontos.
Fontos eszköze a gyermeki személyiségfejlődésnek, hiszen e tevékenységek közben fejlődnek
értelmi és manuális képességeik, megismerhetik az anyagok tulajdonságait, gazdagodik
érzelemviláguk, esztétikai értékrendjük. Fejlődik önkifejezésük, problémamegoldó képességük
valamint a nyelvi kifejezőkészségük is.

Célunk:


a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás megalapozása;



az érdeklődés felkeltése a vizuális tevékenységek iránt, technikák megismertetése, az
eszközök használatának begyakorlása;



esztétikai érzékenység, igényesség alakítása, szín-, kép-, és formavilág gazdagítása;



a művészetek iránti nyitottság, a befogadás megalapozása.

Feladatunk:
 az eszközök biztonságos használatának, a különböző technikai eljárásoknak az
elsajátítása, melyek elősegíti a finommotorika, az íráshoz szükséges
mozgáskoordináció fejlődését;


az átélt élmények megjelenítése az alkotó tevékenységek folyamán;



a különböző nehézségű technikák differenciált, egyéni képességeknek megfelelő
elsajátítása (ezek a technikák később az élmények magasabb szintű kifejezéséhez
segítik a gyermekeket);



a képi, plasztikai, komponáló képesség és az önkifejezés kibontakoztatása;



egészséges önértékelés és az alkotás iránti igény kialakítása, mások munkájának
megbecsülése (elkészült munkák, alkotások elhelyezése, megbecsülése).

Teendőink a feladat megvalósítása érdekében


Feltételek biztosítása:


jól elkülöníthető, nyugodt hely;
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 hozzáférhető, jó minőségű, képességeiknek megfelelő eszközök,
melyeknél figyelembe vesszük a környezettudatosság elveit (természetes
és újrahasznosítható anyagok, gyűjtőmunka);


harmonikus, esztétikus környezet;



elegendő idő;



alkotó légkör;



élmények

és

lehetőségek

biztosítása

a

szabad

fantázia

kibontakoztatására, vizuális önkifejezésre, önálló alkotásra;


vizuális tapasztalatok nyújtása az életkor és az egyéni fejlődési ütem figyelembe
vételével;



az óvodapedagógus munkája legyen esztétikus, környezetünkkel harmonizáló, minta
értékű;



a gyermekek megismertetése művészi alkotásokkal (például kiállítás, múzeum,
reprodukció);



a közösségi érzés alakítása a gyermeki munkák díszítő elemként való felhasználásával;



a családokkal való kapcsolat erősítése az ünnepekre való közös készülődéssel illetve
ajándékkészítéssel, mely hozzájárul a gyermeki önbizalom fejlődéséhez is.

Tartalmi elemek:


képalakítással (például rajzolás, festés, kollázs, origami);



térplasztikai munkák (például gyurmázás, agyagozás, fazekasság);



kézimunka (például varrás, hímzés, fonás, szövés);



építmények készítése;



barkácsolás (például báb, játékeszköz készítés);



ismerkedés műalkotásokkal, építészeti alkotásokkal (például könyvtár, albumok,
múzeum, séták).

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


rendeltetésszerűen, készségszinten használja az eszközöket, (például ceruza, olló,
ragasztó, ecset);



ceruzafogása megfelelő, szem-kéz koordinált mozgása kialakult;



képes alkotni kreatív ötletei, élményei, emlékezete és minta alapján, díszítő elemeket is
alkalmazva;
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emberábrázolásában megjeleníti a részleteket is, esetleg az egyszerű mozgásokat;



felismeri és megnevezi a színeket, sötét és világos árnyalatokat (alap-, és kevert
színeket);



önállóan vagy társaival közösen modellt, makettet készít;



téralkotásban ötletes, figyelembe véve az alapvető téri viszonyokat;



képes véleményt alkotni saját és társai alkotásairól;



rácsodálkozik a szépre, az esztétikus látványra, tud gyönyörködni benne.

5.4.

Mozgás

Óvodai nevelésünk, programunk lényeges eleme az egészségfejlesztő testmozgás. A mozgás
azokon a mozgásformákon alapuló fejlesztő tevékenységek összessége, amelyek a gyermekek
természetes mozgásformáit veszik alapul (csúszás, mászás, futás, ugrás, dobás).
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei, hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez,
megóvásához.
Az óvodáskor a természetes mozgásformák, a finommotoros mozgáskészségek valamint a
mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket igyekszünk sokszínű, változatos
és örömteli játékokkal elősegíteni. Ezzel biztosítjuk a mozgás és értelmi fejlődés kedvező
egymásra hatását.
A megfelelően kiválasztott és rendszeresen alkalmazott mozgásos játékok és feladatok
kedvezően hatnak a kondicionáló képességekre, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet
teherbíró képességét valamint fontos szerepük van a helyes testtartás kialakításában.
Az irányított mozgásos tevékenységek kiegészítik a spontán, szabad játék során végzett
mozgásos tevékenységeket.
Célunk:


az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása, a
gyermek testi fejlődésének elősegítése;
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a gyermek természetes, harmonikus és koordinált mozgásának, testi képességeinek
fejlesztése játékos formában;



a gyermek személyiségének fejlesztése, figyelembe véve a különleges nevelési igényű
gyermekeket: pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas
viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó magatartás.

Feladatok:


a közös tevékenységek megszerettetése, az esztétikus, szép mozgás tudatossá tétele
(legyen igény a gyermek számára);



természetes mozgásformák gyakoroltatásával a gyermekek testi és kondicionális
képességeinek (ügyesség, gyorsaság, állóképesség, erő) fejlesztése;



szem – kéz, szem – láb koordináció, nagymozgások és egyensúlyérzék fejlesztése;



ismeretek nyújtása és az erkölcsi tulajdonságok alakítása (akarat, bátorság, önuralom,
fegyelmezett magatartás, közösségi szellem);



az életkornak megfelelő mozgásformák kialakítása az egészséges terhelés figyelembe
vételével, beépítve a prevenciós és korrekciós gyakorlatokat;



a mozgásformák gyakorlásával a mozgásérzékelés, téri és időbeli tájékozottság,
mozgáskoordináció fejlesztése;



testséma-fejlesztő játékok alkalmazásával a testrészek megismertetése, testkép
alakítása.

Teendőink a feladatok megvalósítása érdekében:


a gyermekek érdeklődésének felkeltése, élményhez juttatása az együttes mozgás során,
kielégítve természetes mozgásigényüket;



feltételek megteremtése (hely, idő, eszköz, higiénia, balesetvédelem);



megfelelő szokás- és szabályrendszer kialakítása, betartatása;



modell és példa nyújtása;



a tervezésnél és a gyakorlásnál a fokozatosság, a differenciálás és rendszeresség elvét
tartjuk szem előtt;



spontán és szervezett mozgásos játéklehetőségek biztosítása minden nap szabadban
vagy a teremben, eszközzel vagy anélkül;
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 a spontán megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak
az óvodai nevelés minden napján az egyéni szükségletek és képességek figyelembe
vételével, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk;


kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása, amelyeket naponta, lehetőség
szerint szabad levegőn igyekszünk megvalósítani;



a mozgásformák gyakorlásával a gyermekeket öröm- és sikerélményhez juttatjuk;



a hibajavítást tapintatosan, a helyes mozgás megerősítésével végezzük;



olyan játékos feladatok szervezése, melyek kihívást jelentenek a gyermekek számára,
és amelyek az önálló szabad játékában is alkalmazhatóak;



szervezés alapos megtervezése, állásidő minimalizálása;



minél több idő biztosítása a szabadban való tartózkodásra, mozgásra;



más tevékenységi formákkal való komplexitás kihasználása;



séták, kirándulások szervezése a mozgásigény kielégítése érdekében.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére


a természetes mozgás elemeinek (fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, járás, futás)
elsajátítása;



mozgása harmonikus, összerendezett;



az életkornak megfelelő fizikai állóképesség kialakítása;



az adott szabályokat betartja és követi;



képes mozgás közben irányt változtatni, jobbra, balra, hátra fordulatot tenni, az irányok
megnevezésével;



kialakul térben való észlelése, tájékozottsága és mozgása, testsémája;



tud térformákat alakítani (sor, kör), egy és páros lábon szökdelni;



képes egyensúlyozni egy lábon, illetve emelt szeren két lábon;



kisebb akadályok átugrására képes;



labdát dob, elkap, gurít, pattogtat, céloz vele;



kitartó a mozgásban, figyelem koncentrációra képes;



társaival és a felnőttekkel is képes az együttműködésre;



környezetében biztonságosan közlekedik;



kialakul az igénye a testedzés és a sport iránt.
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A külső világ tevékeny megismerése

Egészségnevelő programunkban fontos szerepet kap a külső világ tevékeny megismerése, a
környezettudatos magatartásforma alapozása, alakítása.
A gyermek a környezettel, az őt körülvevő világgal való ismerkedése az óvodai nevelés
egészében érvényesülő folyamat. A külső világ tevékeny megismerése magában foglalja a
környezet megismerése mellett az elemi matematikai tartalmú tapasztalatok megszerzését.
Az ismeretszerzés alapja a tapasztalás és a tevékenykedtetés.
A mindennapi tevékenységeken (például megfigyelés, kísérletek, séta, kirándulás) keresztül
olyan tapasztalatokat szerez, amelyek segítik az életkorának megfelelő biztonságos
eligazodásban.
Eközben személyisége is pozitívan formálódik, alakul: fejlődik értelme, problémamegoldó
képessége, önállósága, nyelvi kifejezőkészsége, hazájához, közvetlen környezetéhez fűződő
viszonya természet szeretete, védelme), környezettudatossága.
Célunk:
A környezeti kultúra (egészséges életmód, biztonságos életvitel szokásainak) alakítása, a
környezettudatos magatartásra nevelés, a természet- és környezetvédelem alapozása. A
gyermeket körülvevő természeti és társadalmi környezet felfedezése, helyi hagyományaink,
értékeink megismerése, megszerettetése, védelme, fenntartható fejlődésre való törekvés.

Feladatunk:


lehetőségek megteremtése (önálló és csoportos tapasztalatszerzés), a gyermekek
érdeklődésének felkeltése az őket körülvevő környezet (természetes és mesterséges),
természet iránt, a természet szeretetének, védelmének megalapozása;



a gyermekek érdeklődésének felkeltése a matematikai jelenségek iránt, ismereteik
gazdagítása a külső világ aktív felfedezése, megismerése közben;



érzékelés, észlelés pontosítása, differenciált fejlesztés, ismeretnyújtás az egyéni
képességek és eltérések figyelembevételével. (tehetséggondozás, felzárkóztatás);



a gyermek tevékenységi vágyára építve, spontán és irányított tapasztalatszerzés útján a
megfigyelőképesség, képzelet, gondolkodás, emlékezet fejlesztése, ok-okozati
összefüggések felismertetése, problémahelyzetek megoldása, logikus gondolkodás
megalapozása, minél több érzékszervet bevonva (kirándulások, séták);

46

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.
OM azonosító: 037287


„Bóbita”
Egészségnevelő
Óvodai Pedagógiai Program

tágabb környezet megismerésére séták, kirándulások szervezésével, erdőn, mezőn,
vízen szerzett élmények, tapasztalatok biztosítása;



a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakulásához szükséges szokások,
viselkedési formák megalapozása, a környezet higiéniájára, esztétikájára való igény
kialakítása;



közös tapasztalatszerzés során az együttműködés, társas kapcsolatok, erkölcsi
tulajdonságok

fejlesztése

(például

segítségnyújtás,

együttérzés,

önzetlenség,

figyelmesség, egymás sikereinek elismerése);


a gyermek igényeihez alakítva a környező világ mennyiségi, formai, téri viszonyainak,
kiterjedésbeli összefüggéseinek játékos felfedeztetése, megtapasztaltatása;



a nemzeti kultúra értékeinek, hagyományainak közvetítése, a magyarságtudat
(szülőföld, itt élő emberek, tájak) mélyítése, más népek jellegzetességeinek
megismertetése;



a gyermekek kommunikációs készségének alakítása, szókincs bővítése, önálló
véleményalkotás, ítélőképesség megalapozása, döntési képesség fejlesztése a kortárs
kapcsolatokban és a környezet alakításában.

Teendők a feladatok megvalósítása érdekében:


feltételek biztosítása a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, kötetlen és
kezdeményezett szervezeti keretek között:


elegendő és sokszínű alkalom, lehetőség, idő, élmény és megfelelő hely az
egyéni és csoportos felfedezésre, kísérletezésre, gyakorlásra, teret engedünk a
matematikai jellegű tapasztalatszerzésnek;



a sokrétű ismeretszerzést szolgáló eszközök (ismeretterjesztő könyvek,
lexikonok, nagyító, mikroszkóp, homok-víz asztal);



óvodapedagógusi modell, mintaadás (környezet iránti attitűd, kreativitás,
felkészültség, korszerű ismeretek).



munkánk során kihasználjuk az újrahasznosítás lehetőségeit, a gyerekeknek és a
szülőknek is példát mutatva, igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósítására;



tudatosítjuk az energiatakarékosság fontosságát (víz-, áram-, gázfogyasztás);
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 játékos tevékenységekkel, programok szervezésével, tartalmassá tesszük a zöld jeles
napokat

(például

takarítás-,

állatok-,

víz

világnapja,

környezetvédelmi-,

energiatakarékossági világnap, föld napja, madarak- és fák napja,), ráirányítjuk a
figyelmet a környezetvédelem, a fenntartható környezet, a természet megóvásának
fontosságára;


a beszélgetés adta lehetőségek kihasználása (véleményalkotás-csere, következtetések
levonása, összefüggések megfogalmazása, szabályok, folyamatok felismerése), ezáltal
segítve a megértést, az ismeretek rendezését, a tapasztalatok rögzítését.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


a természeti- és társadalmi környezethez való viszonyulását pozitív attitűd jellemzi
(szeretet, megbecsülés, óvás);



képes a természeti változások ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, annak
verbális megfogalmazására;



ismeri az évszakok, hónapok, napok, napszakok nevét, sorrendjét, jellemzőit;



képes a cselekvések időbeli sorba rendezésére, felismeri az időbeli relációkat.
gyűjtőfogalmak meghatározására;



tudja saját és családtagjai nevét, munkahelyét, lakcímét;



ismeri és megnevezi az alap és kevert színeket;



képes tulajdonságok szerinti válogatások folytatására, sorba rendezésére;



össze tud mérni két halmazt párosítással, elő tud állítani különféle elemekből bontással
ugyanannyit, többet, kevesebbet;



tárgyakat meg tud számlálni 10-20-as számkörben;



a térben és síkban jól tájékozódik, kialakul oldalisága;



képes különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat
szétválogatni, felismerni;



megnevezi saját testrészeit, érzékszerveit;



ismer néhány növényt, állatot (házi és vadon élő), életterüket, jellemzőiket,
csoportosítja az élőlényeket (állat, növény, ember);



megnevezi a közlekedési eszközöket, ismer néhány alapvető szabályt (közlekedési
lámpa színeinek jelentése, gyalogos átkelőhely jele, gyalogos közlekedés);



képes arra, hogy az óvodapedagógus kérdéseit megértse, utasításait kövesse;



érti és helyesen használja az összehasonlítást kifejező szavakat;
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 a tevékenységeknél érvényesíti problémamegoldó képességét;


részt vesz természetvédelmi tevékenységekben (madáretetés, élőlények óvása, szelektív
hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, udvar rendben tartása), gondolkodásában
megjelennek a környezettudatosság alapjai;



a család és óvoda által tartott ünnepkörökhöz kapcsolódóan ismeri hazája
hagyományait, népszokásait, (húsvét, farang, karácsony);



ismer néhány környezetében lévő épületet és azok funkcióját.

6. Az óvodai élet megszervezése
Pedagógiai programunk egyaránt megvalósítható osztott és osztatlan csoportszervezéssel,
vegyes és hasonló életkorú gyermekek csoportba sorolásával. A csoportok szervezését a helyi
adottságok, szokások, igények befolyásolják, mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a gyermekek, óvodapedagógusok egyaránt jól érezzék magukat, s ezáltal biztosított legyen
minden csoport számára a megfelelő színvonalú pedagógiai munka.
Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő „foglalkozások”, tevékenységek
mindegyikét óvodapedagógus irányítja. „A gyermek egészséges, a tevékenységekben
megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket,
melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek,
valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (535 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.”5

6.1.

Hetirend

A hetirend a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazza: kialakítása során minden
tevékenységformát tervezni kell, de a csoport összetételének, valamint a gyermekek
igényeinek, képességeinek, fejlettségének figyelembe vételével ezek módosíthatók.

6.2.

Napirend

Óvodánk napirendjét a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Napirendünk igazodik a
különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a
helyi szokásokra, igényekre.

5

363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1. melléklet
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A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. Fontos a
tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett
szerepét.
Javasolt napirend
Időkeret

Tevékenységek

6:30- 17:30

SZABAD JÁTÉK a csoportokban és az udvaron

Közben:
8:00-9:00

folyamatos tízórai

a délelőtt további
részében:

Szabad és irányított tevékenységek a csoportszobában és a
szabadban:
-

szabad és irányított MOZGÁSOK, mozgásos játékok
élményszerző séták, kirándulások
élmény- és tapasztalatszerzések, alkotó munkák
tisztálkodás-terítés-ebéd

11:45- 12:45
-

az asztalok leszedése, szellőztetés, takarítás, ágyazás
tisztálkodás fogmosással

12:45-14:50

-

átöltözés, MESE, pihenés

14:50- 17:30

-

folyamatos ébredés, öltözés, tisztálkodás, fésülködés
uzsonna
szabad és irányított tevékenységek folytatása a
csoportokban és a szabadban

6.3.

A nevelés tervezése, dokumentumai

A teljes nevelési folyamatban kiemelt szerep jut a gondozásnak, hiszen az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, formálja, építi kapcsolatait a gyermekkel, miközben segíti,
támogatja az önállósága fejlődését is.
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Az óvodapedagógus a nevelési, gondozási teendőkben együttműködik a gondozást végző többi
munkatárssal (szakmailag felkészült dajka, pedagógiai asszisztens).
Mind a heterogén (vegyes, részben osztott), mind a homogén (osztott) csoportban is
megvalósíthatók a kitűzött nevelési célok és feladatok. A célunk a feladatok ismeretében, hogy
a fejlesztést hosszútávon, éves, féléves periódusokban gondoljuk át, melyeket választhatóan
témákra, témahetekre, projektekre lebontva tervezünk.
Programunk céljainak és feladatainak ismeretében a pedagógiai folyamatokat a gyermekek
egyéni adottságaihoz igazítva tervezzük meg. Tudatosan építünk a gyermekek önállóan,
spontán, szerzett tapasztalataira, meglévő ismereteikre és játékos formában biztosítjuk a
sokoldalú irányított, tapasztalatszerzés lehetőségét. Fontos, hogy tevékenység közben, a
cselekvések sorozatában való aktív közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon és
valódi, a környezetben meglévő problémával foglalkozzon. Kreatív probléma megoldásra
ösztönözzük a gyermekeket.
A tervezésnél figyelembe vesszük, hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme különböző, ezért
a gyermekek életkorának valamint képességeinek megfelelően differenciálunk.
A gyermek fejlődését, fejlődési ütemét minden tevékenységi területen nyomon követjük és
évente két alkalommal írásban rögzítjük. A konkrét megfigyelések adnak alapot az egyéni,
differenciált fejlesztés megtervezéséhez. Amennyiben szükséges szakmaközi, illetve
ágazatközi együttműködést kezdeményezünk a gyermek diagosztizálása, fejlesztése érdekében
(logopédus, pszichológus, pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat).
A szülőket rendszeresen, fogadó óra keretében tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, valamint
konzultálunk at otthoni tapasztalatokról és egyezetjük az együttműködési lehetőségeket.

A program dokumentumai
A nevelés tervezésének dokumentumai összhangban állnak Pedagógiai Programunk
célkitűzéseivel, annak figyelembevételével készültek. Az óvodai csoport kötelező
dokumentációja a csoportnapló, a valamint a gyermekek megfigyelését (mérését), fejlődését
követő dokumentáció (egyéni fejlődési napló).
6.3.1. Csoportnapló
Az óvodai csoportnapló a pedagógiai programunk alapján, a nevelőmunka tervezésének
dokumentálására szolgál.
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Tartalma:


éves terv (évszakonként, tématervekre és ünnepkörökre bontva);



nevelési, gondozási terv, és értékelése, reflexiókkal (I. és II. félév);


egészséges életmód alakítása;



az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés feladatai;
(kiemelt figyelmet igénylő, különleges bánásmódot igénylő (SNI,
BTMN, kiemelten tehetséges) gyermekek fejlesztése;






anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, feladatai.

tevékenységi terv és megvalósulásának értékelése (I. és II. félév);


játék;



munka jellegű tevékenységek;



a tevékenységekben megvalósuló tanulás;

tevékenységformák témahét szerinti tervei (havonkénti értékeléssel: a heti tervek
megvalósulásának tapasztalatai, reflexiók, feljegyzések a csoport életéről);


a külső világ tevékeny megismerése / matematikai tapasztalatszerzés;



verselés, mesélés;



ének, zene, énekes játék, gyermektánc;



rajzolás, festés, mintázás, kézi munka;



mozgás.

Az éves nevelési, gondozási terv tervezésének fázisai:


I. félév: szeptember 1-től január 31-ig (magában foglalja a „befogadás-visszafogadásismerkedés” időszakát is);



II. félév: február 1-től május 31-ig (az augusztus 31-ig tartó nyári időszakra külön
dokumentumban tervezve).

6.3.2. A gyermek megfigyelését, fejlődését nyomon követő dokumentáció (Mérés –
Értékelés)
A törvényi szabályozásnak megfelelően a gyermekek fejlődését az óvodába kerüléstől
folyamatosan figyelemmel kísérjük és évente két alkalommal írásos formában is rögzítjük.

52

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
„Bóbita”
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.
Egészségnevelő
OM azonosító: 037287
Óvodai Pedagógiai Program
Intézményünkben, a nevelési munka meghatározó részeként, a gyermekek adottságainak,
személyes és szociális képességeinek, készségeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer
működik. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza a gyermek aktuális
fejlettségi szintjét: az anamnézis mellett itt kerülnek rögzítésre az értelmi, a lelki, a szociális és
a testi fejlődésének eredményei.
A gyermek megfigyelésének színterei:


játékba ágyazva;



munkához való viszony megfigyelése;



tevékenységek során;



társas kapcsolatainak megfigyelése, elemzése kapcsán.

A fejlődési naplóban dokumentáljuk a gyermek fejlődésének mértékét, ütemét, valamint a
differenciált fejlesztés irányát, a szükséges intézkedéseket, javaslatokat.
A megfigyeléseinket meghatározó szempontként vesszük figyelembe a gyermekek saját üteme
szerinti fejlődését, önmagukhoz viszonyított fejlesztését, mérését. Szem előtt tartjuk, hogy a
mérések többnyire a pillanatnyi állapotot és fejlettséget tükrözik, ezért a megállapítások,
következtetések rögzítésekor a lehető legtöbb meghatározó okot és szempontot igyekszünk
figyelembe venni.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok
feladata.

A

gyermekek

egyéni

képességeinek,

adottságainak

figyelembevételével

differenciáltan fejlesztünk, melynek alapvető feltétele a gyermekek sokoldalú megismerése.
A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan (fogadó órák) keretében tájékoztatjuk.

7. Gyermekvédelem az óvodában – A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedések
A gyermekeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg óvodánkban. A
gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő illetve
hátránycsökkentő szerepet tölt be.
Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére irányul,
természetesen az emberi és gyermeki jogok tiszteletben tartásával, hogy minden gyermek
egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben. Óvodánkban előítélet kibontakozásának
nincs helye.
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Célunk:
A gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének, jólétének biztosítása, a
problémák kialakulásának megelőzése, illetve feltárása, valamint megfelelő támogatás, segítség
biztosítása a hátrányok (különös tekintettel a szociális hátrányok) enyhítésére, a
veszélyeztetettség megszüntetésére. Arra törekszünk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék
magukat óvodánkban. Nevelési elveinkben a gyermekek „mindenek felett álló” érdekét tartjuk
szem előtt, az esélyegyenlőség jegyében, a kiemelt figyelmet (különleges bánásmódot) igénylő
gyermekek óvodai nevelésének, irányelveinek figyelembe vételével, a befogadó környezet
megteremtésével.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésén túl ügyelünk a
gyermek balesetek megelőzésére.
A feladatokban mind az intézményvezető, mind a gyermekvédelmi megbízott kiveszi részét,
valamint fontos az óvodapedógusok gyermekvédelmi tevékenysége is.
7.1. Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi feladatok
Az óvodai gyermekvédelem feladata a gyermekek jogainak védelme és érvényesítése az
esélyegyenlőség jegyében, az óvodai nevelés folyamán.


a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a nehezen nevelhető,
és a szociálisan inadaptált gyermekek megsegítése;



törekvés a másság elfogadására, vallási, világnézeti meggyőződés tiszteletben tartása;



biztosítjuk, hogy a gyermekeket semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érje;



a különböző okok miatt veszélyhelyzetbe került gyermekek felmérése, nyilvántartásba
vétele, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, szükség esetén
tanácsadás;



A Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött együttműködési
megállapodás keretében, az óvodai szociális segítő szolgáltatásait is igénybe vesszük:
a szociális segítő támogatja a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetését, illetve az
intézményben felmerülő életvezetési, szociális, szocializációs problémák megoldásához
nyújt segítséget a gyermekeknek, családjaiknak és a pedagógusoknak egyaránt;



rendszeres egyeztetés a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal a problémás, valamint a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatban;

54

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.
OM azonosító: 037287
 az okok feltárása, és megfelelő segítségnyújtás;

„Bóbita”
Egészségnevelő
Óvodai Pedagógiai Program



a gyermekek érdekeinek képviselete, az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása;



a rászoruló családokkal kapcsolattartás, esetenkénti családlátogatás, fogadóóra;



kapcsolattartás külső szakmai intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel;



titoktartási kötelezettség betartása a gyermekekkel kapcsolatos információkat illetően;



a tanköteles korú gyermekek igazolatlan hiányzását figyelemmel kísérjük, amennyiben
szükséges, megtesszük a megfelelő lépéseket;



intézkedünk, ha a szülő nem teljesíti kötelességét, ezáltal veszélyezteti gyermeke
egészséges fejlődését (pl. az indokolatlanul sokat hiányzó gyermekek esetében),



rendszeres egészségügyi, védőnői vizsgálatok és fogászati szűrések biztosítása;



folyamatos és rendszeres kapcsolatot tartunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
(veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű), és ezen belül a
különleges bánásmódot igénylőlő gyermekek (BTMN és SNI, valamint kiemelten
tehetséges) gyermekek óvodapedagógusaival, fejlesztőivel.

7.2.

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési
alapelveinkben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga van az
emberi méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy az ellátott
gyermekek hozzájussanak mindahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon történő
kibontakoztatásához szükséges.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjüka a következő területeken:


a teljesítmények értékelése;



az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele;



a gyermeki jogok gyakorlása;



az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés;



a kiemelt és különleges bánásmódot igyénylő gyermekek nevelése, fejlesztése, segítése
folyamatában;



az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése;



a gyermek csoportban való elhelyezése;



szülői igény esetén vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló nevelés esetén.
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A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos
feladatok:
 a szociális hátrányok feltérképezésében, a peremhelyzet okainak feltárásában a
csoportban dolgozó óvónők és a szülők jelzésére alapozunk;


gyermekvédelmi nyilvántartó lap kitöltése, konzultáció az óvoda gyermekvédelmi
felelősével, szükség esetén külső szakemberrel;



szükség esetén családlátogatás;



a csoportbeli tevékenységek megfigyelése, a fejlesztés irányának kijelölése;



egyéni beszélgetések, szoros érzelmi kapcsolat kialakítása;



a csoportbeli beilleszkedés segítése;



az együttéléshez szükséges erkölcsi normák megismertetése, fokozott gyakoroltatása
változatos módszerekkel;



kommunikációs készség felmérése, egyéni fejlesztés.

A szociális hátrányok feltérképezésében, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a szülők
jelzésére alapozunk. A hátrányok leküzdése érdekében a megfelelő szolgálatokkal vesszük fel
a kapcsolatot, és a problémák megismerésének függvényében kérünk, illetve ajánlunk
segítséget.
Az

óvodavezető

felelősséget

vállal

az

intézményben

folyó

gyermekvédelmi

és

esélyegyenlőségi munka megfelelő működéséért, és biztosítja a szükséges feltételeket, különös
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.

Feladatai:


a beiratkozást követően, a nyári összevont szülői értekezlet keretében tájékoztat az
általános tudnivalókról (egészségügyi vizsgálatok, szűrések rendszeréről, az egyéb
gyermekvédelemi

teendőkről,

valamint

az

étkezési

térítésekhez

igényelhető

kedvezményekről);


tájékoztatja a szülőket a helyi gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekről;



a szakmai dokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend) rendelkezésre bocsátásakor kiemeli;



az óvoda óvó-védő, gyermekvédelmi, valamint az esélyegyenlőséget biztosító
funkcióját, a gyermeki személyiség kibontakoztatásához szükséges együttműködés,
felelősség fontosságát.
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Óvodánkban a gyermekvédelmi megbízott feladata a gyermekvédelmi munka összefogása, a
jelzési kötelezettség betartásának figyelemmel kísérése, valamint szoros kapcsolatot tart az
óvodapedagógusokkal és a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal. Szükség szerint kéri az adott
esetnek megfelelő gyermekvédelmi intézmények és szakemberek segítségét. Vezeti a
gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos dokumentációt.

Feladatai:


Gyermekvédelmi terv összeállítása;



szülők írásbeli tájékoztatása munkájáról, elérhetőségéről;



a gyermekvédelemmel kapcsolatos információkról, cselekvési-intézkedési tervekről az
rendszeresen tájékoztatja az óvodavezetőt;



rendszeres

munkakapcsolatot

alakít

ki

a

„nyilvántartott”

gyermekek

óvodapedagógusaival, anyagi veszélyeztetettség esetén mindenképpen egyeztet a
csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, illetve a szülők ilyen irányú jelzéseit is
figyelembe veszi;


tájékoztatást

nyújt

a

szülők

részére

a

gyermekvédelmi

feladatokat

ellátó

intézményekről;


nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint a
kapcsolatos intézkedéseket;



szükség esetén részt vesz családlátogatáson, fogadóórán.

Az óvodapedagógus feladatai:


a veszélyeztetett, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése,
a kapcsolódó dokumentáció vezetése, valamint a szükséges óvó-védő intézkedések
megtétele;



család megismerése, megbeszélés alapján családlátogatás, a megfigyelések rögzítése;



problémák, hátrányok felismerése, szakember segítségének kérése;



felzárkóztatás megszervezése;



tehetséggondozás megvalósítása;



hiányzási naplók vezetése, rendszeres hiányzás jelentése;



rendszeres konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel;



kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervekkel;
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gyermekbalesetek megelőzése, elhárítása, szükség esetén a megfelelő intézkedések
megtétele.

7.3.

Inkluzív

pedagógia

–

Integráló

sajátosságok

megőrzésével,

a

különbségekhez való alkalmazkodással – Kiemelt figyelmet igénylő gyermek
(SNI, BTMN, Tehetséges HH, HHH)
Az európai uniós állásfoglalások fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt, azt
az elvet, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt csoportot vagy egyént nem lehet a
társadalomban

hátrányosan

megkülönböztni,

vagy

bármilyen

módon

kirekeszteni.

Napjainkban a pedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása az integráció sikeres
megvalósítása lett. Az esélyegyenlőség biztosítását és a társadalmi befogadást a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek intézményes nevelésének kezdeti, korai szakaszában kell
elkezdeni. A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös
játékon, a közös tanuláson, a kölcsönös kommunikáción van. A fogadó és a beilleszkedő fél
számára ez egyaránt alkalmazkodást tesz szükségessé.
A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni fejlesztése,
fejlődésének segítése:
A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a fejlesztési folyamatot az egyes
gyermekek egyéni szükségleteihez igazítja. Az egyénekhez igazodás a csoport valamennyi
tagjának kedvező. Törekedni kell a gyermekekhez legjobban illeszkedő eljárások
megvalósítására.
A szülők szerepe alapvető és lényeges, sőt nélkülözhetetlen eleme az integrációs folyamatnak.
Az együttnevelés mindennapi megvalósulásának és a gyermek eredményes fejlesztésének
legfőbb feltétele a pedagógus és a fejlesztőpedagógus együttműködése.
A közösségbe történő beilleszkedés szempontjából fontos a csoporttársak elfogadó, befogadó
hozzáállása.
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7.3.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek típusai (SNI, BTMN, tehetséges)
Sajátos nevelési igényű gyermek:
A sajátos nevelési igényt specifikus Szakértői Bizottságok állapítják meg (országos / megyei
szakértői bizottságok: a beszéd-, valamint a tanulási képességet vizsgáló bizottságok. A
szakértői bizottságok a vizsgálataik alapján elkészült szakértői véleményben javaslatot tesznek
a gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és
az ellátáshoz kapcsolódó szakember szükségletre, valamint kijelölik a gyermek állapotának
szakmai szempontból leginkább megfelelő intézményt. A törvényi szabályozás alapján kiemelt
figyelmet kell fordítani a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes fejlesztésének
biztosítására.
Az Alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára
szükségesek, így az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés
általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.
A 15/2013. 22.§ (2) EMMI rendelet előírja a gyermekek kötelező felülvizsgálatát. A kötelező
felülvizsgálat időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi a gyermek életkorát, a sajátos
nevelési igényének típusát, a nevelés – oktatás formáját, tehát az intézményes ellátás időtartama
alatt folyamatos és rendszeres a gyermek fejlődésének nyomon követése.
Óvodánkban az Alapító Okiratban meghatározott típusú sajátos nevelési igényű gyermekeket
fogadunk, akiket a többi gyermekkel együtt, integráltan fejlesztünk a nevelési folyamat során.
A gyermekek között fennálló különbségeket pedagógiai programunk kialakítása során is
folyamatosan figyelembe vesszük és beépítjük. A sajátos nevelési igény szerinti környezet
kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési
célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap,
ami a további önálló cselekvéshez szükséges.
Az óvodai nevelés és fejlesztés elvei a sajátos nevelési igényű gyermekre vonatkozóan:


óvodánk pedagógusainak, a szülők, és gyermekek közösségének megfelelő felkészítése
a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására;



a szükséges fejlesztések csak a komplex kivizsgálás után kezdhetők meg;



amennyiben részesült korai fejlesztésben a gyermek, arra kell építeni;



szükséges biztosítani a fejlesztés folyamatosságát;
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elengedhetetlen a türelmes, nyugodt, érzelmi támaszt biztosító pedagógusi attitűd;



szociális készségek fejlesztése;



a kognitív funkciók fejlesztése az adekvát játékhasználat elősegítése;



tudatos önállóságra nevelés, önkiszolgálás ösztönzése;



differenciált fejlesztés (megfelelő idő, körülmények, fokozatosság biztosítása);



az eltérő terhelhetőség figyelembevétele;



SNI gyermeket nevelő szülők fogadóórán történő tanácsadása, megsegítése,
tapasztalatcsere;



folyamatos kapcsolattartás a speciális fejlesztő szakemberekkel.

Az óvodapedagógus feladatai:


a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálásáért a csoport óvodapedagógusa
felelős;



az óvodapedagógus és a gyógypedagógus vagy terapeuta közösen, személyre szabottan
határozza meg a feladatokat, melyet az óvodapedagógus a mindennapi gyakorlata során
is alkalmaz;



kapcsolatot tart a Szakértői Bizottságokkal, Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal,
jelzi a kontrollvizsgálatok időpontjait, azok esedékességét;



együttműködik a különféle szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus, gyermekvédelmi megbízott, stb.);



tájékozódik a sérült gyermek családi körülményeiről, a megfelelő együttműködés
kialakítása érdekében;



rendszeres egyeztet a csoportban dolgozó kollégáival (pedagógiai asszisztens, dajka), a
gyógypedagógussal és szülőkkel az egységes követelmények támasztása érdekében;



rendszeres tájékoztatást nyújt az intézményvezetőnek a gyermek fejlődéséről, a
felmerülő problémákról és az elért eredményekről;



felel a gyermekkel kapcsolatos dokumentációért, a szükséges információk
megosztásáért, a személyi adatok védelme és titoktartási kötelezettség betartása mellett.

Az óvodapedagógus – a speciális szakember iránymutatása mellett – az alábbi kompetenciákat
fejlesztheti:
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Kognitív


gondolkodási képesség (konvertálás, rendszerező képesség, logikai képesség, és
kombinatív képesség);





tudásszerző képesség (ismeretszerző, alkotó képességének fejlesztése);



kognitív kommunikációs képesség (vizuális, nyelvi, verbális);



tanulási képesség;

Személyes


önkiszolgáló, önellátási képesség fejlesztése – öltözködés, vetkőzés, étkezés;



testi képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés;



befogadóképesség fejlesztése (tevékenységi formánként);



önkifejezés képességének fejlesztése – zene, vizualitás, előadói – és
szövegalkotó képesség;





önvédelmi képesség fejlesztése – szabadság-, egészség-, és identitásvédelem;



speciális képességek (tehetség) fejlesztése;



önszabályozás (kontroll) és önfejlesztés képességének fejlesztése;

Szociális


szociális szokások és minták - személyes példamutatás;



szociális készségek – legfontosabb kiválasztása, szükségszerű működtetése;



szociális ismeretek – viselkedési normák gyakorlása;



szociális kommunikáció;



szociális érdekérvényesítés – szükséglet jelzése, segítőkész énkép erősítése,
segítő viselkedésformákat támogató normák tanítása, segítségnyújtás normáinak
aktiválása.

A tudatos és hatékony pedagógiai hatások szakmai feltétele az egyéni fejlesztési terv
kidolgozása, mely mindig az adott gyermek részére készül. Kiindulópontja a gyermek állapota
(mozgása, beszéde, figyelme, emlékezete, stb.).
A fejlesztés fő célja az egészséges, harmonikus személyiség, a beilleszkedéshez szükséges testi,
szociális és értelmi érettség kialakítása, valamint az iskolai tanulási zavarok megelőzése.
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Az iskolaérettség feltételeit három területen határozzák meg: testi fejlettség, a kognitív
képességek minőségében, valamint a szocializáció területén A fejlesztési tervnek a fejlesztendő
területek mindegyikét tartalmaznia kell.
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai
kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek sajátos nevelési igényének
(beszéd-, pszichés fejlődés zavara) típusához igazodó szakemberek együttműködése szükséges.
Az elvárásoknak igazodni kell a gyermek fejlődésének üteméhez:


a fejlesztés a gyermek számára szükséges területeken valósuljon meg;



a sajátos nevelési igényű gyermeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl;



a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak a
mindennapi nevelőmunka tartalmi elemeivé.

A sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális
eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a
speciális szakemberek segítségével végzett rendszeres és folyamatos pedagógiai munka teszi
lehetővé az iskola megkezdéséhez szükséges fejlettség elérését.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének feladatai az óvodai
nevelés során:
A célunk a fejlesztés által, a sérülés súlyosságától függően a hátrányok csökkentése vagy
ellensúlyozása, és a lehetőségekhez mérten a pszichológiai és fiziológiai tényezők
összhangjának megteremtése.
A beszédfogyatékos gyermek
Beszédfogyatékos az a gyermek, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési
zavarok és környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság.
Az akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája
(megkésett beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos orrhangzóság, stb.), illetve a
beszédhibához csatlakozó magatartási zavara miatt eltérően fejlődik.
Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a
beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, az utánzóképesség
gyengeségében nyilvánul meg.
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Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs
képességekben, valamint a szociális kapcsolatok kialakításában. A beszéd- és nyelvi problémák
súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség-zavarok (diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia
veszélyeztetettség), és magatartás problémák, amelyek nehezítik a gyermek beilleszkedését.
A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti korai fejlesztés.
A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő gyermek
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban részesülnek, amely az óvodai
nevelés keretében valósítható meg.
A gyermeknél a megismerésben fellelhető elmaradás, a beilleszkedési és magatartási zavarok
hátterében részképesség zavarok, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar és/vagy
figyelemzavar, pszichikus funkciók fejletlensége, vagy a felsoroltak akár halmozott
előfordulása áll fenn.
Nem határozhatunk meg egységesen jellemző jegyeket, mert az egyes állapotok, a tünetek,
tünet együttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex személyiség -,
illetve általános megismerési-, és elsajátítási zavarig terjedhetnek. A részképesség zavarok
körébe a gyermek óvodai beilleszkedése, a különböző tevékenységek, ismeretek elsajátításának
nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási,
megismerési

zavarok komplex tünet-együttese tartozik. Jellemző, hogy az

adott

részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos elmaradás mutatkozik,
valamint teljesítményszórás mutatható ki az intelligencia faktorok, a mozgáskoordináció és a
beszéd szintje között.
Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN):


Tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt
lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok);



Magatartászavarok miatt problémás gyermekek


Visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes,
visszahúzódó, stb.). Eredményhez vezethet például a csoportos és a párban folyó
munka, a testre szabott differenciált egyéni munka, motiválás;



Ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen,
kötekedő, támadó, hiperaktív, stb.).
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Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt egyéni vállalások,
követelmények

következetes

számonkérése

az

eredmények,

pozitívumok

kiemelése, megerősítése mindkét típust motiválja, segítheti a beilleszkedést, a társak
általi elfogadást.
Kiemelten tehetséges gyermek
A tehetség olyan, legtöbbször már gyermekkorban felismerhető többletképesség, amely a
megfelelő környezetben és a fejlesztéssel átlagon felüli teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Tehetséges az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános, vagy
speciális képességek birtokában, magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a
feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Az óvodai nevelés során, 5-6-7 éves korban már
bizonyos jelek alapján a tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat.
Az életkori sajátosságokon túlmutatóan megjelennek az egyéniség sajátos jellemzői is:


intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: logikaimatematikai, nyelvi);



művészi tehetség (képzőművészeti, zenei);



pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület);



szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)

A tehetségcsírák azonosításának folyamatában meghatározó szerep jut az óvodapedagógus
megfigyeléseinek és a megfigyelésein alapuló értékítéletének.
Ebben az életkorban még minden a megismerést, felfedezést és a tapasztalatszerzést szolgálja:
a tehetség kibontásának alapozó jellege érvényesül, de ennek fontos szerepe van a gyermek
további fejlődését tekintve. A tehetségsegítés folyamatában a gyermekek képességeinek
azonosítása, majd kibontakoztatása kizárólag a játékos tevékenységi formákon keresztül
történik.
Az óvodai tehetséggondozás területei, lehetséges tartalmai, Howard Gardner intellektuális
képességterületei alapján (7+3):


logikai-matematikai;



nyelvészeti;



testi-kinesztetikus;
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+ 1996-tól kiegészítve:


természeti;



egzisztenciális;



érzelmi intelligencia.

Módszerek:


gyorsítás (kíváncsiság, érdeklődési kör, fejlettségi szintnek megfelelő ismeretátadás);



elkülönítés (nívócsoportban való részvétel);



gazdagítás (csoporton kívüli, differenciált foglalkoztatás).

A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás módszerét alkalmazzuk.
A tehetségígéretes gyermekek társaikkal együtt vesznek részt a különböző tevékenységekben,
azonban az óvodapedagógusok által a fejlettségi szintjüknek megfelelő differenciált
„gondozásban” is részesülnek.
Fontosnak tartjuk a szeretetteljes, biztonságot adó, toleráns, alkotó légkör megteremtését,
amely:


biztosítja a gyermek egyéni továbbhaladásának, tapasztalatszerzésének lehetőségét,
további fejlődését, sikerélményhez jutását;



lehetőséget teremt a gyermek önismeretének, önkifejezésének, jártasságainak,
képességeinek további fejlesztésére;



elősegíti a harmonikus személyiségfejlődést.

Az óvodapedagógus szerepe:


dícsér, újabb eszközökkel, lehetőségekkel motivál, megerősíti, segíti a gyermeket
elképzelései megvalósításában;



a képességeit fejlesztő feladatokkal bízza meg a gyermeket, miközben hagyja önállóan
alkotni;



az egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozik a gyermekkel (játékos formában);
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 tájékoztatja a szülőket a tehetség ígéretes gyermekük képességeinek kibontakoztatási
lehetőségeiről (óvodán kívüli tehetséggondozó intézmények).
7.3.2. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek (hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzet,
veszélyeztetett gyermek)
A felelősségünk különösen nagy a hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét
is magában hordja.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk során jelentős szerep jut az óvoda
világát nehezn elfogadó, illetve az együtt nem működő, esetleg gyermeküket is elhanyagoló
családokkal való, együttműködésre késztető kapcsolattartás.
Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében:


anyagi támogatás lehetőségeinek ismertetése;



az önművelés igényének kialakítása;



a tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása;



megfelelő családi életre és egészséges életvitelre, életmódra nevelés.

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére:


differenciált fejlesztés;



egészségnevelés;



igény szerint ügyelet biztosítása: szülői értekezletek és fórumok időtartama alatt;



kulturális rendezvények csoportos látogatása.

Szülőknek felajánlott segítség:


szülői fórum, fogadó óra lehetősége (neveléssel, életvitellel kapcsolatos tanácsadás);



közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: például családi nap,
nyitott napok, kézműves délutánok.

8. Óvodai ünnepeink, megemlékezések
Intézményünk arculatának kialakításában fontos szerepet játszik a hagyományok, ünnepek
(jeles napok) ápolása. Ezen „megemlékezések” a kultúránk megismertetésére nyújtanak
lehetőséget.
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Az ünneplés, pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésre: az óvoda feladata
a gyermekekben az ünnepi szokások megalapozása a tevékenységek, esztétikai élmények által.
Az előkészület lehetőséget ad a gyermekek közötti kooperáció és kommunikáció gyakorlására.
Az ünnepi készülődésbe szülőket is bevonjuk, ezzel is lehetőséget teremtve számukra, hogy
megismerjék óvodánk életét.
Csoportos ünnepek:


Születésnapok (névnapok) megünneplése dallal, verssel közösen egész évben
folyamatosan.



Mikulás érkezése (csoportonként ajándékozza meg a gyermekeket)



Advent, Karácsony: külső jegyekkel, hangulati előkészítéssel, ajándék készítéssel. A
munkaközösségeink által szervezett ünnepi műsor megtekintése;



Farsang: dekorálás, télűzés, jelmezes mulatság;



Március 15-i megemlékezés: zászló-, kokárdakészítés, zászló kihelyezés;



Húsvét: hangulati előkészítés, dekorálás, ajándékkészítés, locsolkodás;



Anyák napja: köszöntés verssel, dallal; ajándék készítés;



Évzáró - Búcsúztató: Az iskolába indulók búcsúztatása, szülők részvételével.

Óvodai szintű rendezvények:
 Adventi kézműves délután és vásár;
 Adventi gyertyagyújtás;
 Télbúcsúztató;
 Gyermeknap;
 Családi Nap (az óvodai Bóbita Alapítvány szervezésében);
 Sziporka Társulat mese előadása (óvodánk dolgozóiból alakult amatőr színtársulat);
 Egészség-hét (tavaszi, őszi).?
Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek:
A hagyományok ápolását, valamint óvodánk pozitív képének formálását szolgálja a város
kulturális életében, a városi rendezvényeken való aktív részvétel: óvodai csoportok, tehetséges
gyermekek rendszeres közreműködésével.


Szüreti felvonulás
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Dunavarsányi napok

Jeles napok:


Állatok világnapja



Madarak és fák napja



Víz világnapja



Föld napja



Magyar népmese napja



Weöres Sándor emléknap?

9. Az óvodánk kapcsolatrendszere
Óvoda – Család együttműködése
A szülőkkel történő együttműködés az intézményünk életében kiemelt fontosságú, hiszen az
óvodai nevelés a családi nevelésre épül, annak kiegészítője. A tapasztalat azt igazolja, hogy az
óvodában kialakított normák, szokások csak akkor lesznek maradandóak, ha azok a családi
kötelékben megerősítést nyernek, vagyis nevelési céljainkat és a hozzá kapcsolódó
feladatainkat csak a családdal együttműködve tudjuk megvalósítani.
A kapcsolat kialakításában az óvoda vállalja fel a kezdeményező szerepet. Fontos, hogy minél
jobban megismerjük a családok szokásait, nevelési nézeteit, életvitelét.
Célunk, hogy erősödjön a „Család – Gyermek – Óvoda” szeretetteljes, kölcsönös
együttműködésen, bizalmon alapuló egysége.
Az eredményes együttműködés feltételének tartjuk, hogy a szülők a köznevelési törvényben
megfogalmazott jogaikat érvényesíthessék (az intervenciós gyakorlat érvényesítését, azaz a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait). Megismerjék az óvoda Pedagógiai
Programját, Szervezeti Működési Szabályzatát és Házirendjét.
Óvodánkban Szülői Közösség működik, amely a szülői jogérvényesítés mellett az egyik
kiemelt kapcsolattartási-együttműködési forma a szülő és az intézmény között.
A szülő kötelessége a Házirend megtartása!
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A megvalósítás érdekében tesszük:


A családok, szülők számára rendszeres lehetőséget biztosítunk a gyermekük
fejlődéséről szóló tájékoztatás, valamint nevelési tanácsok nyújtására (szülői
értekezletek, fogadó órák keretében).



A családokkal kapcsolatos információkat és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával
és törvényi előírásoknak megfelelő belső szabályzataink alapján kezeljük és csak a
gyermek nevelése, fejlesztése érdekében használjuk fel.



A szülőtől való elválás megkönnyítése érdekében a beszoktatási-befogadási időszakban
támogatjuk a kezdeti szülői jelenlétet, az „anyás beilleszkedést”.



Nem adunk helyt semmilyen formában az előítéletnek: a különböző helyzetben élő és
értékrenddel rendelkező családoktól egymás elfogadását, toleráns magatartást várunk
el.



Felhívjuk figyelmüket, hogy az együttműködés a szülőnek nem csak joga, hanem
kötelessége is, hiszen a gyermek iskolára való felkészítése az óvoda és a család közös
nevelésén, együttműködésén alapszik, a 3-4 év távlatában.



Tájékoztatást nyújtunk óvoda esélyteremtő szerepének megvalósításával kapcsolatos
feladatainkról (gyermekvédelem, megelőzés-prevenció, differenciált nevelőmunka
hátránykompenzálás, tehetségfejlesztés), különös tekintettel a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek esetében



Biztosítjuk, erősítjük annak a lehetőségét, hogy a gondjaikkal, problémáikkal bármikor
fordulhatnak a pedagógusokhoz, mert együtt sikeresebb lehet a megoldás.

A kapcsolatok ápolását, mélyítését segítik a nyílt napok, játszóházak, kézműves délutánok, a
családi nap, valamint a közös kirándulások is ezt szolgálják.
Óvodánk saját, szerkesztett honlapon keresztül nyújt információkat intézményünkről a külvilág
számára (www.bobitatunderovi.hu). A felületen tájékozódhatnak a szülők, érdeklődők az
aktualitásokról, programokról, eseményekről.
A honlapon érhetőek el az intézményi dokumentumok is. A naprakész tájékoztatást segítik az
óvoda honlapja mellett, a központi és a csoportszobák előterében elhelyezett információs
faliújságok is.
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Az óvoda arculatának pozitív formálása, valamint az információáramlás, megosztás
szempontjából remek lehetőséget nyújt a rendszeres megjelenés a helyi újságban, és a kistérségi
médiában (Lakihegy Rádió, DunaMédia Televízió).
Intézményi kapcsolatok
Az intézményesített kapcsolatok rendszere meghatározó óvodánk mindennapi működésében,
valamint programunk kialakításában is szerepet játszik. Kapcsolataink szerteágazóak, a
kapcsolattartás tartalmát, formáit, módszereit, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek
megfelelően alakítjuk.
Fontosnak tartjuk meglévő kapcsolatrendszerünk ápolását, erősítését: a folyamatos és korrekt
együttműködés fenntartása, mélyítése segít a minőségi nevelő-oktató munka megvalósításában.
Kapcsolat a fenntartó önkormányzattal
Intézményünk fenntartójával a jó kapcsolat kialakítása, ápolása az intézmény sikeres
működésének ez az egyik legfontosabb feltétele. A fenntartó biztosítja óvodánk működésének
feltételeit, valamint megfogalmazza a fenntartói elvárásait. A fenntartói elvárásoknak
megfelelve, és egyben az intézmény érdekeinek szem előtt tartásával törekszünk a kölcsönös
együttműködésen,

egymás

munkájának

elismerésén,

támogatásán

alapuló

pozitív

munkakapcsolatra.
Ezt a célt szolgálja a folyamatos és kölcsönös információcsere, egyeztetés, valamint a fenntartó
képviselőinek rendszeres vendégül látása az óvodai és alapítványi rendezvényeken.
Óvoda – Iskola kapcsolat
A gyermekek óvodából iskolába való zökkenőmentes átlépésének megteremtéséhez fontosnak
tartjuk az óvoda és iskola jó kapcsolatának megőrzését, hiszen az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítése a gyermekek számára közös feladatunk. A cél érdekében a városi Árpád
Fejedelem Általános Iskolával közösen, intézményünk több „jó gyakorlatot” is kialakított (és
folyamatosan keressük a megújulás lehetőségeit).
Az együttműködés formái:


iskolalátogatás a tanköteles korú gyermekekkel, barátkozás az iskolai környezettel
(„Sulivár” – program);



a gyermekek beilleszkedésének segítése, nyomon követése:
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 iskolai tanévnyitó ünnepség, ahová az elsősöket az óvodából a „volt” óvó
nénijeik kísérik át;


nyílt napok (amikor az óvó nénik tesznek látogatást az immáron első osztályos,
volt ovisaik tanóráján);



lehetővé tesszük az iskola (és a leendő első osztályos tanító nénik) bemutatkozását
tájékoztató szülői fórum keretében.

A helyi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával kialakított kapcsolatunk évtizedes múltra
tekint vissza. A közös együttműködés alapján óvodánkban heti rendszerességel tart „Zeneovi”
fogalkozást az iskola zenepedagógusa (tehetséggondozás keretein belül).
Kapcsolat a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeivel:
Városunk 2018-ban ünnepelte a kárpátaljai Csetfalvával kötött testvértelepülési szerződés 10.
évfordulóját. A két település között az eltelt időszak alatt egyre szorosabb együttműködés
alakult ki. Ennek részeként köznevelési intézményeink vezetői is közeli kapcsolatba kerültek a
csetfalvai óvoda és iskola nevelő-testületével.
Az óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolata
A közművelődési intézmények sajátos lehetőségeit tudatosan használjuk fel a nevelő
munkánkban.
A művelődési ház, a könyvtár, a múzeumok és a színházak (előadások) a művészet nyelvén
szólítják meg a gyermeket. A kapcsolattartás keretin belül a gyermekek olyan spontán
ismeretekhez jutnak, amelyek a társadalmi életbe való bepillantás lehetőségeit is felkínálják:


a könyvtár látogatásával hozzájárulunk a gyermekek olvasóvá neveléséhez;



a múzeumok számos lehetőséget kínálnak a régmúlt, a jelen és jövő megismeréséhez
egyaránt;



a helyi művelődési házban részt veszünk a gyermekek számára szervezett programokon,
ünnepélyeken, valamint óvodánk színjátszó társulata is itt tartja a évenként egy
alkalommal szervezett mese előadását.

Fontos feladatunknak tartjuk a szülőkkel is megismertetni a közművelődési intézmények adta
lehetőségeket, hiszen így hatással lehetünk, irányt mutathatunk a családok szabadidejének
kulturált eltöltésére.
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Kapcsolat az egészségügyi szolgálattal
Törekszünk a folyamatos és szoros együttműködés kialakítására. A védőnők rendszeresen
végzik a gyermekek egészségügyi szűrését, és szükség esetén (pl.: látás-, hallás problémák)
szakorvoshoz irányítanak. Az esetleg előforduló fertőző megbetegedések idején javaslatot
tesznek a fertőzés elkerülésének módjára, valamint segítséget adnak a szülők egészségügyi
ismereteinek bővítéséhez.
A rendszeres fogászati szűrést óvodánkban a helyi fogászati rendelő munkatársai biztosíják.
Kapcsolat a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal
Az intézményünk feladatai között kiemelt szerephez jut - a gyermeki személyiség és a család
tiszteletben tartása mellett - az esélyegyenlőség biztosítása, a szociális hátrányok leküzdésének
enyhítése, valamint a gyermekvédelem. A gyermekek testi-lelki egészségének, fejlődésének
biztosítása, valamint az ezeket veszélyeztető körülmények észlelése, jelzése fontos szerepet
kap.
Gyermekvédelmi

megbízottunk

bevonásával

aktívan

részt

veszünk

a

gyermekek

veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében.
Óvoda - Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottságok kapcsolata
Óvodánk a gyermekek szűrése, sokrétű és sikeres fejlesztése érdekében (esélyegyenlőség,
hátránykompenzáció) szoros kapcsolatot ápol a pedagógiai szakszolgálatokkal, a sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében a szakértői bizottságokkal.
A kapcsolattartás formái:


helyszíni szűrések, vizsgálatok;



szükség szerint fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása;



pszichológiai, logopédiai vizsgálatok, mozgásterápia, családterápia.

A tanköteleskorú gyermekek logopédiai megsegítését kihelyezett logopédus végzi, valamint
megbízási szerződés alapján is foglalkoztatunk logopédus szakembert.
Az SNI gyermekek esetében, a szakértői véleményben foglaltak alapján fenntartói támogatással
biztosítjuk a szükséges fejlesztéseket, a megfelelő szakemberek bevonásával.
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Óvoda – Szakmai Szolgáltatók kapcsolata
A nevelőtestület szakmai munkájának fejlesztésében (szakmai megújulás) fontos partnereink a
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények (továbbképzések, szaktanácsadók igénybevétele).
Partnereink, akik segítik óvodánkat céljainak elérésében:


Oktatási Hivatal



Budapesti Pedagógiai Oktatási Közpot (POK)



Oktatás és Fejlesztő Intézet – Pedagógi Szakmai Szolgáltatási Központ

10.Belső értékelés, mérés rendszere – A pedagógiai program beválása
Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét, célja az
intézményben folyó pedagógia munka segítése, fejlesztése. Az ellenőrzési, értékelési munka
alapja a BÓBITA Pedagógiai Program megvalósítása, a belső (intézményi elvárásrendszer) és
külső ellenőrzési rendszer szabályzóinak való megfelelés alapján történik.
Az óvodai belső ellenőrzési rendszerének szabályzói az SZMSZ és az Intézményi Belső
Értékelési Szabályzat.
A külső ellenőrzési rendszer szabályozói:


ágazati törvények, rendeletek;



Tanfelügyeleti és Önértékelési Kézikönyv;



Pedagógiai szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet, pedagógus minősítés).

Az intézményben folyó pedagógiai munka, a belső ellenőrzési-, értékelési rendszer
megszervezése, hatékony működése a vezető felelőssége.
Az óvodánk pedagógiai programja alapján folyó szakmai munka mérési-ellenőrzési
folyamatainak kidolgozásában, működtetésében a vezető mellett a „BECS” Munkaközösség is
jelentős szerepet tölt be.
Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját, az értékelési szempontsort (kompetenciák
szerint) a belső ellenőrzési terv alapján az óvoda vezetője a BECS munkaközösséggel együtt
készíti el. Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető – a BECS csoporttal közösen együttműködve
– feljegyzést készít, amelyet ismertet az óvodapedagógussal.
A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető a BECS Munkaközösség vezetőjével közösen
értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit.
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Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, valamint a fejlesztendő területeket.
Mérés, értékelés területei:


átfogó intézményi önértékelés – 5 évenként (célja: az intézmény pedagógiai – szakmai
munkájának fejlesztése az alapján, hogy az intézmény milyen eredményességgel
valósította meg a pedagógiai programjában foglaltakat);



pedagógusok önértékelési eredményei;


vezető önértékelése – cél a vezető pedagógiai és vezetői képességeinke fejlesztése)



pedagógusok önértékelése – cél (a tanfelügyelethez hasonlóan) a pedagógusok
nevelő – oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és fejlesztendő területek
meghatározásával.

Az intézményi és a pedagógusok (vezető és óvodapedagógusok) önértékelésének területei és
módszeri az Intézményi Belső értékelési Szabályzatban kerültek rögzítésre. Az intézményi,
vezetői és a pedagógus önértékelés dokumentációjában fogaltakra hivatkozva fejlesztési és
intézkedési terv készül (a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározásával).
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10.1. Pedagógiai programunk beválása
Pedagógiai programunk beválásnak szempontjait éves lebontásban határozzuk meg. Az egyes
évek konkrét ellenőrzési feladatait, pontjait a mindenkori éves munkaterv belső ellenőrzési
terve, illetve ezzel összefüggésben a feladat ellátási terv határozza meg.
Első év
Az

óvoda

Második év
mérési Alapelveink,

rendszerének

A

specialitásaink

áttekintése,

a megvalósulása
(VIII.31.) tényleges

20/2012.
EMMI

Harmadik év

beválás

kereteiben a komplex vizsgálat:

a

óvodai rendszere

Módszer:

Módszer:

fejlesztés Komplett

a foglalkozások
konkrét

rendelet gyakorlatunkban.

alapján.

Negyedik év

Pedagógiai Program

és

a összes

gyakorlati áttekintése, az előző
három

a megvalósulások.

BECS módszertani (BECS) Módszer:

Munkaközösség,

a munkaközösség

fejlesztő

fejezetének

az egymás

vizsgálatainak
között figyelembevétele,

elmélet és gyakorlat történő hospitálások

pedagógusok és a közötti

Felelős:

logopédus

összefüggésekben

óvodavezető

bevonásával,

vizsgálja a kérdéses BECS

év

egységes szerkezetbe
illesztés.

és

a Módszer:

elemzés,

általánosítás, TEAM-

TEAM- munka során területet

Munkaközösség

munka

vizsgálják

vezetője

meghatározott

meg

a (területeket).

mérési rendszerünket Felelős:
és

BECS

javaslatokat Munkaközösség

szempontok

és

határidők szerint.

a vezetője

tesznek

előre

Felelős: óvodavezető

változtatásokra,

és

módosításokra

valamint

(nevelőtestület felé).

Munkaközösség

Felelős:

vezetője

BECS

Munkaközösség
vezetője
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Érvényességi rendelkezés
A BÓBITA Egészségnevelő Óvodai Pedagógiai Programot a fenntartó egyetértése és
hozzájárulása mellett, a nevelőközösség fogadja el és az óvodavezető jóváhagyásával válik
érvényessé (jegyzőkönyv, határozat).
A program része az egészségfejlesztési terv, melyet az egészségügyi (védőnői) szolgálat
véleményez (elkészítésében közreműködik).
A pedagógiai programról szóló tájékoztatást a Szülői Közösség megkapja, melyet az SZK
nevében, annak vezetője igazol.
Az elfogadott, jóváhagyott pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni (az óvoda
honlapján, valamint mindhárom épület faliújságján).
A pedagógiai programról az óvoda vezetője, illetve az általa megbízott személy tájékoztatja az
érdeklődőket.
A pedagógiai program felülvizsgálatára a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve a fenntartó
javaslata alapján, valamint a törvényi változások figyelmbevételével kerül sor.
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Legitimációs záradék
A Köznevelési Törvénynek megfelelően a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda BÓBITA Egészségnevelő Óvodai Pedagógiai Programjának módosítása, illetve a
Program véleményezése, elfogadása és jóváhagyása megtörtént.
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Melléklet
Kötelező felszerelések jegyzéke


3 épület (a szabályzatnak megfelelő tűzoltó készülékek, elsősegély felszerelés)



2 játszó udvar (szabványos játszótéri eszközökkel, padokkal, 4 db homokozóval)



14 csoportszoba, csoportonként:


30 db gyermekszék, 4-5 db gyermek asztal;



szőnyeg;



fektetők;



fényvédő függönyök, illetve redőny;



játéktároló szekrények és polcok, foglalkozási eszköztárolók;



edény-, és evőeszköz tárolók;



szeméttárolók;



játékok, játékeszközök: gyakorló-, szimbolikus-, szerepjátékokhoz, építőkonstruáló

játékok,

szabályjátékok,

bábok,

barkácsolás

eszközei,

mozgásfejlődést segítő játékeszközök, énekes játékok eszközei, anyanyelvi
fejlesztések eszközei, értelmi képességeket és kreativitást fejlesztő anyagok,
eszközök, ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök, környezet megismerését
elősegítő eszközök és anyagok, munka jellegű tevékenységek eszközei, nevelő
munkát

segítő

egyéb

eszközök:

cd-lejátszók,

diavetítők,

hangszerek

pedagógusoknak és gyerekeknek;


14 gyermeköltöző rész (gyerekek létszámának megfelelően ruhatároló fogasok, polcok,
öltöző padok);



9 gyermekmosdó (WC-k, mosdókagylók, törölköző tárolók, fogmosó tartók, folyékony
szappan adagolók);



4 felnőtt öltöző;



9 felnőtt mosdó;



4 felnőtt zuhanyzó;



3 mosó, vasaló helyiség (4 db mosógép, 3 db vasaló + állvány hozzá, szárító állványok,
takarító eszközök, 4 db porszívó)



3 logopédiai foglalkoztató szoba;
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 2,5 tornaszoba (tornapadok, tornaszőnyegek, bordásfalak, Greiswald, babzsákok,
labdák és Mozgáskotta eszközei);


3 db laptop, 2 db projektor és 4 db fénymásoló gép;



1 intézményvezetői iroda (számítógép);



1 óvodatitkári iroda (számítógép);



1 internetes szoba;



1 tisztítószer raktár;



1 karbantartó helyiség (+ külső tároló helyiség) a szükséges szerszámokkal;



3 melegítő konya (6 db hűtőgép, 3 db gáz/villanytűzhely, 2 db mosogatógép, mosogató
tálcák, étel-mintavétel üvegtartályok).
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