sítója
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I.

BEVEZETŐ

A program elkészítésének jogszabályi háttere és az óvoda pedagógiai gyakorlatát meghatározó dokumentumok

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és annak módosításai
 20/2016. (VIII.24) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet módosításáról szóló rendelet
 32/2012. ( X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 37/2018 (VII.25) Korm. rendelete
 Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezménye
 2008. évi XXXI.tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
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II.

Az intézmény jellemző adatai

Az óvoda neve:
Kispesti Százszorszép Óvoda
Az óvoda OM azonosítója:
034704
Az óvoda székhelye:
1193. Budapest, Táncsics utca 9.
Az óvoda telefonszáma:
282-93-64
e-mail cím:
szazszorszep@ovoda.kispest.hu
weblap:
www. szazszorszep.kispest.hu
Az intézmény működési
Budapest, XIX. ker. Kispest
területe:
Az intézmény típusa:
Gazdaságilag részben önálló
Az alapító okiratában megfogalmazott tevékenység:
a) Óvodai nevelés
b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
- Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
- Autista gyermek
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat
c) Óvodai intézményi étkezés
Az óvoda befogadó képes- 150 fő
sége:
Az óvoda felügyeleti szerKispest község Képviselő-testülete, jogutódja
ve:
Az óvoda fenntartója:
Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzata
1195 Budapest, Városház tér 18. 3474500
Óvodai csoportok száma:
6
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III.

Küldetésnyilatkozat

A XXI. század társadalmi változásai új célokat, kihívásokat fogalmaznak meg a köznevelésben. A társadalmi célok teljesülése csak akkor várható, ha az intézményi nevelés érdekében minél korábban elkezdjük a kompetenciák megalapozását, fejlesztését.
Óvodánk a családi nevelés kiegészítőjeként a gyermekek három éves korától
iskolába lépéséig jelentős szerepet tölt be a gyermeki személyiség kibontakoztatásában, ezért nevelési programunk az élethosszig tartó tanulási képességek
megalapozásának kulcskompetenciáit helyezi a nevelőmunka középpontjába,
így segítve és készítve elő az óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását.
Megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód elvét alkalmazva úgy fejlesztjük
gyermekeink képességeit, hogy biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag, örömteli
óvodáskort biztosítsunk számukra, melynek alapja a feltétel nélküli szeretet, ami
megnyilvánul minden cselekedetünkben!
Hirdetjük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeink is teljes értékű emberek, joguk van a megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben élni, fejlődni.
Gyermekeink őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat,
a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes a számukra.
Olyan pedagógiai környezetet alakítunk, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.
Szoros kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel!
Alapelvünk, hogy a szülő a gyermekéről és az óvodában történő tevékenységekről
minden információt megkapjon, ennek érdekében szülői hospitálási napokat biztosítunk, valamint negyedévenként írásban tájékoztatjuk őket gyermekük fejlődési üteméről! Nevelési módszereink alkalmazásával mintát nyújtunk annak érdekében, hogy
a bátorító nevelés elveinek alkalmazása a szülők körében is gyakorlattá váljon, és
így közös nevelőmunkánk eredményeként elősegítjük a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését, a szülői kompetencia növelését!
A gyermekekkel együtt tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni!
Hisszük, hogy az óvónő személyisége, módszertani kultúrája meghatározó a gyermekek pozitív érzelmeinek alakításában!
Ami nekünk program megszabta kötelesség, az a gyermeknek élmény és játék!
Komplex élmények nyújtásával az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segítjük hozzá gyermekeinket.
Hisszük, hogy az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg, ezért
olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek megnyitják és éberen tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás, tudás örömének átélésére.
A küldetésnyilatkozatunkban foglaltakkal minden munkatársunk egyetért és elkötelezi magát, hogy ennek szellemében elhivatottan végzi munkájá
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IV. Helyzetelemzés
Óvodánk Kispest központi részén, a nagy lakótelepi panelházak és a családi házak találkozásánál helyezkedik el. 1983 óta fogadja a gyermekeket 150 férőhelyen. Az óvoda épülete is panel épület, mely folyamatos javításokra szorul, de
nagy előnyünk a tágas udvar, ami a lakótelepi gyermekek számára a mozgáslehetőséget, a mindennapos tartalmas udvari játék lehetőségét biztosítja.
A gyermekek nagy része a környező panellakásokból, kisebbik része a kertes negyedből érkezik hozzánk. A családok anyagi helyzete, ezáltal a gyermekek szociokulturális háttere is igen eltérő és különböző. A kedvezőbb anyagi helyzetbe került családok igyekeznek a panellakásokból kiköltözni, így a lakótelepi lakosság
folyamatosan változik. Nagy örömünkre sokan az elköltözés után is visszajárnak
az óvodánkba, vállalva a többletutazás terhét is, mert itt a gyermek jól érzi magát.
Növekszik az ideiglenesen vagy már hosszabb ideje munkanélküli, a gyermeküket
egyedül nevelő szülők száma, és egyre több a családi problémák miatt érzelmileg
instabil, nehezen kezelhető gyermek. Folyamatosan nő a hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett, az egészségügyi problémákkal küszködő (asztma, allergia, epilepszia stb.) gyermekek száma. Egyre nagyobb számban vannak jelen a kisebbséghez, illetve más népcsoportokhoz (kínai, török, vietnámi stb.) tartozó szülők
gyermekei is az óvodában.
Mindezen tényezők alapján igen fontos a hozzánk járó gyermekek számára az
érzelmi biztonság megteremtése, a hátrányos helyzetű gyermekek és családok
segítése, a differenciált fejlesztés, az egészségügyi problémákkal küzdő gyermekekre való fokozott odafigyelés, az ártalmak csökkentése, a magatartászavaros
gyermekek kiszűrése, az egyéni bánásmód alkalmazása, időben szakember segítségének igénybevétele.
Óvodánk SNI (autizmus spektrum zavarral küzdő) gyermekeket befogadó intézmény, mely lehetőség, kihívás és nemes feladat is egyben. Az elmúlt évek sikerei
azt bizonyítják, hogy óvodánk szakmailag kiemelkedően látja el ezen feladatát.
Képzett pedagógusaink munkáját, szakmájuk és a gyermekek iránt elkötelezett
gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
Külön feladatot ró ránk a kisebbség és más népek gyermekeinek nevelésében a
nyelvi nehézségek leküzdése, kultúrájuk, szokásaik megismerése, tiszteletben
tartása, különbözőségük elfogadtatása a többi gyermekkel. Sokrétű feladataink
elvégzése, nagyfokú empátiát és pedagógiai hozzáértést kíván óvodánk dolgozóitól.
Megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód elvét alkalmazva úgy fejlesztjük
gyermekeink képességeit, hogy biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag, örömteli óvodáskort biztosítunk számukra, melynek alapja a feltétel nélküli szeretet,
amely megnyilvánul minden cselekedetünkben.
2009. nevelési évben rész vettünk a TÁMOP 3.1.4. – 9/1/200960018 „Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten”- pályázaton, amelynek keretében ezzel a programmal dolgozik intézményünk.
Programunk alapvető célokat és feladatokat tartalmaz, melyeket az óvoda minden
csoportjában kötelező jelleggel valósulnak meg, a pedagógiai szabadság keretében ennél csak többet szabad a gyermekeknek nyújtani, kevesebbet nem.
Szakmai munkánk eredményességének záloga az állandó és folyamatos továbbképzés, belső továbbképzés.
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V.

Program bevezető

Programunk alapelve:
A szeretetteljes, biztonságérzetet adó, befogadó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot,
egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget, boldogságot ad a gyermeknek.
Az óvoda minden dolgozója, a családi nevelést kiegészítéseként megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód elvét és a világnézeti semlegességet szem előtt
tartva végzi nevelőmunkáját, egyenlő esélyt biztosítva a gyermeki személyiség
teljes kibontakoztatása érdekében, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető
jogok tiszteletben tartásával.
Kiindulási pontjaink:
Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető,
fejleszthető.
Fejlődéséhez és neveléséhez szükséges optimális feltételek biztosítása mellett
nevelik, fejlesztik az új társkapcsolatok, és az óvoda összes dolgozója.
Ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt az eszmét,
miszerint: "tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek
Neked, ha szükséged van a segítségemre".
Az óvoda folyamatosan biztosítja az önfeledt szabad játék feltételrendszerét, valamint a gyermek egyéni képességéhez igazodó műveltségtartalmak közvetítését.
Minden gyermek ismerje meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt fogadja el természetesen, minden lelki feszültség nélkül.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és
nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik
egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.
Személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
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VI.

Programunk célrendszere

Alapvető céljaink:
 Az óvodás korú gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 Sokoldalú képességfejlesztés során a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése, az egyéni képességek szem előtt
tartásával, szükség esetén hátránycsökkentő szereppel.
 A játék a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, ebből következően
meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját a gyermek életében. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség-, képességfejlesztés leghatékonyabb módja.
 Komplex élmények nyújtása, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság
ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Bizonyos részképességek területén kiemelkedő gyermekek tehetséggondozásának megvalósítása.
 Olyan értékek közvetítése (hagyományőrzés-, ápolás, a magyar anyanyelv,
népdal, mese és mondavilág ismerete, tisztelet, szeretet, megbecsülés)
melyek örök érvényűek.
 Sajátos nevelési igényű gyermekink számára a megfelelő, elfogadó,
ugyanakkor fejlesztő hatású személyi és tárgyi környezet biztosítása.
 Minden gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben, váljék igényévé a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor egyedül is tevékenykedhessen.
 A gyermekek őszintén fogadják el, tolerálják a sajátos igényű társaikat, a
gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség legyen természetes a
számukra.
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VII.

Gyermekkép, óvodakép

Gyermekkép
„ Mindegy, hogy képességeid mekkorák,
fő, hogy a tőled telhető legjobbat
formáld belőlük és általuk.”
/ Weöres Sándor/
Gyermekeink számára önfeledt gyermekkort biztosítunk, amelyben:
 kedvük, igényeik, vágyaik szerint játszanak, játszva tanulnak egymástól és
a felnőttektől
 minden nap változatos, színes élményeket szereznek önmagukról, társaikról, a közösségről, környezetükről - aktívak, motiváltak, kíváncsiak
 átélik a mesék, versek varázsát, báboznak, dramatizálnak, zenélnek, ábrázolnak
 kreatív, alkotó fantáziával rendelkeznek, törekvéseiket igyekeznek megvalósítani
 általános beszéd motivációval rendelkeznek, kérdéseiket bátran megfogalmazzák
 az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátítják, önérvényesítési törekvéseikben nem gátolva, hanem a közösségi normákhoz igazítva fejlődnek
 kialakul a megfelelő életvitel, a rendszeres mozgás, az egészséges életmód
iránti igényük
 toleránsak, elfogadó személyiségűek, akiknek a gyengébb segítése, a
másság elfogadása természetes
 kialakulnak kulcskompetenciái, melyek képessé teszik az iskolában való
helytállásra
Óvodakép

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában
akár milyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”
Marlo Morgan
Célunk olyan óvoda megteremtése, amelyben valamennyi munkatársunk
elsődleges feladatának tartja:
 az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkört biztosítását,
melynek középpontjában a gyermek áll, az ő teljes körű elfogadását, tiszteletét, szeretetét, megbecsülését.
 az életkori és az egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével a fejlődés lehetőségének biztosítását.
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 hogy a játék,- mint a gyermek mással nem helyettesíthető elemi pszichikus
szükséglete – ezért játékba ágyazottan közvetítünk műveltség tartalmakat,
emberi értékeket, a gyermekek életkorához és egyéni képességeihez igazodva.
 hogy folyamatosan biztosítjuk a gyermekek egészséges fejlődéséhez és
fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 a más nemzetiséghez tartozó gyermekeink számára is biztosítjuk önazonosságuk megőrzését, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőségekkel.
 anyanyelvi nevelésünk áthatja mindennapjainkat, állandó tartalma a nevelés eszközeinek, gyermeki tevékenységrendszernek.
 rendszeres napirendünkkel, mindennapi mozgásos tevékenységek szervezésével alakítjuk gyermekeink adekvát és rendszeres életritmusát, helyes
tisztálkodási – és táplálkozási szokásainak kialakítását, biztosítjuk felfokozott mozgásigényük kielégítését.
 olyan pedagógiai környezetet biztosítunk, amelyben a másság felé fordulás
természetes.

VIII. Általános nevelési feladataink

 Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése,
 érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés,
 anyanyelvi – értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi nevelés egész óvodai életünket átszövi, megjelenik minden tevékenységi formában, így az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére
nevelünk a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése keretében.
Az egészséges életmódra nevelés feladatai:
„Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke, nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg.
Az egészség megszerzése, fenntartása és fejlesztése ezért az egyed, illetve a
közösség egész életen át az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi”
(Bukovicsné Nagy Judit)
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Az nevelés célja: A gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi
fejlődésük elősegítése, egészségük védelme, egészséges
személyiség formálása
Feladatok:
 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése
 Harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése
 A gyermekek edzése, óvása, egészségének védelme, megőrzése
 A gyermeki testi képességek (erőnlét, gyorsaság, ügyesség) fejlődésének
elősegítése
 Az egészséges életmód, a testápolás, tisztálkodás, az étkezés, különösen a
magas cukor tartalmú ételek és italok, a magas só-és telitetlenzsír-tartalmú
ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés alakítása.
 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés
és a betegségmegelőzés, vagyis az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása
 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása.
 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, kialakítása, környezettudatos magatartás megalapozása
 A gyermekek testi és lelki fejlettségének rendszeres figyelemmel kísérése,
szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával- szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós
testi, lelki nevelési feladatok ellátása
 Az egészségügyi szakszolgálattal való együttműködés
 Személyiségzavarok, neurotikus tünetek kiszűrése
 Az óvónő, az óvodai felvétel után készítsen a gyermekekről anamnézist, ezzel
elindítja az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek feltárására helyezze a hangsúlyt. A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenységhez szükséges. A növekedés, fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul,
ezért folyamatos megfigyeléssel, testsúly, testmagasság, láb, kéz stb. összehasonlító mérésekkel segítse az egyéni sajátosságok feltárását.
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 Meghatározott időközönként egyéni fejlődési naplóban írásban dokumentálja a
gyermekek testi – lelki – szociális aktuális fejlettségét, mely alapja a következő
időszak differenciált egyéni fejlesztésének.
Amennyiben az óvónő az általánostól eltérő fejlődési mutatókat tapasztal,
és a pedagógiai módszerek nem vezetnek eredményre, irányítsa a gyermeket szakemberhez.
 A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermekek közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, aki őszinte, hiteles viselkedéssel közeledik
hozzájuk, és tapintatot, elfogadást közvetít.
 Az óvónő a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek
egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szokásának alakítását az óvodába lépés pillanatától biztosítsa az óvónő. Az egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák állapodjanak
meg a szokások kialakításához szükséges tevékenységek pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében.
 A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel egyenként végezze a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, a szokások sorrendjét.
 Az étkezési szokásokat az óvónők úgy alakítsák ki, hogy minél kevesebb
várakozási idő maradjon. Jól szervezetten - kulturált étkezési szokásokat
szem előtt tartva - lehetőleg a folyamatosság módszerével éljen reggelinél
és uzsonnánál. Vegyék figyelembe az étezési időnél az egyéni különbségeket. Az óvónők ismerjék meg a gyermekek étkezési szokásait. Az ételek elfogyasztására ösztönözzék, de ne kényszerítsék a gyermekeket. Biztassa a
gyermekeket a számukra ismeretlen, újfajta ételek megkóstolására Biztosítsa, hogy bármely napszakban, szükségletüknek megfelelően ihassanak. A
szülők közreműködésével tegyék lehetővé, hogy a gyermekek minden nap
fogyasszanak gyümölcsöt, zöldségfélét.
 A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Az
óvónő a gyermekek ápolása közben teremtsen interakciót a hatékony segítségnyújtás érdekében. Az intimitás figyelembevételével biztosítsa a nyugodt WC használatot. Szükség esetén tegye lehetővé az átöltözést, kimosdatást, (dajka segítségével) kerülve a megszégyenítést Három-négy éves
gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért erről való leszoktatást csakis tapintatos,
szeretetteljes bánásmód és a szülőkkel való jó emberi kapcsolat szünteti
meg.
 A testápoláshoz szükséges feltételeket úgy kell megteremteni, hogy a
gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék ezeket a teendőket. Az egyéni bánásmód, az egyes gyermekek sajátos igényeinek figyelembevétele a gondozás esetében is érvényesüljön. A testápoláshoz szükséges eszközök legyenek a gyermekek méreteinek megfelelőek. Higiénikus
tárolásáról, tisztántartásáról a felnőttek és a gyerekek együtt gondoskodjanak.
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 A különböző tevékenységek színterein, a többcsatornás érzékelési lehetőség biztosítása érdekében, vizuális jelek segítsék a szokások rögzítését.
 Az óvónő az óvodai és a családi szokások összehangolásával segítse az
azonos elvek betartását, az egészséges életvitel kialakítását.
 Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket, ezért az óvónő
hívja fel a szülők figyelmét a réteges öltözködésre. Érje el a szülők segítségével, hogy a gyermekek ruházata kényelmes, célszerű és biztonságos legyen.
 A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A
gyermekek a természetes nagymozgásokat egyénileg gyakorolják a sokféle
mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett minden nap szervezzen mozgásos
játékot, melyek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. A helyes testtartás kialakítása érdekében prevenciós fejlesztő tornával igyekszünk megelőzni a gerinc-deformitás és a lúdtalp kialakulását.
 A sok mozgással járó tevékenységet mindig nyitott ablaknál végezzék. A
nap folyamán az óvónők időnkénti szellőztetéssel biztosítsák a megfelelő
légcserét.
 Az óvónő a védőnő segítségével segítse a szűrővizsgálatokon való félelem
nélküli részvételt.
 A gyermekeknek az időjárás függvényében maximális lehetőséget biztosítunk a szabadban való tartózkodásra, a megfelelő mozgásszükséglet kielégítése érdekében. A mindennapi testedzés minden korcsoportnak legyen
biztosított. Az óvoda környékén tett mikro csoportos séták is hozzájárulnak
a gyermekek mozgásszükségletének kielégítéséhez.
 A gyermekek alvásához, pihenéséhez tiszta levegőre van szükség, ezért
lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtjük meg a feltételeket, a csendet,
a kényelmes ruházatot. Ennek értelmében a délutáni pihenéshez a pizsamában való alvás lehetőségét minden korosztály számára biztosítani kell.
Az elalvás előtti mesélés és az azt követő altatók dúdolása jótékonyan hat
az alvás előtti állapotra. A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egy
órai nyugodt pihenés után az óvónő tegye lehetővé, hogy a nem alvó gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak.
 Nyári hónapokban az iskolába felvett gyermekeknek legyen lehetősége,
csak akkor pihenni, ha külön igényük van rá.
 Az óvónő rugalmas napirenddel biztosítsa a helyes életritmus kialakítását.
 Az óvodában megbetegedett gyermekeket fokozott gondoskodással kell
kezelni, míg szülei meg nem érkeznek. A fertőzések terjedését a megfelelő
egészségügyi szabályok betartásával kell gátolni. A nyári időszakban az
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óvónő tudatosítsa a gyermekekben az egészségmegőrzés szempontjából
fontos szokásokat (naptej, sapka használata).
 Az óvoda feltételrendszere jó alapot ad az óvodai nevelőmunkához, amely
befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. Ezért fontos,
hogy a megfelelő egészségügyi előírások betartása mellett meleg, barátságos és esztétikus környezetet teremtve biztosítsa a gyermekek számára a
nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. Az óvoda udvarának nagysága lehetővé
teszi, hogy minden csoportnak saját udvarrésze legyen. Az udvari eszközök
különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. Megfelelő időjárás esetén minden feltétel adott, hogy a gyermekek bármely tevékenységet szabadban folytathassanak.
 A csoportszoba barátságossá, esztétikussá tétele az ízlésközvetítés miatt,
valamint a gyermekek jó közérzetének biztosítása érdekében is fontos. A
környezet tisztántartásába, díszítésébe, alakításába az óvónő lehetőség
szerint vonja be a gyerekeket és a szülői közösséget. Nyújtson mintát a
szelektív hulladékkezelésre. Ismertesse meg a gyermekeket az energiatakarékosság, víztakarékosság fontosságával.
 Az óvónő a különböző tevékenységekhez alakítson ki a csoportszobában
megfelelő részt: mesesarkot, természetsarkot és a rajzoláshoz, mintázáshoz, kézimunkához olyan állandó helyet, amelyet a gyermekek bármikor
igénybe vehetnek és elmélyülten, nyugodtan tevékenykedhetnek. A balesetek elkerülése érdekében fokozott körültekintéssel alakítsa ki a szúró-vágó
barkács eszközök használata során elvárható szokásrendszert.
 Az egészséges életmódra nevelés nem csak az óvoda udvarának és épületének célszerű hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat, kirándulásokat
a szabad természetben. A természet szépségének élvezete, a szabad természetben való játék öröme, a mozgás szabadsága, a mozgást követő pihenés és nyugalom legbiztosabban vezeti el a gyermeket a természet szeretetéhez, védelméhez, és a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakulásához. Az óvónő tudatossága abban nyilvánuljon meg, hogy gondosan megválasztja a helyszíneket és felhívja a figyelmet a környezet megóvásának fontosságára.
 Az óvónő nyújtson mintát a szülők szemlélet váltásának alakításához. Szülői értekezleteken, nyílt napokon tájékoztassa a szülőket az óvodai szokásokról, szervezzen programokat az egészséges életmód szokásainak megerősítése érdekében. Ehhez vegye igénybe a szakszolgálatok segítségét.
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Egészségfejlesztési program
„ Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya.
Ha körültekintő figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni.”
(Manfred Kets De Vries)
„A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét,
egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési- oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A nevelésioktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat,
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési - oktatási intézményben
végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a
gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze
elő.” 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. §
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek alakítása az
óvodás életkorban kiemelkedő jelentőségű. Az egészségvédelem elsődlegesen a
gyermek testi fejlődésének elősegítését célozza. A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az egészség védelmére: edzi
a testi erőnlétét, gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) kiművelését és az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködési készségét. Az egészség hármas
(testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési feladat. A
speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az óvodapedagógusnak
tudatosan kell felkészülnie.
Általános cél és feladat
Célunk:
 A teljes óvodai életet átfogó, az óvodai nevelés megkülönböztetett szerepéből
adódó, a gyermeki személyiségfejlesztés szempontjából alapozó jelentőségű
egészségnevelési feladatok ellátása, mely felkészíti a gyermeket az egészsé-
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gének védelmére, távlati céljaiban elősegíti a társadalom számára az egészséges, edzett, terhelést elbíró személyiség kialakulását.
Feladataink:
 Az egészségnevelés területén, hogy kialakítsuk az egészséges életvitel iránti
igényt, egészséges életstílusokkal és életmodellekkel ismertessük meg a
gyermekeket, gondozzuk lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeiket és az
embertársakkal kapcsolatos szociális együttműködési készséget kialakítsuk.
Az egészség e három jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlesztés feladatával.
 Az óvodai egészségnevelési feladatainkat két részre oszthatjuk- egészségfejlesztés (promóció) és megelőzés (prevenció), melyek azonban elválaszthatatlanok és az óvodai nevelés valamennyi szakaszára vonatkoznak.
A gyermekek testi és lelki fejlettségének rendszeres figyelemmel kísérése, szükség
esetén megfelelő szakemberek bevonásával- szülővel, az óvoda-pedagógussal
együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása
 Az egészségügyi szakszolgálattal való együttműködés
 Meghatározott időközönként egyéni fejlődési naplóban írásban dokumentálja a
gyermekek testi – lelki – szociális aktuális fejlettségét, mely alapja a következő időszak differenciált egyéni fejlesztésének. Amennyiben az óvónő az általánostól eltérő fejlődési mutatókat tapasztal, és a pedagógiai módszerek nem
vezetnek eredményre, irányítsa a gyermeket szakemberhez.
Az egészségfejlesztés feladatai, programok, színterek
1.Szomatikus egészségfejlesztés (egészséges életmódra nevelés)
2.Mentálhigiénés egészségfejlesztés (lelki egészségfejlesztés)
3.Környezettudatos magatartás
E három fő feladat, tevékenységi rendszer egymással és az egészségfejlesztés tárgyi, valamint jogi alapfeltételeivel áll szoros kölcsönhatásban.
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1. SZOMATIKUS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK
 Személyi higiénia fejlesztése
A személyi higiénés nevelés magában foglalja a gyermek testi gondozását, testi
szükségleteinek kielégítését és a testi épség védelmét.
Célunk:
 A személyi higiénia iránti igény kialakítása, a gyermekek egészségének, testi
épségének védelme.
Feladataink:
 Az alapvető higiéniai szokások alakítása, gyakoroltatása, ellenőrzés és folyamatos korrekció, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Minden gyermek
számára biztosított a saját személyi felszerelés- jellel ellátott törölköző, fésű,
fogmosó felszerelés, tornafelszerelés, ágynemű. A gyermeköltözőkben minden gyermek rendelkezésére áll jellel ellátott szekrény (polc), ahol a saját ruházat, váltóruha, cipő tárolása megoldott. A W.C. ülőkék, mosdók mérete
megfelelő. Minden mosdóban folyékony szappanadagoló található. A gyermekek számára biztosított orrtörléshez, orrfújáshoz a mindig elérhető helyen lévő
papír zsebkendő, melynek higiénikus tárolására szintén gondot fordítunk. A
nap bármely szakában minden gyermek számára rendelkezésre áll a vízfogyasztás lehetősége.


Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása

Kisgyermekkorban a táplálkozás a fejlődés alapfeltétele. A növekedéshez nagy
mennyiségű tápanyag elfogyasztását igényli, hiszen az életkorra jellemző sok mozgás sok kalóriát „emészt fel”. Folyadékigénye is fokozott, amely az élénk anyagcsere
folyamatoknak és a fokozott mozgásosságából eredő hő leadásnak a következménye. Óvodában nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az
óvodapedagógus egészségnevelési feladatait- így az étkezés előkészületeinek lebonyolítása az egészséges táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése.
Célunk:
 Egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű táplálkozás iránti igényt keltsük fel bennük.

létrehozás dátuma: 2019.február 22.

16
8. módosított változat

Feladataink:
 A megfelelő étkezési szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés,
és a helyes táplálkozásból eredő egészségmegőrző tevékenység.
 További fontos feladatunk a családdal való szoros együttműködés kialakítása
az egészséges táplálkozás szokásainak terén. A gyermekekkel közösen végzett előkészületek során biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeit csoportszoba
zsúfoltságtól mentes, kellemes hőmérsékletű, a szükséges eszközök (tányérok, evőeszközök, poharak, terítő, szalvéta) megfelelő méretben és mennyiségben elérhető helyen, biztonságosan tárolva rendelkezésre állnak.
 A feltálalt ételek nevét megtanítjuk a gyerekeknek Egy-egy ismeretlen étel
bevezetésénél gondolunk arra, hogy a gyermek először kóstolja meg, így
kedvcsináló ismereteket nyújtunk az ételről. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új ízeket. Napi szinten a szülők jóvoltából biztosítjuk gyümölcsöket, zöldségféléket, megismertetjük a gyerekeket a
különböző ásványi anyagokban gazdag növényi magvakkal.
 Táplálkozási rendellenességgel küzdő, túlsúlyos, kórosan válogatós gyerekeknél a családdal való együttműködés fontosságát tartjuk szem előtt.


Környezeti higiénia fejlesztése

Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben valósulhatnak
meg, melynek színterei a csoportszoba és kapcsolódó helységek, valamint az óvoda
udvara.
Célunk:
 A környezeti higiénia iránti igény, fogékonyság kialakítása a gyermekekben, a
környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása.
Feladatunk:


Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket, ezért az óvónő hívja
fel a szülők figyelmét a réteges öltözködésre. Érje el a szülők segítségével,
hogy a gyermekek ruházata kényelmes, célszerű és biztonságos legyen.

 Az óvoda és szűkebb környezetünkben jelentkező környezetvédő tennivalók
felismertetése, pozitív viszony kialakítása környezetünkkel és a környezetvédő
magatartás szokásainak kialakítása. Példamutatással, a munkába történő be-
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vonással, gyakoroltatással a helyes környezeti higiénés tevékenységre szoktatás. A feltételek biztosítása.
 Lehetőségeinkhez mérten feladatunk a gyermekek környezetének optimális
kialakítása, elrendezése- kényelmes, zsúfoltságtól mentes elrendezés, térbeosztás- mellyel a tevékenységekhez szükséges elegendő helyet biztosítjuk.
 A gyerekek környezetében lévő, és a gyerekek által használt berendezési tárgyak megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor stabilak, biztonságosak, könynyen tisztán tarthatók. Taneszközök, játékok tárolásának feltételei adottak,
tisztán és rendben tartásukat folyamatosan elvégezzük.
 A helységekben folyamatosan biztosítjuk rövid, gyakori szellőztetésekkel a
természetes levegőcserét.
 Gondoskodunk a helységek megfelelő mesterséges és természetes megvilágításáról, az ideális, szemkímélő lámpatestek elhelyezéséről.
 Ügyelünk a megfelelő páratartalomra, kerülve ezzel a száraz levegő okozta
köhécselést, illetve a magas páratartalom okozta gombák és atkák szaporodását.
 A rendszeres takarítás, portalanítás és porszívózás mindenki számára elemi
követelmény.
 Az egészségre ártalmas anyagokat a gyermekektől jól elzárható helyen, az
előírásoknak megfelelő módon tároljuk.
 Az óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő karbantartásáról
gondoskodunk biztosítva a szilárd burkolatok balesetmentességét, a füves részek pótlását és gondozását. Udvari eszközeink többségében az EU szabványnak megfelelőek A játszótéri elemek rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodunk. Az udvari homokozót időközönként felújítjuk, a homokot évente
cseréljük. Napi rendszerességgel frissítéséről a karbantartó gondoskodik Lehetőségeinkhez mérten a homokozó árnyékolását megoldjuk, illetve használaton kívül takarófóliával védjük.
 Példamutatással, ismeretközvetítéssel a környezettudatos életszemléletet
igyekszünk megalapozni- szelektív hulladékgyűjtés, kirándulások alkalmával,
a csoportszobákban, az év jeles napjaihoz kapcsolódóan… stb.
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A betegségek megelőzésére nevelés

Kiemelt óvónői feladat a fertőző betegségek megelőzésére nevelés. A megelőzés
alapja a személyi higiénia betartása, a rendszeres kézmosás, zsebkendő használat,
a közös használati tárgyak, játékszerek tisztántartása.
Az óvodában megbetegedett gyermekeket fokozott gondoskodással kell kezelni, míg
szülei meg nem érkeznek. A fertőzések terjedését a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával kell gátolni. A nyári időszakban az óvónő tudatosítsa a gyermekekben az egészségmegőrzés szempontjából fontos szokásokat (naptej, sapka használata).
Célunk:
 Az egészségvédő jó szokások kialakítása.
Feladatunk:
 Ismeretek közlésével, a helyes magatartás begyakoroltatásával a gyerekek
felkészítése a gyakrabban előforduló betegségek megelőzésére, a védekezéshez szükséges magatartásformák begyakorlása.
A feltételek biztosítása:
A minden gyermek számára biztosított egyéni tisztálkodási szereket elkülönített tárolóban helyezzük el, (erre szezonális betegségek időszakában fokozottan figyelünk)
elhasználódás esetén gondoskodunk pótlásukról pl. fogkefe.
A higiéniés szabályok betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos helyes
magatartási szokások begyakorlásával biztosítjuk a gyermeki szervezet általános
védekezőképességének fokozását, a betegségmegelőzést.
Szezonális fertőző betegségek megelőzésére vitaminban gazdag étrendet biztosítunk.
Ebben az időszakban a higiéniai szabályok betartására fokozottan odafigyelünk. (intenzív szellőztetés, zsebkendőhasználat, fertőtlenítés… stb.)
A betegségek megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően megteremtjük a
gyermekek edzéséhez, rendszeres mozgáshoz szükséges feltételeket, minden adódó lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, kirándulásra.
Az egészséges gyerekek védelmében az óvodában észlelt megbetegedéskor a
gyermeket elkülönítjük, és gondoskodunk róla, hogy minél előbb megfelelő ellátásban részesüljön.
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A betegségből történő felgyógyuláskor a közösségbe való visszatérés szabályait érvényesítjük.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, indokolt esetben többszöri szűrést iktatunk be.


Napi rendszeres testmozgás, testedzés

E nevelési terület a mozgásszervek alakítását, alapvető mozgáskészségek kimunkálását, az önálló testedzésre történő nevelést, a változatos mozgástevékenységek
megvalósulását jelenti. Magába foglalja a szervezet edzését, a hideghez, meleghez
való szoktatást, a fokozatos fizikai megterhelést, az óvodai testnevelés foglalkozásokat.
A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek a természetes nagymozgásokat egyénileg gyakorolják a sokféle mozgásfejlesztő
eszközökön. Emellett minden nap szervezzen mozgásos játékot, melyek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. A helyes testtartás kialakítása
érdekében prevenciós fejlesztő tornával igyekszünk megelőzni a gerinc-deformitás
és a lúdtalp kialakulását.
Célunk:
 A testmozgás, a szabadban való tartózkodás igényének felkeltése, rendszeres
testedzés szokássá alakítása, az egészséges életvitel megalapozása.
Feladatunk:
 A gyermekek mozgásigényének kielégítése, a természetes mozgáskedv megőrzése, a szervezet edzése, a rendszeres kondicionálás, ezen belül a testi erő
és állóképesség fejlesztése, az időjáráshoz való alkalmazkodás és a teherbíró
képesség fejlesztése.
A feltételek biztosítása:
A tornára, a játékos mozgásra teremben és szabad levegőn, eszközzel és eszköz
nélkül, spontán vagy szervezett formában minden nap lehetőséget biztosítunk. Folyamatos feladatunk a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges
és elégséges szabályok megtanítása, valamint a gyerekek teherbíró képességének,
fizikai fejlődésének, ügyességének, állóképességének nyomon követése.

létrehozás dátuma: 2019.február 22.

20
8. módosított változat



Balesetek megelőzésére nevelés

Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek megelőzésével az életet is szükséges védeni. A felgyorsult technikai fejlődés számtalan
olyan „eredményt” is hozott, melynek jelentősége balesetveszélyt, életveszélyt is
hordoz magában. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori sajátosságából eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi épségük megőrzése, és figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire.
Célunk:
 A gyermekek egészségének és testi épségének védelme.
Feladataink:
 Egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek kialakítása, gyakorlása, ellenőrzés, folyamatos korrekció. Folyamatos szakszerű
odafigyelés a mindennapokban.
 A nevelési év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda belső és külső terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen viselkedésmódokat. Megismertetjük gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek betartására a balesetek elkerülése végett szükség van.
Megismertetjük gyermekeinkkel a játék és taneszközök, valamint a tevékenységek során használt egyéb eszközök biztonságos használatát. Ezen eszközök használatának biztonságossá tétele gyakorlással történik. (olló, tű, kés,
villa)
 A közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben ismertetjük meg a gyerekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során
gyakoroljuk.
 Az előírt szabályzók betartásával gondoskodunk az óvodában használatos
vegyszerek zárható szekrényben történő elhelyezéséről, és minden egyéb, a
balesetvédelmi és tűzvédelmi utasításban foglalt tudnivaló betartásáról. Minden feladat ellátási helyen biztosított az óvodai elsősegélynyújtó alapfelszerelés
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2. MENTÁLHIGIÉNIÁS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
A lelki egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető különálló feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves
része. A lelki egészség érdekében törekszik az optimális napirend, a szellemi munka
higiénéjének megvalósítására, továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő
életvitel igényének kialakítására.
Célunk:
 Olyan gyermeki személyiség formálása, mely alkalmassá teszi őket a jövőbeli
társadalmi feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belső
harmóniára és környezetével (természeti és társadalmi) egyensúlyra törekednek.
Feladataink:
 A gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek, személyiségtulajdonságainak szabad kibontakozásának elősegítése, a tartós pszichés stressz feldolgozását, a harmonikus társkapcsolatok és
az empátiás készség alakítását.
 Egészséges életvezetés (egészséges életvezetés, hibás viselkedés megelőzése, kezelése)
Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak
megtartását, a társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az
egészségtelen szokások korrekcióját jelenti.
Célunk:
 Megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól.
Feladataink:
 Az egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének
és lelki éltének megóvása a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől, kimerültségtől.
 Óvodai napirendünk kialakításánál minden esetben arra törekszünk, hogy biztosítsuk a folyamatosságot, ugyanakkor rugalmas legyen. A napirend egyes
tevékenységei biztosítják a gyermekek számára, a cselekvés és a pihenés lehetőségét. A rendszeresen visszatérő és ismétlődő tevékenységek érzelmi
biztonságot jelentenek a gyermekek számára.
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 Törekszünk a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésére és megőrzésére, az antiszociális viselkedésmódokat igyekszünk megelőzni és kirekeszteni
(düh, harag, agresszió)


Stressz- elhárítás

A stressz a szervezetnek a külső ingerekhez való alkalmazkodó képessége, amely
véges és kimeríthető. Elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert
megterhelő, viselkedési zavarokat, pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások
elhárításában rejlik.
Célunk:
 Az idegrendszeri,- lelki egészségvédelem.
Feladataink:
 A stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz hatások és helyzetek elkerülésével, illetve a stressz hatások kompenzációja.
 Törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső terei biztonságot sugározzanak.
Igyekszünk kiküszöbölni minden zavaró ingert, mint a folyamatos erős zajforrás, vibráló fény.
 Napirendünk minden esetben biztosítja a rendszerességet és a rugalmasságot. Kerüljük a sürgetést és a várakozást.
 A konfliktusokat igyekszünk csökkenteni. Kizárjuk a megkülönböztetést és az
agressziót.
 Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a beszélgetés, meghallgatás,
személyre szóló figyelem.


Szociohigiéniás egészségfejlesztés

A szociohigiéniás egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből
adódó feladatait öleli fel. A társas, közösségi együttélés, közös értékrend, közös cél
és cselekvés jellemzi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását végzi.
Célunk:
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 A gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való elfogadásra készítse elő. Szeretetteljes együttműködésben együttműködésbe
való részvételre nevelje.
Feladataink:
 Zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatok
alakítása az egyén és a közösség között, a konfliktusok megoldása a személyiség kreatív kibontakoztatásával megfelelő mintát követve- utánzás, azonosulás, belsővé válás után ösztönzéssel, motivációval olyan szokások kialakítása, melyek segítik a más társadalmi közösségbe való beilleszkedést.
3. . KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS MEGALAPOZÁSA
Egészségünket és életünk minőségét nagymértékben meghatározza a bennünket
körbevevő természeti és társadalmi környezet minősége. A közösség szemléletformáló erejét kihasználva közvetíthetünk új értékeket és célokat, hogy ezen változtatni
tudjunk.
Az egészséges életmódra nevelés nem csak az óvoda udvarának és épületének célszerű hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat, kirándulásokat a szabad természetben. A természet szépségének élvezete, a szabad természetben való játék öröme, a mozgás szabadsága, a mozgást követő pihenés és nyugalom legbiztosabban
vezeti el a gyermeket a természet szeretetéhez, védelméhez, és a környezettudatos
szemlélet és magatartás kialakulásához. Az óvónő tudatossága abban nyilvánuljon
meg, hogy gondosan megválasztja a helyszíneket és felhívja a figyelmet a környezet
megóvásának fontosságára.
Célunk:


olyan szemléletet közvetíteni, amely elősegíti, hogy - a gyermekek szeretik és
tisztelik az életet, a kulturális és természeti értékeket, valamint őrzik a hagyományokat.



pozitívan viszonyuljanak a bennünket körülvevő élő és élettelen, természeti és
társadalmi környezethez.



szokásukká váljon a környezetre figyelő, azt megóvó, a harmonikus együttélésre törekvő magatartás.



hogy a családok életvitele is környezettudatossá váljon a gyermekek szokásai,
viselkedése, ismeretei hozadékaként.
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Feladataink:


A gyerekeket arra ösztönözzük, életkori sajátosságaikra építve, hogy környezetüket egységben szemléljék.



Modell értékű példamutatásunkkal, kihasználva az óvoda és a környezet által
nyújtott lehetőségeket-mintát adunk.



A csoportszobákban élősarkot alakítunk ki, és azok gondozásába a gyermekeket is bevonjuk.



Érvényre juttatjuk a tevékenységformák közti komplexitást. A környezettudatos
nevelés hatékonyságának érdekében különböző tevékenységeket építünk be
az óvodai nevelés mindennapjaiba, hogy a korszerű személetmód és viselkedés gyermekeink magatartásának részévé váljon.



Hulladékgazdálkodás (szelektív gyűjtés, komposztáló működtetése, esővízgyűjtő használata, papírgyűjtés megszervezése).



Takarékoskodás az energiával (villany, fűtés), az ivóvízzel.



kulturált környezet kialakítása és megőrzése.



Madárbarát kertünk gondozása, továbbfejlesztése.



Egészséges étkezés igényének alakítása.



Környezetbarát takarítószerek, játékok és munkaeszközök előnyben részesítése.



Optimista életszemlélet preferálása felnőtteknél, kialakítása a gyermekeknél.



Megünnepeljük a zöld jeles napokat (lehetőség szerint tapasztalati úton: állatkertbe, múzeumba és évente egyszer nagyobb kirándulásra vihetjük a csoportokat).



A családokat is bevonjuk tevékenységeinkbe (elemgyűjtés, óvoda szépítése,
Föld napja).



Egészségvédő programok szervezése a gyerekeknek.



Tankert gondozása az udvaron

Feladataink az SNI-s gyermekek nevelésében:


Fogékonyak a természet szépségeire, óvják/védik környezetüket. Társaikkal
közösen részt vesznek a hagyományőrző tevékenységekben, a növények
gondozásában, a madarak etetésében.
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Zöld óvoda program

Fontos számunkra a megfelelő érzelmi viszony kialakítása mind a természeti, mind a
társadalmi környezetünk iránt, hiszen ez a környezetvédelmi nevelés alapjául szolgál. Megalapozzuk ökológiai szemléletüket az élőlények hasznosságának, a tápláléklánc értelmének megismertetésén keresztül. A kerti munkák során, a növények és
állatok gondozása közben megtanulják a felelősségvállalást. Megalapozzuk a „zöld
szemléletet” a Föld kincseivel való takarékosság, a fenntarthatóságra való nevelés
szemléletét. A természetvédelem fontosságát hangsúlyozó jeles napokat megünnepeljük. Programunkba építjük a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét.
Intézményi szintű zöld jeles ünnepek:
o Autómentes nap szeptember 22.
o Állatok világnapja október 04.
o Víz világnapja március 22.
o Föld napja április 22.
o Madarak és fák napja május 10.
Célunk:
 Természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet.
 Rendelkeznek pozitív érzelmi kötődéssel környezetük iránt, megtanulják védelmét, az értékek megőrzését, elsődlegesen az óvodán belüli, majd az óvodán kívüli világukban.
 Képesek a környezettudatos gondolkozásra, magatartásra a mindennapokban
(szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás),
 A Zöld Óvoda program kritériumai váljanak a sajátunkká.
Feladataink:


Minden alkalmat és lehetőséget felhasználunk a fenntartható fejlődés érdekében a környezettudatos magatartás formálására, alapozására. (szelektív
gyűjtés, növény-állatgondozás, komposztálás)



Hangsúlyt helyezünk a természet közeli életszemlélettel a környezet megismerésére, tiszteletére, megóvására.



A természetsarkot a gyermekek bevonásával folyamatosan gondozzuk, alakítjuk, közvetítjük és értéknek tekintjük a zöld óvoda szellemiségét
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A szülők természetvédő magatartását formáljuk (pl. szelektív papírgyűjtésben,
valamint a használt elemgyűjtésben aktívan részt vesznek,)

A tevékenység helyszíne:
Arra törekszünk, hogy amit csak lehet a helyszínen, a természetben figyeltessünk
meg, így szerezzenek cselekvően tapasztalatokat a gyermekek.
 Belső környezet:
A folyosón akváriumot telepítettünk, mely lehetőséget nyújt a halakról, vízinövényekről való folyamatos gondoskodásra.
A családokat eseményeikről, aktuális témákról a „Zöld Óvoda Faliújságon” keresztül
tájékoztatjuk intézményi szinten.
A csoportszobákban folyamatos a szelektív hulladékgyűjtés.
 Az óvoda udvara
Ősszel a madárodúkat kitakarítjuk, télen pedig a hideg beálltával kihelyezzük a madáretetőket, magokból, faggyúból madárkalácsot készítünk, folyamatosan gondoskodunk eleségről, itatásról.
Az évek során beépül személyiségjegyeik közé az a szemlélet, hogy - úgy éljek,
hogy ne zavarjam más élőlény életét, úgy éljek, hogy másoknak is helye legyen körülöttem, hiszen az ember része a körülötte lévő világnak.
 A külső környezet
Begyakorolják a gyűjtő munka szabályait (csak azt hozzuk haza, amit "elenged" a
természet. Inkább a helyszínen lerajzoljuk, "lefényképezzük", megvizsgáljuk, könyvben megnézzük, mint hogy elvegyük a természettől).
Célunk a természeti és az épített környezetben való tájékozódás képességének fejlesztése, a természetszerető magatartás gyakorlása s az értékeket meglátó, védő
viselkedés kialakítása.
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés feladatai

A nevelés célja: A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, készségének, képességének, erkölcsi tulajdonságainak kibontakoztatása, a
közösségen belül, a csoport normáinak figyelembevételével, elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend vegye körül.
Feladatok:
 A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekre.
 Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze, valamint állandó, azonos értékrend. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet töltsön be.
 Kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekeink esetében,
szükség szerint az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel való együttműködés kiemelt feladat
 A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést, önértékelés, önkifejezést. A gyermek
legyen képes a környezetében lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a jót
és a rosszat. Az óvoda egyszerre segítse a gyermekek erkölcsi, szociális
érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, engedjen teret önkifejező törekvéseinek.

 Kiemelt feladat önmaguk és mások, szeretetére, valamint a különbözőségek
tiszteletére, megbecsülésére nevelés, a szociális érzékenység kialakítása,
segítése. (együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, önzetlenség), annak
elfogadására nevelés, hogy az emberek különböznek egymástól.
 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő-képességek megerősítése segítse a
barátkozást, tegye lehetővé, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét,
szerepét a csoportban.
 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés,
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és a gyermeki akarat, ezen belül
az önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat fejlesztése,
legyen alapja a szokás és normarendszer megalapozásának.
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 Családias légkörben, olyan alaphangulat kell kialakítani, amely megfelelő
lehetőséget nyújt a kapcsolatteremtésre, cselekvésre és játékra ösztönöz.
Ennek megfelelően a gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos. Ez
elsősorban az óvónő feladata, de lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesüljenek.
 Legyen minden csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma, ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít, és ez is mélyítheti a gyermekek összetartozását, együttérzését.
 A gyermekek érkezésekor, az óvoda öltözőiben, folyosóján halk zene segítse a nyugalmat árasztó környezet megteremtését.
 Az érzelmi kötődést az óvodához, a nyugodt feltételeket az óvónő a szülőkkel együtt teremtse meg, a gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. Az óvónő adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt
ismerkedjenek az óvodával.
 Beiratkozás előtt nyílt hét keretében biztosítjuk az óvodával való ismerkedést, majd a felvett gyermekek számára augusztusban folyamatosan lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek délelőttönként ismerkedjenek az
óvodai élettel és leendő óvónőjükkel. Fontos, hogy a szülő megismerje az
óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait. A dajkával együtt
gondosan készítsék elő ezt az időszakot. Az óvónők a szülőkkel beszéljék
meg a beszoktatás menetét.
 A felvétel után az óvónők ismerjék meg a család körülményeit, és minden
lehetséges információt szerezzenek be a gyermekről. Ez elősegíti a gyermekek minél zökkenőmentes beilleszkedését az óvodai életbe.
 A sok érdekes, ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes játékokkal, mondókákkal kedveskedjen a gyermekeknek. Lefekvésnél az új gyermekeket különös szeretettel vegye körül az óvónő. Különös türelemmel, tapintattal mutassa be a testápoláshoz, étkezéshez
használatos tárgyakat. Mutassa meg azok használatát, amit sok-sok pozitív
érzelmi megerősítéssel, játékos módon gyakoroltasson.
 Fontos, hogy az óvónő vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit,
szokásait. Az ügyesebb gyermekek segítsenek a gyengébbeknek, kisebbeknek az öltöztetésében, vegyék körül őket gyengédséggel, szeretettel.
 A közös élmények, tevékenységek az óvodáskor végéig biztosítsák a
gyermekek együttműködését, amelyben formálódik egymáshoz való viszonyuk. Az együttlétek, szimbólumok, jelek erősítsenek meg olyan erkölcsi tulajdonságokat, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság,
önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, önzetlenség.
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 Az óvónő a különféle cselekvésekben is biztosítsa a nyugalmat, az ingerek
ne okozzanak a gyermekben zaklatottságot. A gyermekeknek legyen lehetőségük, minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választani. /Folyamatos napirend, megfelelő eszközök stb./
 A nehezen motiválható gyermekekre szenteljen külön figyelmet az óvónő,
hogy mielőbb kiderítse a nehézség okát. Alkalmazzon, olyan motivációs
eszközöket, amely érzelmileg közel áll a gyermekekhez.
 A gyermekek pozitív kapcsolatainak alakításában kiemelkedő szerepe van
az óvónőnek, aki irányítja, segíti, de egyben társa is a gyermekeknek, akitől
cselekedeteire visszajelzést kap, ill. egyéni differenciált módon megfelelő
módszerek alkalmazásával, segíti a konfliktusok megelőzését és megoldási
stratégiákat tanít.
 A jó nevelés alapja az életkori sajátosságoknak és egyéni különbségeknek a
figyelembevétele. Ennek feltétele a jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, a
kellő bizalom megteremtésének érdekében, mely elengedhetetlen feltétele
az együttnevelésnek.
 A nevelés akkor lesz hatékony, ha az óvónő az egész csoport előtt álló feladatokat, minden gyermek számára – egyéni sajátosságait figyelembe véve
- érthetővé, vonzóvá tudja tenni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy az
óvónő megismerje a gyermekek egyéni jellemzőit.
A felnőtt-gyermek kapcsolatában a következő elvek jelenjenek meg:
 A felnőtt próbálja megérteni - elsősorban érzelmileg- a gyermekeket.
 Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni.
 A gyermekek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok,
szokások kialakításába.
 A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.
 A felnőtt biztosítson a gyermekek tevékenységéhez nagy szabadságot a határok pontos megjelölésével. A többszöri "határátlépéseknél" vezessen be
konzekvenciákat.
 A felnőtt legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást követően eredménytelennek érzi a befolyásolását.
 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a
közösség többi tagjához is kapcsolódjanak.
 A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult konfliktusok feldolgozása során.
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 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív
énképe kialakulhasson. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél
többször örüljön a kisebb előrelépésnek, fejlődésnek.
 Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet az agresszivitásán keresztül.
 A felnőtt-gyermek társalgásában világos, egyértelmű, építő, megfogalmazás
jelenjen meg. A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélőtárs megbecsülése, értékelése, a kölcsönös engedmény keresése, melyből mellőzendő a
megbántás, hibáztatás, gyakori bírálgatás, kioktatás, kiabálás, panaszkodás, prédikálás.
 A gyermekek viselkedés-kultúráját fejlessze a felnőttek bizalomelőlege és az
a szemlélete, ami a sikert észleli, a sikertelenséget pedig segít elviselni.
 Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyerekeknek választási lehetőséget,
hogy önálló döntéseket hozhassanak és a változtatásra képessé váljanak.
 A felnőtt használja fel a humor eszközét a szeretetkapcsolat kialakításához.
 A közösségfejlesztő pedagógiai munka épüljön az odafigyelésre, a meghallgatásra, a saját érzések kimondására, mások érzésének, gondolatainak
meghallgatására, elfogadására, hogy a gyermekek örömteli optimizmusa
fejlődhessen.
 Az óvónő rendszeresen elemezze, vizsgálja, értékelje a gyermekek társas
kapcsolatát, viselkedését, szocializációját.
 Használjon minél több játékos módszert, eszközt az egyéni jellemzők kimutatásához, melynek eredményei segítséget nyújtanak a gyermekek egyéni
fejlesztésében, hátránycsökkentésben, tehetséggondozásban.
 Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segítse a
gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását:
 a gyermek természeti és társadalmi környezetével való kapcsolatának alakítását,
 a természet és az ember által létrehozott környezet megismerését,
 az emberi munka alkotások megbecsülését,
 hagyományok ápolását.
 Az óvónő a környezettudatos magatartás megalapozása érdekében fejleszsze a gyerekek érzelmi viszonyulását, a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások, gondolkodás, értékrend, döntési képességek alakulását.
 Fontos feladat a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások megerősítése, az értékek belsővé válásának elősegítése, érzelmi, motivációs
hatásokkal a kompetencia alapú tevékenységi program rendszerével, így
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alapozva meg a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való kötődés kialakulását.
Fontos feladat, hogy az óvodapedagógus építsen a gyermek nyitottságára,
amely ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

Az anyanyelvi – az értelmi fejlesztés és nevelés feladatai
A nevelés célja: A gyermeki személyiség sokoldalú, komplex fejlesztése, kibontakoztatása, az anyanyelv elsajátításához szükséges feltételek megteremtése.

Feladatok:
 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, ezért az óvodai nevelő tevékenység egészében jelenjen
meg az anyanyelv fejlesztése és a nyelvi kommunikáció különböző formáinak alakítása. (beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel)
 A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását,
beszélőkedvének fenntartását, ösztönzését, a beszédészlelés, beszédértés,
szóbeli emlékezet fejlesztését, valamint mindezen keresztül az anyanyelv
helyes elsajátítását, ismeretét, megbecsülését, szeretetét.
 Pedagógiai munkánk folyamán kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására, az igényelt válaszadásra.
 Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a
tanulási vágy kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny
befogadását.
 A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket - az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitásra.
 A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalataira, élményeire építve, nemcsak az óvodapedagógus által tervezett téma és a gyermekek előzetes tapasztalatainak, élményeinek összekapcsolását illetve a differenciálásra való felkészülést jelenti, hanem azt is, hogy az óvodapedagógus a
gyermekek tapasztalatiból, élményeiből, ismereteiből kiindulva, velük együtt
tervez.
 Az óvodapedagógus a különböző élethelyzetekben való gyakorlást, az életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses tanulást helyezze előtérbe az
irányított tanulási formák közül.
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 A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását.
 Az érzelmi alapigények biztosítása - biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet - segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat
szóval, mozgással vagy vizuális eszközök segítségével szabadon kifejezhessék.

Esztétikai érzelmek alakításának feladatai

A nevelés célja:
 A gyermeki látáskultúra megalapozása, a gyermekek megismerő-, gondolkodó- kommunikációs- és alkotóképességük fejlesztése útján.
 Ízlésformálás, esztétikai fogékonyság kialakítása az óvodai tevékenység személyiségformáló hatásaként.
Feladatok:
 Az óvónő egészséges, esztétikus környezet biztosításával segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, a
természetben, tárgyi-, társadalmi környezetben egyaránt.
 A művészeti tevékenységekhez kapcsolódjanak rácsodálkozási élmények, s
ez által a gyermekekben erősödjön az élmény-befogadó képesség.
 Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai
ítéletének, melyhez biztosítsa a művészetekkel való találkozás lehetőségét
 A gyerekek legyenek képesek a tárgyi - emberi - természeti környezetben észrevenni a szépet, az igazi értéket.
 Különösen feladata a harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
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A program rendszerábrája

IX.

A nevelés célja

A nevelés feladata
A nevelés keretei

Az egészséges életmód
alakítása

Az érzelmi és szociális
nevelés, társas kapcsolatok

A tevékenység kerete
Hagyományőrzés,
népszokások

Tevékenységformák
Játék Játékba integrált tanulás
Mese, vers, dramatikus játék
Ének, énekes játékok, zenehallgatás
Rajz, mintázás, kézimunka
Mozgás, mozgásos játékok
A külső világ tevékeny megismerése, megszerettetése
Munka jellegű tevékenységek

Az óvoda kapcsolatrendszere

Család, iskolák, gyermekjóléti, közművelődési intézmények, mesterek,
alkotók, művészeti együttesek

A fejlődés várható jellemzői
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X.

Az óvodai élet megszervezésének elvei

Személyi feltételek
Humán erőforrás:
Pedagógusok száma:
Pedagógiai munkát közvetlenül
segítők száma:
Az óvoda működését segítő
nem pedagógus alkalmazottak:
Szak és egészségügyi szolgálat
külső segítő szakemberei:

13 fő
9 fő
4 fő
logopédus, utazó gyógypedagógus, gyermekorvos, védőnő

 A nevelőmunkát, az óvoda teljes nyitvatartási idejében az óvónő végzi, aki
kulcsszereplő a nevelésben. Személyisége meghatározó a gyermekek formálásában, elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent.
 Előfordulhatnak érdekellentétek a szülők és az óvoda között. Az óvónő vállalja fel a tapintatos meggyőzést, ha azzal a gyermekek érdekeit védi.
 Az óvónő legyen képes énekkel, mesemondásával, bábozással, alkotásaival esztétikai élményhez juttatni a gyermekeket.
 A programot megvalósító óvónő közvetítse a művészetek tradicionális értékeit, népünk, és más nemzetiséghez tartozó gyermekeinek kulturális örökségeit, hagyományait, értékeit. A migráns gyermekeket is nevelő dolgozóink feladata lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. Ennek érdekében állandó lehetőséget
biztosítunk nemzeti szokásaik, ruháik bemutatására, megismertetésére.
 Fejlesztésükhöz alkalmazzon különféle módszereket, hogy minden gyermek önbizalmának alakulását elősegítse.
 Az óvónőnek legyen igénye önművelésre, teremtsen lehetőséget szakmai
tájékozottságának, szaktudásának fejlesztéséhez.
 Személyiségében legyen jelen a humanizmus, a pedagógiai optimizmus.
Tetteiben legyen érezhető a hitelesség, a tapintat és az empátia.
 Az óvónői párok tudjanak együtt tervezni, összehangoltan, feladatokat
megosztva dolgozni.
 Vonják be a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe.
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 A nevelőközösség tagjaként valamennyien vállaljanak felelősséget a kitűzött célok és feladatok megvalósításáért.
 Az óvodapedagógusok alakítsanak szakmai team-eket, munkaközösségeket, egy-egy szakmai feladat elvégzéséhez, mérés, elemzés, értékeléshez,
valamint a szervezet társas, szakmai kapcsolatának karbantartására.
 Legyenek képesek együtt dolgozni a speciálisan képzett szakemberekkel,
akikkel integrációs munkájuk során együtt nevelnek.
 Az esztétikus, gondozott udvar biztosításához nélkülözhetetlen feltétel a
kertész, akitől a gyermekek sok tapasztalatot szerezhetnek a növények
ápolásáról.
 Az óvodavezető koordinálja, irányítja a pedagógiai, tanügy-igazgatási,
munkáltatói, gazdasági, műszaki, közéleti feladatokat. A lehetőségek figyelembevételével, biztosítja az optimális működési és szakmai feltételeket.
Tárgyi feltételek
 Az óvoda dolgozói az óvoda udvarát, berendezését úgy alakítsák ki, hogy a
lehető legjobban szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.
 Legyen tiszta, gondozott, esztétikus az intézmény minden helyisége, a
gyermekeket, harmóniát árasztó színek, formák, anyagok vegyék körül.
 Minden gyermek számára legyenek biztosítva az egészséges életmódhoz
szükséges eszközök.
 A gyermekek mozgásának, játékigényeinek kielégítéséhez legyenek megfelelő játékeszközök.
 A program a gyerekek tevékenykedtetése, tapasztaltatása útján hat a
gyermekek személyiségére, ezért a következő eszközök, játékok, tárgyak
egészítsék ki a meglevő készleteket, melynek folyamatos szinten tartása az
elhasználódás mértékétől, és anyagi lehetőségeink figyelembevételével történik:
 Mesekuckó kialakításához, puha párnák, bábok, könyvek.
 Hangszerek: furulya, gitár, metallofon, dob, csörgő, triangulum, népi
hangszerek.
 Képalakításhoz: festékek, ecsetek, filctoll, pasztellkréta, viaszkréták,
porkréta, színes ceruzák.
 Plasztikai munkához agyag, szövőszék, korongozó, égetőkemence.
 Audiovizuális eszközök: magnók, hangszórók, kazetták, CD lemezek,
projektor, laptop, televízió
 Nagyítók, mikroszkópok
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 Kompetencia, fejlesztő eszközcsomagok: matematika eszközcsomag, szövegértés-szövegalkotás csomag
 A megfelelő mozgáslehetőség biztosításához játékeszközök az udvarra, valamint az udvar füvesítése.
 Szakkönyvek közül elsősorban a programhoz kapcsolódó irodalom.
 Videó kamera
 Fényképezőgép az óvodai események rögzítéséhez
 Minden olyan eszközt, amit a gyermekek használhatnak, számukra hozzáférhető módon, biztonságosan kell elhelyezni.
 Az elektromos berendezéseket a gyermekek önállóan nem használhatják,
ezek működtetése az óvónőtől fokozott figyelmet igényel.
 Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai
munkatársaknak, illetve teremtsen lehetőséget a szülők fogadására.

XI.

Az óvodai élet megszervezése

A program ajánlott napirendjének elvei:
 Igyekszünk biztosítani a gyermekek számára a feszültségtől mentes együttlétet, az örömteli hangulatot, valamint az érzelemgazdagságra épülő átgondolt óvodai életet.
 A ciklusosan megjelenő tevékenységek nyugalmat, folytonosságot, érzelmi
biztonságot kell, hogy nyújtsanak a gyermekek számára.
 Napi és heti tevékenységek tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek
szükségleteire, esztétikus, higiénikus gondozására fordítható időkeretet, a
tevékenységek közötti harmonikus arányok betartását és a játék kitüntetett
szerepét szem előtt tartva.
 A gondozási feladatok kiemelt jelentősége, hogy kapcsolatépítést biztosít a
gyermekekkel, fejleszti önállóságukat, együttműködve a gondozást végző
dadus nénikkel.
 A gyermekek pihenése élettani szükséglet. A délutáni pihenéshez szükséges időtartamot a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve biztosítjuk.
 A szervezett és rendszeres edzésre, mozgásra külön időpontot tervezünk.
 A napirendben fektetjük le, hogy hogyan épüljenek egymásra a különböző
tevékenységek. Az adott csoportra leginkább ideális napirendet - a gyerekek ismeretének tükrében- a csoportban dolgozó óvónők készítik el.
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 A napirendünk alapja a folyamatos játékidő biztosítása, melyben párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek szervezésével maximálisan
törekszünk a folyamatosság és rugalmasság elvének betartására, a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva
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Hetirendünk:

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 Zenei képességfejlesztés
Mozgás
 Mozgásos játékok
Verselés- Mesélés
 Dramatikus játék

Anyanyelvi nevelés

Külső világ tevékeny megismerése
 Környezet
 Matematika
 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Témahetek tevékenységbe ágyazva

Hétfőtől- péntekig

Gondozási és nevelési eredményeinket 3 havonta felmérjük, a mérés eredményeit
kiértékeljük, és erre építjük a következő negyedéves tervünket.
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XII.

Óvodánk kapcsolatrendszere

Az óvoda és a család
 Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A családokkal való szoros együttműködés elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében, ezért figyelembe kell venni a családok sajátosságait, szokásait. Alapvető feltétel a kölcsönös feltétel és bizalom.
 Az óvoda szervezi meg az együttműködés formáit, mely az információk
áramoltatását, a szemléletformálást, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit hivatott
közvetíteni, az adott családhoz illesztett megoldásokon keresztül.

Mit nyújt az óvoda ennek érdekében?
 Nyitottak, toleránsak vagyunk a családok felé. Pozitív óvónő- gyermek kapcsolatot alakítunk ki.
 Lehetőséget biztosítunk a rendszeres kapcsolattartásra.
 Segítséget nyújtunk szükség esetén a felmerülő nevelési, fejlődésbeli, egészségügyi, családi problémák megoldásához:

pedagógiai módszerek ismertetésével

szakkönyvek kölcsönzésével

szakértők, intézmények felkutatásával.
Mit várunk a szülők részéről?
 Aktívan vegyenek részt az óvodai programokon, nyújtsanak segítséget a
szervezési feladatokban.
 Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos véleményüket, javaslatukat fogalmazzák meg.
 A gyermek fejlődésével kapcsolatos problémát az óvodapedagógussal beszéljék meg, együttműködve keressék a megoldást.
 Nyújtsanak szponzori segítséget lehetőség szerint a jobb tárgyi feltételek biztosításához.
 A hit és vallásoktatás tekintetében felmerülő igények esetén XXXXXX bekezdése szerint járunk el.
 Törekszünk a családok szocializációs különbözőségeiből adódó hátrányok
kompenzálására.
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A kapcsolattartás formái
Óvodába lépés előtt:
 Nyílt héten ismerkedhetnek a szülők és a gyerekek az óvoda hétköznapi életével, változatos tevékenységeinkkel, nevelőmunkákkal.
 0. szülői értekezleten részletesen ismertetjük óvodánk Nevelési Programját,
szokásokat, napirendünket, a szülői jogokat és kötelességeket.
2. Óvodai élet alatt:
 Anyás – apás befogadással segítjük a családtól való zökkenőmentes elválást.
 Napi találkozások, megbeszélések alkalmával az aktuális információkat röviden ismertetjük
 Szülői értekezletet tartunk évente 3 alkalommal, melyen a szülőket és gyermekeket érintő legfontosabb témákat, nevelési problémákat beszéljük meg
 Fogadóórát tartunk igény szerint a szülővel egyeztetett időpontban, hogy a
személyes jellegű családi gondok, nevelési problémák megoldásához közösen keressünk megoldást.
 Nyílt hónapok keretében betekintést nyújtunk az óvodai életbe. A szülők
személyesen tapasztalhatják meg, mérhetik fel gyermekük fejlettségét, csoportban elfoglalt helyét, viselkedését.
 Minden csoportunk rendelkezik internetes fotó-albummal, amelyre az óvónők rendszeresen feltöltik a napi életet bemutató fényképeket.
 Írásban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről évente 2 alkalommal
 Családlátogatást kezdeményezünk szükség szerint a gyermekek otthoni körülményeinek jobb megismerése érdekében.
 Szülőkkel szervezett rendezvényekkel segítjük a közösség alakulását,
egymás jobb megismerését kötetlen helyzetben; mintát nyújtunk a szabadidő
tartalmas eltöltéséhez.
 Ünnepek: Anyák napja, Iskolások búcsúztatója, Gyermeknap
 Kirándulások
 Barkács, - játszó délutánok
 Sportnap
 Bogrács – partyk
 Kiállítások
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Szülői Közösség képviselőinek megbeszélései az óvodavezetővel
Évente 2 alkalommal ill. igény szerint hívjuk össze a Sz. K. képviselőit értekezletre,
melyen:
 tájékoztatást kérhetnek a gyermekeket érintő minden témában
 kifejhetik véleményüket az óvoda nevelőmunkájával kapcsolatban
 A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tanácskozási joggal vehetnek részt a nevelőtestületi értekezleteken.
Az óvoda és a bölcsőde
 Célunk, hogy megismerkedjünk a bölcsődében folyó gondozó-nevelő munkával, és tapasztalatot szerezzünk a gyermekek közösségben való viselkedéséről.
 Ennek érdekében fontosnak tartjuk a bölcsődei dolgozókkal való kapcsolat kialakítását, a gyermekekkel kapcsolatos információk megbeszélését. A leendő
óvodásokat sok szeretettel várjuk rendezvényeinken, például gyermeknapon.
A kapcsolattartás formái:
 látogatások
 tapasztalatcsere
 egymás rendezvényein, ünnepein történő megjelenés (pl.: gyermeknap)

Az óvoda és az iskola
 A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljainak megismeréséhez. Az óvoda együttműködik a Vas Lajos Általános Iskola ének- és rajztanáraival, az ovigaléria és az évszaki hangversenyek megszervezése érdekében.
A kapcsolattartás formái:

látogatások

rendezvényeken való részvétel

kiállítások megtekintése

tapasztalatcsere
Az óvoda és a közművelődési intézmények
 Folyamatos kapcsolattartásra törekedve, látogatjuk a kerületben levő közművelődési intézményeket. (K.M.O. Könyvtár).
 A látogatások célja: a nevelési feladatok sokoldalú színes megoldására
nyújtson lehetőséget.
 Programunk adja a sok könyvtári óralátogatás lehetőségét, mint új, élményt
nyújtó pedagógiai módszert.
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A kapcsolattartás formái:
 színházlátogatások
 rendezvényeken való részvétel
 kiállítások megtekintése
 könyvtári foglalkozásokon való részvétel
Egyéb kapcsolatok:








Folyamatos a kapcsolattartás a Fenntartóval
A Nevelési Tanácsadóval
Az Egészségügyi Szakszolgálatokkal
A gyermek és ifjúságvédő intézetekkel
Gazdasági ellátó és szolgáltató intézménnyel
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet /VAMÜSZ/
Szakmai egyesületekkel műhelyekkel

A kapcsolattartás formái:
Fenntartóval:

értekezletek, óvodalátogatás, konzultációk

Nevelési Tanácsadó:

folyamatos, állandó konzultációk.

Egészségügyi Szakszolgálat:

rendszeres orvosi vizsgálat

Gyermek és Ifjúságvédő Intézetek:

továbbképzések,
hetenkénti konzultációk

Gazdasági ellátó és szolgáltató intézmények:

napi kapcsolat

A Kárpát – medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.
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XIII. A program tevékenységkerete
Játék
A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja:
 a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése,
 a szabad játék elsődlegességének biztosítása, a játék eszköz jellegének
professzionalizálása, mivel a játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.
 valamint, hogy minél sokrétűbb, a pszichikumot, mozgást, kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé váljon a játék, visszatérő
módon, hosszantartóan, minél zavartalanabbul.
Feladatok:
 A szabadjáték túlsúlyának érvényesülése érdekében napirendünkben a kötetlen játéktevékenységet ebédidőig csak a közös tisztálkodás szakítja
meg.
 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása az óvoda és az óvónő feladata.
 A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki élmények biztosítása,
azok feldolgozásának segítése a különböző játékformákban, különös tekintettel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre nézve.
 Az óvónő kiemelt feladata a különböző életkorokban megjelenő játékfajták gyakorló játékok, a szimbólikus, konstruáló játékok, szabályjátékok- tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, az óvodapedagógus tudatos jelenléte mellett.
 Az alkotó kedvű légkör biztosításához az óvónőnek meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyben a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel
játszik, milyen játékot választ, milyen témát dolgoz fel, milyen eszközzel jeleníti meg, milyen helyet választ és mennyi ideig tart a játéka.
 A megfelelő csoport légkör biztosításával elfogadó, segítő, támogató attitűddel, differenciált módszerekkel multikulturális - interkulturális szemlélettel, indirekt módon kell a játékot irányítania.
 A játékos légkört segíti, ha az óvónő kellő időben sok új ötletet ad a kreatív
légkör kialakítása érdekében.
 A csoportban csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra váltását.
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 A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan
vagy társaikkal önfeledten játszani.
 A képességfejlesztő játékoknál a gyermek válasszon szabadon a felkínált
szerepek, játékhelyzetek között.
 Az óvónő együttjátszás során teremtse meg a kezdeményezett játékhoz
szükséges témát, nyújtson a gyermek számára élményeket. Biztosítsa a
megfelelő eszközöket.
 A gyermekkel közösen alakítsa ki a szabályokat és a megfelelő helyet. Az
óvónő az oldott légkör érdekében bátran használjon humoros kifejezéseket
és tréfás szavakat.
 A gyermekek a csoportszobában önállóan vagy óvónői segítséggel alakítsák ki maguk számára a játékhoz megfelelő helyet.
 A csoportszobában legyen helye a többféle állandó és variálható, vagy új
elkülönített "kuckóknak".
 Biztosítunk esztétikus és meghitt mesesarkot, amely egyúttal a dramatizálás, bábozás helyszíne is.
 A tapasztalatszerző séták során összegyűjtött tárgyak, termések, növények,
képek a kincseket őrző sarokban kapnak helyet.
 Az óvónő a gyermekek tapasztalatainak gazdagításával, a játékkedv fokozásával, az együttjátszás igényének felébresztésével serkentse a közös játék kibontakozását, fejlődését.
 A magányosan játszó gyermekeket segítse abban, hogy a közös játékba is
bekapcsolódjanak.
 A rajzolásnak, festésnek, korongozásnak, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak legyen meg az állandó helye. Az ehhez szükséges kellékek,
anyagok, eszközök a nap folyamán mindig álljanak a gyermekek rendelkezésére.
 Az időjárás függvényében az óvónő segítse az udvari szerepjáték kibontakozását. Ösztönözze a nagymozgásos tevékenységeket, pl. népi játékok.
mozgásos játékok, ügyességi és sport játékok.
 A napirend megszervezésében az óvónő törekedjen arra, hogy a gyerekek
minél több időt kapjanak az udvari játéktevékenységhez.
 A játék folyamatosságát, a folyamatos napirend jól biztosítja, így a gyermekek egybefüggően, a játékok elrakása nélkül játszhatnak több órán keresztül.
 Az óvónő kísérje figyelemmel a játékot és törekedjen arra, hogy csak akkor
ajánljon más játékot, ha már a gyermekek játéka felbomlóban van, s azt a
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körülmények miatt szükségesnek látja. A gyermekeknek az óvónő igény
szerint biztosítsa a több napon keresztül tartó játékot.
 A játékeszköz motiválja, ösztönzi, gazdagítja a gyermekek képzeletét. Az
óvónő a játékhoz olyan eszközt biztosítson, mely ízléses, praktikus, egyszerű félkész játék, hogy sokféle ötletre, játékfajtára késztessen.
 A fiatalabb gyermekek játékához sok eszközre van szükség. Elsősorban a
gyakorlójátékhoz, amelyek fejleszti a gyermekek pszichikus funkcióját, másodsorban a hagyományos szerepjátékokhoz szükséges kellékek, amelyek
ösztönzik a gyermekeket a szerepjátékra, harmadsorban az kézműves tevékenységekhez szükséges eszközök.
 Az óvónő bővítse az eszközválasztékát, elsősorban a szerephez kapcsolódó kellékekkel, barkácsoláshoz szükséges eszközökkel, azonosulást segítő
ruhadarabokkal, másodsorban értelem és készségfejlesztő játékokkal, amelyet a gyermekek egyénileg vagy mikro csoportban óvónővel vagy egyedül
játszanak.
 Az udvari játékok zömmel a mozgáskészséget fejlesztik, de ha az időjárás
engedi, legyen mód kirakni a csoportszobai játékeszközöket, s ott is megteremteni a nyugodt kreatív játék lehetőségét. /barkácsolás, rajzolás, festés,
konstruálás/.
 Fontos, hogy a gyermekek a különböző játékszereket, tárgyakat bizonyos
szabályok betartása mellett, de kreatívan használhassák fel, s számukra
elérhető helyen legyenek. A megrongálódott játékokat, ha lehet, a gyermekek, szülők bevonásával javítsák meg.
 A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal a játék tartalmát
gazdagítják.
 Az óvónő tegye lehetővé, hogy a családban, óvodában, tágabb természeti
és társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek játékidőben újra élhessék.
 Vegye figyelembe az óvónő, hogy egy-egy közös élmény játékban való
megnyilvánulása eltérő formában jelentkezhet az egyes gyerekeknél.
 Számoljon azzal, hogy a játékban a gyermekek negatív tapasztalatai, érzelmei is megjelennek.
 Az agressziót vagy szorongást kifejező játék is a gyermekek élményeiből
alakul ki.
 Szükség esetén az óvónő védelmet adó magatartása nyújtson biztonságot
az agresszív vagy szorongó gyerek számára.


A programban kiemelt szerepet kapnak a mikrocsoportos séták, zöldövezeti
programok. Ezek fejlesztő hatása meg kell, hogy mutatkozzon a gyermekek
tapasztalatgazdagságában.



A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a
fajta manipulatív tevékenység, amely a játékeszközök rakosgatásában ér-
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hető utol, vagyis a gyakorló játék. Ezért legyen módja a gyerekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait, így a véletlen cselekvéshez örömérzés társul. Ez az örömérzés ad alapot a cselekvés többszöri megismétléséhez.











Az óvónő biztosítsa a gyakorlójátékhoz szükséges eszközöket s játékával,
adjon mintát a játékok helyes használatához, a játékok elrakásához. Ez a
tevékenység jól fejleszti a szem-kéz koordinációt, hat a laterális dominancia
kialakulására.
Az udvaron is biztosítsa az óvónő a gyakorló játék lehetőséget. Erre legalkalmasabb a homok, víz, kavics és olyan kisebb-nagyobb tárgy, melyet a
gyermekek saját szabályai szerint kavargatnak.
Az óvónő segítse a gyermek játékát továbbfejlődni, mivel már a kisebbeknél
is megjelenik a szerepjáték.
Az óvónő szervezzen szerepjátékot és vállaljon benne szerepet, hogy a különböző kapcsolatok kialakítása minta legyen a közös cselekvéshez. A
gyermekek vállaljanak szerepeket, használjanak szimbólumokat a "mintha"
helyzetek megteremtéséhez. Az óvónő nyújtson segítséget a megélt élmények feldolgozásához. Ez fontos útmutató a gyermekek érzelmi világának
megismeréséhez.
A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a dramatizálásnak, bábozásnak. Az egyszerű mesék megjelenítésében legyen résztvevő az óvónő. Adjon modellt egy-egy szereplő megformálásához. Kezdetben
használjanak minél több kelléket a képzeletbeli képek megjelenítéséhez, illetve a beleélő képesség, önkifejezés fokozása érdekében.
A bábozás először az óvónő előadásával jelenjen meg az óvodában. Az
óvónő a bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges eszközöket a gyermekekkel közösen készítse el. A gyermekek bábozzák, dramatizálják a meséket, hogy a meseélmény többoldalú örömszerzés legyen számukra.



A konstrukciós játékokhoz kapcsolódóan jelenjen meg a barkácsolás, elsősorban az óvónő által barkácsolt kellékek készítésével, amit a gyermekek
aktív bevonásával hoz létre. A gyermekek konstrukciós játékára legyen jellemző a formagazdagság. A gyermekek éljék át az "én készítettem" örömét.



Játsszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi és szabályjátékokat, amelyek könnyen betarthatók. Az óvónő tervezzen szabályjátékokat
a gyermekek mozgásigényének kielégítésére is.



Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy képességeik kialakulhassanak, minél többféle szerepet megformálhassanak és a szerepek elosztására is képesek legyenek.



Fejlődjön a gyermekek kreativitása. Jelenjen meg a többféle ötletből kialakított tartalmas játék, ami fejleszti a gyermekek kommunikációs képességét,
szabálytanulási készségét, társakhoz való viszonyát, az együttes cselekvő
képességet, mely alkalmassá teszi őket a szerepek eljátszására, megformálására, a kisebb konfliktushelyzetek megoldására.
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A szerepjátékot, dramatizálást egészítse ki az építő, konstrukciós játék. A
tapasztalatok hatására a spontán létrejövő alkotások mellett fontos helyet
kap az előre elgondolt, meghatározott céllal végzett építés.



Az építés, konstruálás gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik: az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek, szerkesztenek vagy a létrehozott alkotás hatására képzelik bele magukat különböző élethelyzetekbe.



A bonyolultabb formák, alkotások létrehozásához az építő játékokhoz használjanak különböző anyagokat, eszközöket.



Az óvónő szerettesse meg a szabályjátékokat. A gyermekeknek adja meg
azt a lehetőséget, hogy ők is hozzanak létre szabályokat. Legyenek a játék
vezetői maguk a gyerekek is.



Vannak szabályjátékok, amelyeknek jellegéből következik a kölcsönös segítség. A kölcsönös segítségadás helyes formáinak elsajátításával hozzászoknak a gyerekek, hogy ne egymás kudarcainak, hanem sikereinek örüljenek.



A gyermekek akár nyernek, akár veszítenek, a szabályjátékban is tanulják a
helyes magatartás alapvető formáit: szerénység, mértéktartás, kitartás,
eredményességre törekvés, kudarctűrés, türelem.



Vannak gyermekek, akikben olyan feszültséget okoz a játék, hogy emiatt
nehezen tudják tiszteletben tartani a szabályokat. Az ő "szabálysértéseik" a
játék hevéből adódnak. Az óvónő ne lásson rossz szándékot az ilyen magatartás mögött. Figyelmeztesse a gyerekeket a szabályok betartására, ne
marasztalja el őket, tanítson megoldási stratégiákat.



A szabályjátékok kiválasztásánál az óvónő vegye figyelembe a gyerekek
kívánságait, fejlettségét, a csoport létszámát, a helyi adottságokat, a játék
előzményeit. Segítse a gyermekeket a játék kiválasztásában, vezetésében,
a szabályok betartásában.



A szabályjátékok egyes fajtái főként a gyermekek mozgását, mások elsősorban értelmi képességeiket fejlesztik.



Az óvónő alkalmazzon változatos módszereket a játéktevékenységek támogatására.



Az óvónő játéksegítő módszerei legyenek szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játéka esetén vagy, ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az óvónő irányítása legyen játékot követő, szemlélő, hagyja
a gyermekeket cselekedni. Ha szükség van rá - az óvónő legyen játékkezdeményező, modellnyújtó játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is legyen tá-
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mogató, engedő és elfogadó. Segítsen azok játékában, akik kevésbé kreatívak vagy ötletszegények.


Az óvónő avatkozzon be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz,
vagy ha veszélyeztetik önmaguk és társaik testi épségét, játékát.



A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására.



A gyermeki játékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, a
fogalomalkotás segítségével, a beszéd prozódiai elemeinek gazdagításával
az óvónő feladata.



Az óvónő szerepe modellértékű a szókapcsolatok, nonverbális jelzések
/mimika, gesztus/ hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín tekintetében.



A hangszínnel, hangerővel bánni tudást a dramatikus játékok is elősegítik.
Az óvónő által kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak teret az artikuláció, szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez /pl. hangutánzó játékok, fonémahallást fejlesztő játékok, légzési technikát segítő játékok, szinonimakereső játékok stb./



A szabad játékidő lehetőséget biztosít a HH-s, HHH-s gyermekek részére a
fokozott figyelemre, a beilleszkedés támogatására, spontán párbeszédes
helyzetekre és célzott anyanyelvi fejlesztésre.

Verselés, mesélés
A tevékenység célja:
A nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel, a biztonságos önkifejezés megalapozása.
A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés
felkeltése.

Feladatok:
 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása.
 Minden életkorban, az életkori sajátosságoknak megfelelő jellegzetes tartalmak biztosítása /mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás, dramatikus
játékok /.
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal
 Az irodalmi élmény befogadásához szükséges „szertartás” kialakítása, a
gyermekek motiválása
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 Az önkifejezés eszközeként teret kell biztosítani a gyermek saját vers és
mese alkotásához, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálására.
 A mesélés, verselés, mondókázás örömének mindennaposságával az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk
szeretetére nevelése.
 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása:


Az óvónő feladata, hogy csak művészi értékű irodalmi alkotásokkal
biztosítsa az esztétikai élmény nyújtását. Ezért a mű kiválasztásában
érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság.
A klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetése mellett a
csoport összetétel figyelembevételével, a mese-vers anyag megválasztásával a multi -és az interkulturális nevelés megvalósítására is
törekedjen.



Az óvónő a 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból
és a legismertebb költőink ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből
állítsa össze. Olyan meséket válasszon, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik.



A 4-5 éves korú gyermekek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, novellisztikus, realisztikus mesék.



Kapjanak helyet a magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern meséi is.



5-6-7-8 éves korban az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb
népmeséken, novellisztikus-realisztikus meséken át, épüljenek be a
klasszikus tündérmesék, a tréfás mesék és műmesék a gyermekek
mesetárába.
A gyermekek versanyaga gazdagodjon a különböző típusú népi
mondókákkal, kiolvasókkal. Ismerjenek meg gyakran használt közmondásokat.





A kiválasztott versek, mesék erősítsék meg a környezet megszerettetését, a néphagyomány-ápolást, az évszakok szépségét.

 Az óvodás korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása


Az óvodába kerülő gyermekek első igazi versélménye a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz kötődnek. Az óvónő teremtsen minél több lehetőséget a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket a
mese figyelmes végighallgatására. A mese többszöri meghallgatása
után próbálják megjeleníteni a meséket.

létrehozás dátuma: 2019.február 22.

50
8. módosított változat



A gyermekek eleinte rövid, improvizált jelenetek bemutatásával ismerjék meg a bábokat, majd bábozzanak, dramatizáljanak minél több alkalommal.



Játékukban mind gyakrabban forduljon elő a mesélés, bábozás.



Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához.



A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása érdekében, a mese mondanivalóját erősítsék meg egy-egy közmondással.



Rögtönözzenek bábjátékot. Önállóan fejezzenek be megkezdett mesét vagy bábjátékot.



Minden adandó alkalmat használjon fel az óvónő mondókák, rigmusok ismétlésére. Mondóka, vers, mese repertoárjuk évente legalább
4-5 új anyaggal gazdagodjon.



A gyermekek ismételgessék az előző években tanult verseket, mondókákat, meséket, minél változatosabb módon.



Az óvónő a gyermekeket lehetőleg ne szavaltassa kórusban. Kerülje
az éneklő hanglejtést. Ügyeljen a szavak tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra.



Az óvónő - főleg a délutáni pihenés alatt - olvasson a gyermekeknek
folytatásos mesét.



A mesélés, mint tevékenység mindennap jelenjen meg az óvodában.



Az óvónő teremtse meg a mesehallgatáshoz, verseléshez szükséges
hangulatot a gyermeki átélés érdekében.



A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal



A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese,
vers, bábozás és a dramatikus játékok. A gyermekek ezeken keresztül sajátítsák el a helyes hangejtést, a tiszta beszédhallást és a
nyelvtanilag helyes beszédet.



A gyermekek a mesékből, versekből új fogalmat ismerjenek meg, ez
által bővüljön a szókincsük.



A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekeknek biztosítson az
óvónő lehetőséget a szabad önkifejezésre.
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A dramatikus játékok nyújtsanak lehetőséget a kommunikációs készség fejlesztésére, valamint az önálló versmondásra.

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
„A zene képes felkelteni és fokozni az aktivitást, szabályozni feszültséget; indulatokat kelt és levezet, nyugalmat teremt, a legkülönbözőbb érzelmeket mobilizálja, serkenti a képzeletet, a képzettársítást, az emlékeket, befolyásolja a közérzetet, alakítja a viselkedést. Mindezek mellett
jelentős az esztétikai hatása.” (Reikort, 2006:9.)
A nevelés célja:
 a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása.
 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének,
harmonikus, szép mozgásának fejlesztése, zenei kreativitásának kialakítása és fejlesztése
 A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, népdal, a népszokások és a
népi hangszerek megismertetése által
 A gyermekek örömmel, érzelmi gazdagsággal felszabadultan énekeljenek
Feladatok:
 A tevékenység szervezett formáinak biztosítása







A zenei nevelés szervezeti formája kötetlen és kötött jellegű.
A zenei képességfejlesztő játékokat kötetlen jelleggel egyéni- és
mikro csoportos formában szervezzük, mely lehetőséget teremt a
differenciálásra – a fejlesztésre, illetve tehetséggondozásra egyaránt.
Az énekes játékot olyan formában tervezzük, hogy semmi se
szakítsa meg az önfeledt, örömteli játékot. Egyes zenei feladatok gyakoroltatására persze lehetőség van az énekes játékok által is (pl. gyors-lassú, halk-hangos).
A kompetencia alapú improvizációs tevékenységeket mindig kötött formában szervezzük, mivel a zenehallgatáshoz teljes csendre, nyugalomra, a mozgásos improvizációhoz ezen felül sok helyre van szükség.

 Friss levegő biztosítása, a kör és mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása
 Komplex képességfejlesztés:


Minden csoportban elkülönített sarokban „zenesarkot” alakítunk
ki, ahol lehetőség nyílik a különböző zenei képességfejlesztő játékok, egyéni fejlesztések megvalósítására. Itt helyezzük el a
ritmushangszereket, melyeket minden nap használhatnak a gyerekek, a dalos játékokhoz szükséges „kellékeket”.
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Első szinten különösen fontos az egyenletes lüktetés gyakoroltatása változatos módon, az ölbeli játékokon, mondókákon, énekes játékokon keresztül, valamint a különböző ritmushangszerek használatával.
Játékos formában felismertetjük a magas-mély hangok közti különbséget, egyszerű dallamfordulatokat visszaénekeltetünk.
A táncos mozgásokban megjelenik az egyenletes térdrugózás, kis testsúlyáthelyezések, guggolások, forgások egyedül.
Képesek meghallgatni rövidebb komolyzenei részletet.
Később megjelenik a dalok, mondókák ritmusának kiemelése, a gyors - lassú
éneklés, mozgás, mondókázás, a motívumhangsúly kiemelése.
Egyszerűbb dallammotívumokat találunk ki, énekelnek vissza. A magas-mély
hangok különbségét már 3 fokozatban felismerik, mutatják. Dallamról felismerik
az ismert játékokat.
A táncos mozdulatok anyaga a váltott sarokkoppintással, dobbantással, helycserével, oldalzáró lépésekkel bővül.
Komolyzenére érzéseik szerint mozognak, festenek.
Fejlettebb korban a negyed szünetet mozdulattal jelzik, felismerik a dalokat,
mondókákat ritmusukról. önállóan és kreatívan használják a ritmushangszereket, zenekart alakítanak, tudják, hogy környezetük tárgyai is lehetőséget adnak
a hangulatkeltésre, ritmusképzésre. Tudnak gyorsan-halkan, lassan-hangosan
énekelni.
A dalokat felismerik belső motívumokról is, dallamot bújtatnak adott jelre, a különböző zörejhangokat felismerik, egymás hangját megkülönböztetik.
A táncban esztétikusan mozognak, élvezik a zenét, a megismert lépésekből
képesek improvizálni.
Képesek hosszabb komolyzenei részleteket nyugodtan, átéléssel végighallgatni, arra mozdulatokat improvizálni, érzéseiket vizuálisan és beszédben kifejezni. tekintettel vannak egymásra, megtanulják, hogyan mozogjanak egyedül társaiktól függetlenül, vagy velük összhangban
 További fontos feladat, hogy a felnőtt minta spontán utánzásával váljék mindennapi tevékenységeik részévé az éneklés, zenélés. Az óvónő, már a
gyermekek óvodába lépésekor sokat énekeljen, játsszon hangszeres zenét
a gyermekeknek, hogy minél előbb felkeltse érdeklődésüket a zene iránt és
így elsajátíthassák a zenehallgatás örömének élményét.
 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei képességfejlesztő játékokkal történjen.
 A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása, figyelembe véve a más nemzetiségű,
kisebbségi gyermekek nevelése esetén, a gyermekek hovatartozását is.


A sok közös, hangulatos zenélés, éneklés keltse fel a gyerekek zenei
érdeklődését, ezáltal formálva zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát,
fedeztesse fel a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét.
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Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek ismerjenek meg mondókákat, énekes játékokat, mozgásos játékokat, gyermekdalokat, valamint
megismerkedjenek a népzenével, a néptánc alapjaival, illetve a komolyzenével, és környezetünk hangjaival.



Első szinten a zenei anyagot nagyrészt az ölbeli játékok teszik ki, mely
a testközelség által lehetőséget teremt a biztonságérzet kialakítására, a
felnőtt-gyermek kapcsolat elmélyítésére, a zenei-mozgásos élmények
megalapozására. Az óvónő 3-4 hang terjedelmű, rövid dalokat válogasson, melyekre a játékos utánzó mozgások, járások, guggolás, vonulások, sor-és köralakítás, egyszerűbb párcserélés a jellemző. A mondókák legyenek szintén rövidek, egyszerű negyed és nyolcad ritmusképlettel, 2/4-es lüktetéssel. Az egyszerűbb műdalok főleg ünnepek alkalmából jelenjenek meg. Cél legyen az is, hogy az óvónő által előadott
rövid dalokat a gyerekek figyelmesen, élvezettel hallassák végig.



Később a dalok hangterjedelme 3-5 hang, terjedelme 4-6 motívum. Itt
már fordítson gondot a hangzók tiszta ejtésére, a helyes szövegkiejtésre. A nyolcad és negyed ritmus mellett már jelenítse meg a szinkópát.
Az énekes játékokat úgy válogassa össze, hogy változatosan szerepeljenek benne a különböző mozgás- és térformák, mint pl. a kaputartás,
párcserélő, párválasztó, páros keresztfogás, vonulás kapu alatt, fogyógyarapodó, irányváltoztató. a mondókák hosszabbak, bonyolultabb ritmusképlettel, melyben gyakrabban fordul elő a negyed szünet is. A zenehallgatás anyagát főleg a nagyobb lélegzetű játékdalokból, többszakaszos népdalokból, hangszeresen előadott darabokból, rövidebb komolyzenei részletekből, népzenéből állítsa össze.



Fejlettebb szinten a gyermekjátékok mennyisége, hangterjedelme (3-7
hang), a mondókák kiszámolók terjedelme (6-12 motívum) egyaránt nőjön. A játékos mozgás- és térformák váljanak bonyolultabbá – oszlop,
páros kör, szűkülő-táguló kör, egy kapu két átbúvó sorral, párok szétválása és találkozása. A mondókákban, kiszámolókban jelenjen már meg,
a sűrített nyolcad, illetve a sorozatos negyed. A zenehallgatási anyag
egymástól eltérő hangulatú játékdalokból, népdalokból, népzenei és
komolyzenei műrészletekből is állhat.

 Az óvónő nagy gondot fordítson arra, hogy igényes hangszerjátékkal és zeneválasztással a gyermekek zenei fogékonyságát kialakítása, megalapozza.
 Fontos a kreativitás, önkifejezés lehetőségének felkínálása, fejlesztése az improvizációs játékok során mozgásban, énekszóban, ábrázoló tevékenységben,
hangszeres játékban.

Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka
A nevelés célja:
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A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel,
szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal az esztétikus
tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiségfejlesztésének.
A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, téri szabad önkifejezéséhez a lehetőségek biztosítása. A gyermekek tér-forma - szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása, ízlésüknek formálása.
Feladatok:

 Az óvónő feladata, a gyermekek esztétikai érzékenységének, a szép iránti nyitottságának formálása, a környezet esztétikai alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozása.

 Az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás.
 Az egyes technikákhoz kapcsolódó munkafogások, megoldások, eszközök bemutatása, használatuk megnevezése, gyakorlásra való ösztönzés.

 A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a spontán beszéd formáinak fejlesztése.

 Kiemelt feladata elősegíteni a gyermekek ábrázoló tevékenységét, az alkotóalakító tevékenységhez szükséges feltételek biztosításával.
Az eszközök kiválasztásánál figyelembe veszi a gyerekek életkori és egyéni sajátosságait (szükség szerint vastag eszközöket és nagyméretű felületeket biztosítunk). Biztosít balkezes eszközöket is.
 Az eszközöket, anyagokat nyitott polcokon, kosarakban helyezi el, hogy a gyerekek könnyen elérhessék, maguk is elő tudják venni ezeket.
 Az ábrázoló tevékenységhez olyan helyet alakít ki, ahol a gyerekek zavartalanul,
nyugodtan alkothatnak.
 A gyerekek az alkotó tevékenységeket a nap folyamán önállóan választhatják, és
annyi időt tölthetnek vele, amennyihez kedvük van.
 Az óvónő minél több élményt és ismeretet nyújt nekik, ami alkotásra készteti őket.
 Az ábrázoló tevékenységek iránt kevesebb érdeklődést mutató gyermekeket érdekes témákkal, eszközökkel, technikákkal próbálja motiválni.
 Különbség tapasztalható a fiúk és a lányok témaválasztásában és ábrázolási
technika iránti érdeklődésében. Ezt figyelembe véve, a fiúk számára is biztosít
vonzó tevékenységi lehetőségeket.
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 Figyel azokra a gyermekekre, akik elsősorban a finommozgás fejletlensége miatt
kerülik a rajzolást, s próbálja őket is sikerélményhez juttatni.
 Különös, egyedi ábrázolási megoldások keresésére ösztönözi a gyerekek, a gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
 Az elkészült „műveknek”, egyéni, kreatív ötleteknek együtt örülnek, alkotásaikat
jelükkel ellátva kiteszik az öltözőben, vagy a csoportszobai galériában, majd
egyéni tárolójukban őrzik. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
 Az óvónő éves lehetőségtervben összegyűjti az ábrázolási technikákat, témákat,
majd ezekből válogatva állítja össze a heti kínálatot. Hetente új ábrázolási technikával ismerteti meg a gyermekeket, melynek feltételeit ettől kezdve folyamatosan
biztosítja.
 Az új technikát az érdeklődő gyermekeknek bemutatja, majd szükség szerint segíti. A felkínált új technika helyett a gyerekek szabadon választhatnak mást is
csoportban lévő lehetőségek közül.
 A néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónő kiemelt feladatának
tekinti. Megteremti azt a légkört, amelyben az óvodába lépés pillanatától a nevelés, és ezen belül a vizuális nevelés szerves része a hagyományápolás. Eszközt,
hangulatot és lehetőséget biztosít a tárgykészítő népi játékok, fonások, szövések,
gyöngyfűzés, agyagozás, korongozás, mézeskalácssütés, nemezelés megismeréséhez, gyakorlásához.
 Az ábrázoló tevékenység fejlődését úgy segíti elő, hogy hagyja, hogy a gyerek a
saját szintjén, a saját elgondolásai szerint, a saját élményeit alkossa meg. Csak
akkor segít, ha elakad, vagy kéri a segítséget. Ebben az esetben sem felnőtt sémákat ad át, hanem a gyerek gondolataiba, elképzeléseibe próbál belehelyezkedni, és így ad technikai segítséget vagy ötletet a továbblépésre.
 A tevékenység a lényeg, nem az elkészült „mű”. A legfontosabb, hogy a gyermek
örömmel tevékenykedjen, újra és újra alkosson, próbálja megvalósítani elképzeléseit.
 Az óvónő az óvodába kerülő gyermekeknek lehetővé teszi, hogy játszva ismerkedhessenek minél többféle anyaggal, eszközzel, technikával. A tevékenységekhez vízszintes és függőleges nagy felületeket, vastag krétát, ecsetet, ceruzát, botokat biztosít, mert a gyerekek keze ekkor még nem képes vékony eszközök helyes fogására. A rajzolási, festési, nyomdázási technikákon kívül megismerteti a
gyerekekkel az olló használatát és a ragasztás technikáját. Biztosítja, hogy a gyerekek többféle plasztikus anyaggal is tevékenykedhessenek. A gyurma, só-liszt
gyurma, agyag formálhatóságával, gyurkálásuk, sodrásuk, gömbölyítésük, mélyítésük, vágásuk, karcolásuk közben ismerkednek a gyerekek.
 Megismerteti a gyerekeket a formázás eszközeinek használatával /kés, kiszúró
forma, sodrófa/ a nyomat készítés és a díszítés technikáival /termények, pálcikák,
különböző felületű, formájú eszközök/.
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 Lehetőséget kínál a gyermekeknek, hogy az építés során különböző tárgyak formáival, alakzataival ismerkedhessenek.
 Az óvónő kreativitásával ösztönzőleg hat a gyerekek tevékenységért való lelkesedésére, örömére, az ábrázoló tevékenységek iránti érdeklődésére.
 A gyerekek kisebb csoportokban ismerkedjenek meg az ovi galériával, a kiállításokat többször nézzék meg, beszélgessenek róla.
 Az óvónő törekedjen arra, hogy a gyermekek saját elképzelésük alapján jelenítsék meg rajzaikban a környezetet, tárgyakat, cselekményeket, embereket, plasztikai munkáik során tagolják a formákat, játékukhoz szükség szerint készítsenek
eszközöket, az építés során variálják a teret.
 Az óvónő a gyerekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve egyre bonyolultabb, fejlettebb finommozgást igénylő technikákkal ismerteti meg a gyerekeket
(batikolás, szövés, fonás, varrás stb.
Mozgás
A tevékenység célja:
A pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, formálása és
fejlesztése rendszeres egészségfejlesztő testmozgással, a gyermekek
egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékokkal és feladatokkal.
Feladatok:
 A mozgás gyermekek tevékenységében állandóan legyen jelen. Az óvodai
életet úgy kell szervezni, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen
a mozgáslehetőség, amit szervezete és idegrendszere igényel. Mozgásukat
az óvónő csak akkor korlátozza, ha az veszélyt jelent saját magára vagy
társára.
 Az óvónő mintaadó magatartással járuljon hozzá, hogy a mozgás hozzá tartozzon az életformához, örömforrás legyen, és az egészséges életmód részeként - főként a szabadban- a gyermekek természetes igényévé váljon.
 Legfontosabb a személyiség sokoldalú fejlesztése a változatos tevékenységek során, a fizikai aktivitáson keresztül. A szellemi aktivitás serkentése,
a gyermekek alkotó, problémamegoldó gondolkodásának kibontakoztatása.
 A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakítása.
 A nap folyamán lehetőséget kell biztosítani a mozgásos tapasztalatszerzésre: a gyermek saját testéről, saját mozgásos képességeiről, ezáltal fejlesztve „én” tudatát, szociális énjét.
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 A gyakori közös mozgás örömének biztosításával kell segíteni a társas
kapcsolatok alakulását, az együttműködő készség, és a társakhoz való alkalmazkodás képességének fejlődését.
 A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket, az
óvónő egészítse ki irányított mozgásos tevékenységek szervezésével.
A szabad mozgástevékenységnél cél, a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése, a tudatos környezet alakítás. Kísérletezhessenek
kedvük szerint, korlátozás nélkül, bátorságuk szerint minden tornaszeren,
udvari játékon. A rendszeres szervezett heti egy kötelező testnevelési foglalkozások – amelyek természetesen nem jelenthetnek kényszert a gyermekek számára – helyszíne a tornaszoba illetve az udvar. A mindennapos
testmozgás legyen a napirend stabil eleme.
 Az óvónő a különböző mozgások ismételtetésével, felidéztetésével fejleszti
a gyermekek vizuális memóriáját, ezáltal hozzájárulva az értelmi nevelés
megvalósulásához. A testrészek, a téri irányok és a különböző formák megismertetésével gyarapítja a gyermekek ismereteit. A hallott, látott cselekvések által segíti a fogalomalkotást és a keresztcsatornák fejlődését.
 A mozgás tevékenységek folyamán az óvónő biztosítsa, hogy a gyermekek
a különböző nehézségű feladatokat egyéni képességüknek megfelelően sajátíthassák el. Fontos, hogy folyamatosan mozogjanak és a mozgás öröm
legyen számukra.
 Fejlesszük a gyermekek:
-

-

a nagy és finommozgásokat, szem-kéz, szem-láb koordinációt, ritmusérzéket
testsémát, ezáltal fejlődik a testrészek ismerete, a test koordinációja,
aktivitása, testfogalom, szerialitás, dominancia, térben való tájékozódás
vizuális és auditív percepciót
a mozgással kapcsolatos szókészletet
természetes mozgásokat
testi mozgásos képességeket: erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség
alakítsuk önértékelésüket, növeljük önbizalmukat, formáljuk a személyi-akarati tényezőinek alakulását
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A külső világ tevékeny megismerése
A tevékenység célja:




A gyermeki aktivitásra és érdeklődésre építve, olyan lehetőségek folyamatos biztosítása, melynek során a gyermek tapasztalatokat szerezhet a szűkebb és tágabb természeti – emberi - tárgyi környezet
formai, mennyiségi, téri viszonyairól.
A valóság felfedeztetése során, olyan pozitív érzelmi viszony kialakítása, amelynek hatására megismeri a természeti emberi alkotásokat,
megtanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Feladatok:

 Az óvónő tegye lehetővé a gyerek számára a környezet tevékeny megismerését, biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet és eszközöket a spontán
illetve szervezett tapasztalatok szerzésre óvodán belül és kívül.

 A gyermekek kíváncsiságának és aktivitásának kielégítése, megfigyelőképesség, képzelet, gondolkodás, emlékezet fejlesztése
 A gyermekek ismereteinek bővítése, rendszerezése, feldolgozása egyénileg
vagy közösen, az önállóságra, kreativitásra törekvés támogatása
 Képességfejlesztés egyénre szabottan, differenciáltan, a többoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása (pl. hallás, látás, tapintás, szaglás stb.
útján)
 Olyan tapasztalatok és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása, a természeti
és társadalmi környezetben, amely a gyermeket a korának megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozottsághoz segíti
 A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt, a
környezettudatos viselkedés megalapozása.
 Esztétikai fogékonyság alakítása a természeti és társadalmi környezet szépségei iránt
 A környezet mennyiségi, alaki, nagyságbeli összefüggéseinek felfedeztetése,
időbeli, térbeli, síkbeli tájékozottság kialakítása
 Segítse elő a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek
fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában
 A játékok során spontán adódó matematikai lehetőségek kihasználása, érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő probléma helyzetek teremtése
 A gyermekek anyanyelvi képességének fejlesztése a közvetlen tapasztalat
és ismeretszerzés során.
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A tapasztalatszerzés folyamata lehetőséget ad a beszélgetésre, kiválóan
segíti a gyermekek szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztését.
A gyermekek alkalmazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást, kérést, tudakozódást, üzenetközvetítést. Az
óvónő tegye lehetővé, hogy a gyermekek értelmesen, összefüggően kifejezhessék gondolataikat, érzelmeiket. Ennek érdekében adjon minél több
lehetőséget a gyermekek spontán megnyilatkozásának.
Személyes beszélgetések alkalmával: –szókincsbővítés, nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.
A mindennapi élet, emberi kapcsolatok kommunikációs formáinak elsajátítása
során: –köszönés, kérés, megszólítás, párbeszéd támogatása.
Közös beszélgetések esetén: –véleménynyilvánítás, élményeik, gondolataik,
tapasztalataik megfogalmazása, összefüggő elmondása, mások beszédének
végighallgatására nevelés.
 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása.
A gyermekek fejlesztése közvetlen tapasztalat és élményszerző megfigyelések és séták alkalmával történik.
Az óvónő hetente egy természeti, emberi, tárgyi, környezeti téma megfigyelését tervezze.
Fontos szerepet töltsenek be a kirándulások, melyeket ősszel és tavasszal
tervezünk, s ilyenkor a gyermekekkel egy napot töltünk el a szabadban.
Óvodán kívüli tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtsanak a heti témákhoz
kapcsolódó séták, intézménylátogatások (könyvtár, iskola, tűzoltóság stb.) valamint az egyéb élményszerző programok. (színház),
 A hagyományőrzés fontosságának és a hazaszeretet érzésének megalapozása, a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, helyi hagyományok, a
családi, tárgyi kultúra értékeinek megismerésén keresztül tanulja meg ezek
szeretetét, védelmét.
 Társas kapcsolatok, magatartás alakítása
 Változatos módszerek alkalmazása

Alkalmi és folyamatos megfigyelések

Egyszerű kísérletek

Játékba integrált cselekvéses tanulás

Differenciált feladatok, differenciált értékelés

Beszédkedv felkeltése, fenntartása türelmes meghallgatással, kérdésfeltevéssel, buzdítással

Mintakövetéses „tanulás”

Érzékszervi tapasztalatszerzés

Kaland, erdő, Zoo, Múzeum, Élmény- pedagógiai eszközök

Dráma pedagógia
 Az óvónő kiemelt feladata a gyermekek életkorának megfelelő tartalmak biztosítása a 4 őselem - tűz, víz, föld, levegő - köré csoportosítva
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A négy őselem (tűz, víz, föld, levegő) köré csoportosítva a természeti, társadalmi környezet és a környezetvédelem témakörét öleli fel, s átszövi a hagyományőrző jeles napok, valamint a gyermeki élet ünnepeit. A négy őselem lényegében lefedi a négy évszakot, s minden témához kapcsolódhat a közvetlen
és tágabb természeti –emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzés, a környezet megismerése során a gyermek matematika tartalmú tapasztalatok, ismeretek birtokába is jut. A témakörök kapcsolódnak egymáshoz, összefüggenek.
Társadalmi környezet













család, családtagok, kapcsolatuk, családtagok neve, munkája, lakcím,
életkoruk
az óvodai dolgozók neve, munkája
a gyermekek munkája otthon és az óvodában
az emberek közötti kapcsolatok, viselkedés
a környezet tárgyai, anyagai, eszközei, színei
az óvoda környéke –szűkebb-tágabb
közlekedési eszközök, közlekedési szabályok
járművek földön, vízen, levegőben
különböző foglalkozások
népszokások (szüret, Luca, advent, farsang, húsvét, pünkösd, majális)
jeles nap (márc. 15), a gyermeki élet ünnepei (Mikulás, karácsony,
anyák napja
gyermeknap

Természeti környezet:








évszakok, hónapok, napok, napszakok
növények, állatok, élőhelyek, (növény-és állatgondozás)
élő-és élettelen környezet
természetes és épített környezet
természeti jelenségek (időjárás, csapadék fajták, szél stb.)
a levegő, víz, Nap, hatása az élővilágra
égtájak, bolygók, csillagok

Környezetvédelem:









környezettudatos viselkedés
növény-és állatvédelem
szelektív hulladékgyűjtés
Föld, víz, levegő védelme
Fák, növények szerepe a légtisztításban
Szélenergia, vízenergia hasznosítása
Napenergia, földhő hasznosítása
A környezetvédelem jeles napjai. pl.: Állatok világnapja: okt.5.
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Egészségvédelem:
 Testünk, érzékszerveink, azok védelme, ápolása
 Az orvos gyógyító munkája
 Egészséges táplálkozás, megfelelő öltözködés, a környezet tisztán tartásának, a testedzésnek fontossága
Az élet körforgása:






Az élőlények fejlődése
A növények fejlődése
Az élet feltételei: levegő, víz, élelem
Ahogy növekedtünk –iskolások leszünkAz idő múlása –életkor- születésnapok megünnepelése

Zöld óvoda Programunk
Célunk:
-

Környezetvédő, megismerő, szerető nevelés megalapozása.

-

Ismerjék és szeressék a természetet, legyenek fogékonyak a körülöttük lévő
élő, élettelen és épített környezetre, szerezzenek elemi ismereteket az ott
végbemenő kölcsönhatásokról, az ökológiáról.

-

A környezetbarát életvitel kialakításával, a környezetbarát óvoda megteremtésével, a tudatosan környezetre- és természet-védelemre neveléssel kívánunk
a gyerekek természetszemléletének formálásához hozzájárulni.

-

Környezettudatos, természetszerető gyerekeket neveljünk, akik a fenntarthatóság alapelveit ismerik, mire iskolások lesznek.

-

A gyermekek kíváncsiságára, cselekvési vágyára alapozva közvetlen tapasztalatokon keresztül jussanak el környezetük megbecsüléséhez, védelméhez.

-

A gyermekek környezetvédelmi szemléletének formálása, környezetük tevékeny megismerésének, környezetalakító magatartásának kialakítása, fejlesztése.

Feladatok:
-

Az óvodapedagógus teremtse meg azt a légkört, amelyben az óvodába lépés
pillanatától a nevelés szerves része a környezetvédelem / környezettudatosság.

-

Az óvodapedagógus minden korosztálynak konkrét és felelősségteljes gondozói feladatokat biztosít.
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-

Az óvodapedagógus építse be a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket – helyi lehetőségek figyelembevételével - ,amelyek a környezetük megbecsüléséhez vezet.

Zöld Óvoda programnaptár:
1. Állatok Világnapja okt. 04.: Az állatok védelmének, szeretetének, jelentőségének a tudatosítása a gyerekekben és a szülőkben.
2. Víz Világnapja márc.22.: Víztakarékosság jelentőségének a tudatosítása.
3. Föld Napja ápr.22.: Esztétikus környezet iránti igény alakítása.
4. Madarak és Fák Napja máj.10.: A madarak élőhelyének megfigyelése,
védelmüknek fontossága.
(Ne vásárolj semmit nap, Madár karácsony, Környezetvédelmi Világnap….)
Az aktuális időpontokat, a tevékenységek körét a nevelési év munkaterve, valamint a
csoportnapló tartalmazza.
A Zöld Óvoda szellemisége áthatja a csoportok és az óvoda mindennapi életét, a
rendezvényeink tudatos szervezését. A szülők bevonásával valósulhatnak meg a
kirándulások, kertrendezés. A tankert gondozás valamennyi csoport kiegészítő tevékenysége.
Madárbarát kert:
A gyermekek fokozatosan jutnak el a madarak látványának, hangjának megfigyelésétől, a bennük való gyönyörködésig, majd a felelősségteljes gondozási tevékenységekig. Felismerik, megnevezik az óvoda környezetében fészkelő madarakat, megismerik az aktuális év madarát. Bekapcsolódnak a téli madáretetésbe, részt vesznek
az itatók kihelyezésében, folyamatos feltöltésében.
A program eredményei:
A gyermekek képessé válnak a jelenségek egyes részeinek észrevételére, illetve
globális szemlélésére.
Felismerik, általában helyesen értelmezik az ok-okozati összefüggéseket, kutatják
azokat.
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Néphagyomány-ápolás népszokások
A nevelés célja:
 A gyermek harmonikus fejlődésének hatékony elősegítése a néphagyományápolás gazdag eszköztárának felhasználásával.
 Hisszük, hogy a nevelésben „íratlan" helye van elődeink szellemi, tárgyi kultúrájának.
 Az óvodás korú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, azokról pozitív élményeket szerezzen.
Feladatok:
 A program a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónő fontos
feladatának tekinti.
 Az óvónő építse be a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket - a helyi lehetőségek figyelembevételével -, amelyek a folklórban megőrzésre érdemesek.
 Az óvónő teremtse meg azt a légkört, amelyben az óvodába lépés pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás.
 Az óvónő tudja a népszokások eredetét, ismerje azok lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Legyen jártas a népi kismesterségekben. Számos népi játékot, népmesét, népdalt ismerjen.

A néphagyományok tartalma az egyes tevékenységformákban:
verselés-mesélés

népmesék, mondókák, közmondások, közmondások, rigmusok, névcsúfolók, találós
kérdések

ének-zene, énekes játék, gyermektánc

mondókák, énekes gyermekjátékok,, népdalok, hangszeres népzene
tárgykészítő népi játékok, fonások, szövések, körmöcskézés, gyöngyfűzés, agyagozás, korongozás, mézeskalács sütése,
nemezelés
találós kérdések, népi jóslások, jeles napok,
népszokások
ügyességi és sportjátékok

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

külső világ tevékeny megismerése
mozgás
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Az óvodában ünnepelt jeles napok:







Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)
Mikulás (december 6)
Luca nap (december 13.)
Karácsony (december 24-25-26)
Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)
Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő
vasárnap)
 Gyermekhét
 Pünkösd (Húsvét után 50. napon).
 Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezessen be, amelyhez az
óvónő a gyerekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítson változatos tevékenységeket.
 Az együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés tegye örömtelivé, izgalmassá a várakozás időszakát.
 Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított forma,
hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen
Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)









Az óvónő biztosítson lehetőséget arra, hogy a gyerekek:
ismerkedjenek az advent jelképeivel: koszorú, naptár.
Segítsenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében.
A naptár alapján minden nap készüljenek egyszerűbb feladatokkal a karácsonyra.
Tanuljanak dalt, mondókát vagy verset a Mikulást és a Karácsonyt várva.
Készítsenek fenyődíszeket, mártsanak gyertyát, fényesítsenek almát, fessenek az ablakra, süssenek mézeskalácsot, ajándékot szüleiknek, ültessenek Luca-búzát.
Ismerkedjenek a karácsonyi népszokásokkal, történettel.
Egyenek almát, mézes diót, gyújtsák meg a gyertyát.

Farsang







(vízkereszttől hamvazószerdáig)

Díszítsenek farsangi álarcot,
vegyenek részt farsangi játékokban,
tanuljanak egyszerű dalokat, mondókákat,
hallgassanak tréfás mesét, verset,
Segítsenek jelmezük, maszkjuk elkészítésében,
Vegyenek részt a táncban, az ügyességi játékokban, a csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében.
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Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap









Tanuljanak locsolóverset,
díszítsenek tojást,
Tegyenek nagyobb sétákat a környéken,
írjanak tojást viasszal,
díszítsék csoportszobájukat,
Díszítsék az ablakot, termüket.
Tanuljanak mondókát locsoláshoz, dalt a komatál-küldéséhez,
A fiúk locsolják meg a lányokat és az óvónőket.

Gyermekhét
 Szülőkkel együtt szervezett és megtartott játékos, táncos mulatság, melyre
közösen készül az egész óvoda
zene napja
mese napja
mozgás napja
kézműves nap
családi nap

Óvodánk hagyományos témahetei
A Kompetencia program keretében, az elmúlt évek tapasztalatai alapján néhány
témahetet kiemeltünk, mint programunk egyik alap, alkotó eleme.
 Szüret (október)
 Március 15. (március)
 Víz világnapja (március)
 Föld napja: (április)
A nevelés célja:
Ezeknek a jeles napoknak, valamint legnagyobb nemzeti ünnepünknek újszerű feldolgozása, gyermek közelivé tétele
Feladatok:
 Ezeket a témaheteket minden csoport meghatározott, de rugalmasságot,
kreativitást biztosító forgatókönyv alapján dolgozza fel évről-évre.
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Munka:
A tevékenység célja:
A munka jellegű játékos tevékenységek – önkiszolgálás, segítés az óvónőnek és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló
tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás – során
történő személyiségfejlesztés.
Feladat:
 Az óvónő feladata olyan játékos szituációk, változatos lehetőségek biztosítása, melyek során a gyerekek fokozatosan megtapasztalhatják a munka
örömét, megtanulják tisztelni a munkát végző embert, értékelni saját munkájukat, - s a közösségi kapcsolatok alakításának eszközeként – társaik
munkájának elismerését is.
 Ezeknek a tevékenységeknek a keretében erősítse a gyermekekben a
munka iránti pozitív érzelmeket, fejlessze a munkavégzéshez szükséges
attitűdöket, képességeket, készségeket – kitartást, önállóságot, felelősségtudatot, céltudatosságot.
 Biztosítson elegendő időt, teremtsen olyan légkört, amelyben megismertetheti a gyermekkel azokat a munkafogásokat, munkavégzési technikákat,
amelyek az adott munka elvégzéséhez nélkülözhetetlenek.
 A gyermeki munkát mindig tudatosan tervezze, szervezze, az egyes munkafolyamatokat fokozatosan vezesse be. Tudatosítsa a gyermekekben
azokat az eltérő sajátosságokat, amelyek a munkát a játéktól megkülönbözteti.
 Tudatos, segítőkész magatartásával biztosítsa a gyermekek tényleges tevékenységét, aktivitását, a munka állandóságát, folyamatosságát.
 Vegye figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait, az egyes gyermekek
munkáját, az adott gyermekhez mérten értékelje, ezáltal ösztönözve önértékelésének alakulását, igény szintjének növekedését. Értékelése legyen
folyamatos, konkrét, reális a gyermekekhez mérten fejlesztő hatású, segítse elő reális önértékelésüket, saját maguk és mások elismerését.
 A napi tevékenységeket szervezze úgy, hogy a munka ennek egyik alkotóeleme legyen, és ne büntetés. Azokat a munkákat, amelyekre a gyermek
önállóan is képes ne végezzük el helyette.
 Biztosítson lehetőséget, hogy a gyerekek részt vehessenek:


a terem és az udvar rendben tartásában
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bekapcsolódhassanak a csoportszoba szépítésében, ünnepek előtti
díszítésében, alkalomszerűen süthessenek, főzhessenek, készíthessenek befőttet, savanyúságot, illetve apróbb ajándékot
bekapcsolódhassanak a növények gondozásába, madáretetésbe,
az őszi-tavaszi kerti munkákba
segíthessenek egymásnak öltözködésben, egyéb tevékenységben
teljesíthessenek apróbb megbízatásokat
elláthassanak önként vállalt naposi teendőket

 Az óvónő sohasem tévesztheti szem elől azt az alapelvet, hogy a munka
az óvodáskor végéig játékos jellegű maradjon.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás
A nevelés célja:
A gyermek viselkedésében és személyiségében bekövetkező változás, ami magába foglalja az új ismeretek és készségek elsajátítását,
valamint a meglévő képességek további fejlődését.
A valódi tudás az, amit a gyerek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el,
majd képes alkalmazni képességei, készségei által. Ennek érdekében fontos, hogy
minél több tapasztalathoz jusson, élményeket éljen át és természetes kíváncsiságát
kielégítse.
A tudás megszerzésének folyamatában relevánsnak tartjuk a felfedezés örömét, a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztését és a kreativitás kibontakoztatását.
Feladatok:
 Az óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak úgy,
hogy nincs közben játékelrakás. A gyermekek a kezdeményezett tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz,
vagy újat kezdhetnek.
 A gyermekek tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok,
élmények alapján tanulnak, s általa fejlődnek. A spontán, szabad játékhoz
társuljanak azonban olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvónő
által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdéseire,
válaszaira épülő ismeretszerzést is magában foglalja.
 A tanulás elsődleges célja az óvodáskorú gyermek kompetenciájának fejlesztése, attitűdök erősítése, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos
elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálásával. Az óvónő feladata az
egyéni tanulási utak támogatása a gyermeki szükségletekhez és az egyéni
képességekhez, adottságokhoz igazodva.
 Az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás
folyamatában mindvégig az óvónő a főszereplő.
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 Az óvónő által kezdeményezett tevékenység legyen az a tanulási folyamat,
amely számtalan probléma és feladatmegoldás lehetőségét adja a gyermekeknek, a felfedezés lehetőségének biztosításával a kreativitás erősítésével
személyre szabott, pozitív értékeléssel.
 A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi - lelki
–szellemi állapota, érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja.
 Az óvónő a tevékenységekben, a közvetlen tapasztalatszerzésben mindig a
játékosságot tartsa szem előtt, eljárásait változatosan, mindenkor az adott
szituációnak megfelelően kombinálja.
 A családból és a társadalmi környezetből hozott élmények is jelenjenek
meg a tanulási folyamatban, melynek pozitív, és negatív hatását is megfelelően kell kezelni az óvónőnek. / pozitív élmények megerősítése, negatív
élmények gyengítése / Ehhez fontos, hogy törekedjen saját módszertani
kultúrájának kiművelésére, valamint a szülők, nagyszülők bevonására a tanulási folyamatba.
 A gyermekek önfeledt, boldog tevékenységét sok buzdítás, dicséret, pozitív
megerősítés kísérje. A gyermekeket az óvónő mindig valamilyen konkrét
tevékenységért, tettért értékelje, ne csak általánosságban.
 Az óvónő alkalmazza a differenciált, árnyalt értékelést.
A jutalmazás módszerei sokféleképpen jelenjenek meg - simogatás, megerősítő pillantás, gesztus, mimika, szóbeli közlés - egyénileg, valamint a
csoport és a szülők előtt egyaránt.
 Az óvónő a tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy egy gesztus, tekintet,
egy átirányítás, egy kérdés segítsen a nemkívánatos magatartás megszüntetésében.

XIV. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Gyermekeinket az óvodába lépés első pillanatától kezdve, lassan, folyamatosan készítjük fel az iskolába való átmenetre, olyan kulcskompetenciák és képességek megalapozásával, melyek lehetővé teszik számukra az iskolai élet megkezdését.
Óvoda- iskola átmenet:
Feladataink:
 beszoktatás, szülőtől való elválás megsegítése – erre minden nevelési év elején külön tervet készítünk
 az én - tudat kialakulását követő önállósodási vágy kielégítése, fenntartása –
folyamatos megerősítéssel
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 együttműködő készség kialakítása – játékmegosztások, közös tevékenységek
során
 a kortárs közösség felé nyitás erősítése, baráti kapcsolatok kialakulásának
elősegítése, a kialakult kapcsolatok ápolása
 a segítségnyújtás módjainak, kérésének, elfogadásának élethelyzetekben történő tanítása, erősítése
 kompromisszumkészségük alakítása, kooperatív látásmódjuk, gondolkodásuk
előkészítése, kialakítása
 különféle konfliktuskezelő és megoldó stratégiák tanítása, előtérbe helyezve a
kompromisszumkereső és a problémamegoldó megoldásokat
 önbizalom, önismeret fejlesztése – a gyermekek egyéni képességeinek kiaknázásával, saját értékeik kiemelésével, mások értékeinek megláttatásával
 az eredendő gyermeki kíváncsiság fenntartása, megerősítése, a tárgyi jellegű
(matematikai, környezeti, zenei, vizuális, irodalmi) érdeklődés felkeltése, megerősítése – a gyermek saját fejlődési ütemének megfelelő tapasztalatszerzések biztosításával
 a gyermeket körülvevő környezet minél szélesebb körű megismertetése, a biztonságos eligazodás megsegítése – sokoldalú programok szervezésével
 a felmerülő problémák, gátlások, szorongások, félelmek okainak felderítése, a
gyermek elmaradásainak, esetleges hiányosságainak, nehézségeinek feltérképezése
 egyéni fejlődési, érési ütemhez igazított felzárkózás tervezett megsegítése,
szükség esetén egyéb szakember bevonásával.
 a jutalmazás értékének fenntartása, előtérbe helyezve a szociális értékelést és
jutalmazást – ezáltal a belső értékek kialakítása, megerősítése (tudásvágy,
munka öröme, alkotás öröme)
A fejlődés jellemzői
 A gyermek belső érése, a családi - és óvodai nevelés eredményeképpen hathét éves korra érjék el a gyermekek azt a fejlettségi szintet, mely alkalmassá
teszi őket a lassú átmenetre, az óvodásból iskolássá válásra.
 A fejlettség mutatói testi – értelmi – érzelmi kompetenciák, azok az alapképességek melyek az iskolába lépéshez szükségesek:
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Testi képességek:
 arányos testi fejlettség, megfelelő testsúly és magasság, fogváltás
megkezdődése
 mozgás összerendezettsége mozgáskoordináció és a finommotorika
fejlettsége, a finommozgásokhoz szükséges izmok, csontok kellő állapota
 szándékosan irányítani tudják testi szükségleteiket, mozgásukat, viselkedésüket
Értelmi képességek:
 érdeklődésük nyitott
 érzékelésük, észlelésük fejlett: vizuális, akusztikus, taktilis, kinesztetikus
 emlékezet: önkéntelen mellett megjelenik a szándékos felidézés
 figyelem: terjedelme, megosztása nő; elterelhetősége csökken
 gondolkodási képességeik fejlettek: analízis, szintézis, absztrahálás, általánosítás, rendezés, konkretizálás,
 beszédük érthető, folyamatos, fontos a hangzók tiszta kiejtése, beszédértésük jó.
 gondolatok, érzelmek kifejezése megfelelő
 képesek másokat meghallgatni
 általános ismereteik bővek: önmaga, környezete, évszakok, stb.
Érzelmi, szociális képességek:






készen állnak az iskolai élet elfogadására,
képesek együttműködésre, kapcsolatteremtésre,
szabályokhoz tudnak alkalmazkodni,
önállóság, önfegyelem jellemzi őket
feladattudatuk kialakulóban van (feladatmegértés, feladattartás, kitartás)

Gyermekeink fejlesztését az alábbi kompetenciaterületeken végezzük:
A mesélés, verselés kompetenciaterületei:
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Nemi –és nemzeti identitástudat
Érzelmek, motivációk, beállítódás
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés Keresztcsatornák működése (mondókák, rigmusok)
Az összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
A beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
Verbális kommunikáció
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Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc kompetenciaterületei:
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 reális énkép kialakításának képessége
 a frusztráció elviselése
 a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége
 a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége
 a cselekvési alternatívák
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
 önbizalom
 az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 a világgal szembeni pozitív beállítódás
 a tolerancia
Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
Testsémaismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció), összetett zenei képességek
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Beszédértés
Nyelvi kifejezőkészség
 Őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának bátorsága
Mozgáskoordináció, motoros képességek
Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
Finommotorikus mozgások
Rajzolás, mintázás, kézimunka kompetenciaterületei:
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
 Önbizalom
 Öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 A világgal szembeni pozitív beállítódás
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 Reális egyéni célok kitűzésének és követésének, a szabályok és a vágyak
összehangolásának, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége
 Döntési képesség
 Kezdeményezőkészség
 Akaraterő és a kitartás
Érzékszervi szféra, percepció
Testséma ismeret
Látásérzékelés (vizuális percepció)
Vizuális észlelés és emlékezet, vizuomotoros koordináció fejlesztése
Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
Finommotorikus mozgások
Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem),
Kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Összehasonlítás, megkülönböztetés
Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció
 Feladattartás
 Figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
A mozgás kompetenciaterületei:
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
Értelmi képességek
Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
Érzékszervi szféra, percepció
 Testséma ismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
Téri irányok - relációk érzékelése, időérzékelés
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Testi képességek
 Nagymozgások
 Mozgásműveltség
 Motoros képességek
Kondicionális képességek
 Erő
 Gyorsaság
 Állóképesség
Koordinációs képességek
 Egyensúlyozás képessége
 Reakcióképesség
 Gyorskoordináció
 Időkényszer nélküli állóképességi koordináció
Ízületi mozgékonyság
 Aktív mozgékonyság
 Passzív mozgékonyság
Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
A külső világ tevékeny megismerése kompetenciaterületei:
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Önbizalom
 Öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 A világgal szembeni pozitív beállítódás
 Tolerancia
 Őszinte kommunikáció
 Értelmes kockázat vállalásának bátorsága
 Reális énkép kialakításának képessége
 A frusztráció elviselése
 Reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége
 Szabályok és a vágyak összehangolásának képessége
 Cselekvési alternatívák meglátásának képessége
 Döntési képesség, a kezdeményezőkészség
 Akaraterő és a kitartás
 Empátia
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
Érzelmek, motivációk, beállítódás
Akarati tényezők
Értelmi képességek - Kognitív szféra:
Gondolkodási műveletek
 Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
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 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
 Érzékszervi szféra, percepció
 Testséma ismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Verbális képességek
 Nyelvhasználat
 Az összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
 A beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
Verbális kommunikáció
 Beszédértés
 Nyelvi kifejezőkészség
 Kommunikációs és kooperációs készség
 Vitázó és érvelő képesség,
 Konfliktuskezelő és - megoldó képesség,
 Vezető és szervező képesség
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Reális önismerete alapján tisztában legyen szellemi és fizikai erősségeivel és
gyengeségeivel különböző távú célokat tudjon maga elé tűzni és a célhoz vezető utat képes legyen operatív szakaszokra bontani
 Közvetlen tetteit képes legyen céljainak alárendelni, illetve a céljainak és érdeklődésének megfelelő egyéni tanulási utakat kijelölni
 az egész életen át tartó tanulás egyéni folyamatában tudja saját tetteit és teljesítményét reflektív módon értékelni
 Képes legyen a megkezdett utak szükség szerinti korrekciójára
 Tudjon jó döntéseket hozni
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
Értelmi képességek- kognitív szféra, gondolkodási műveletek
 Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
 Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
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Érzékszervi szféra, percepció
 Testséma ismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Verbális képességek
Nyelvhasználat
 Az összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
 A beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
Verbális kommunikáció
 Beszédértés
 Nyelvi kifejezőkészség
Testi képességek
 Nagymozgások
 Mozgáskoordináció, motoros képességek
 Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
 Finommotorikus mozgások
Munka jellegű tevékenységek kompetenciaterületei:
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Önbizalom
 Öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 A világgal szembeni pozitív beállítódás
 Tolerancia
 Őszinte kommunikáció
 Értelmes kockázat vállalásának bátorsága
Reális énkép kialakításának képessége
 A frusztráció elviselése
 Reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége
 Szabályok és a vágyak összehangolásának képessége
 Cselekvési alternatívák meglátásának képessége
 Döntési képesség, a kezdeményezőkészség
 Akaraterő és a kitartás
 Empátia
Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
Érzelmek, motivációk, beállítódás
Akarati tényezők
Értelmi képességek, kognitív szféra, gondolkodási műveletek
 Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
 Pszichikus funkciók működése
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 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
Érzékszervi szféra, percepció
 Testséma ismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Verbális képességek, nyelvhasználat
 Összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
 Beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
 Verbális kommunikáció
 Beszédértés
 Nyelvi kifejezőkészség
o
kommunikációs és kooperációs készség
o
vitázó és érvelő képesség,
o
konfliktuskezelő és - megoldó képesség,
o
vezető és szervező képesség
Testi képességek
 Nagymozgások
 Mozgáskoordináció, motoros képességek
 Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
 Finommotorikus mozgások
Az óvodai életünket mindezek ismeretében tervezzük, szervezzük, elsődleges célként megjelölve az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésé
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

XV. Sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral
küzdő – gyermekek integrált nevelése
Bevezető
Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, a társadalmi kirekesztés csökkentése
kiemelt feladata lett az utóbbi évek oktatáspolitikájának.
Az Európai Uniós állásfoglalások, direktívák fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi
méretű integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt
semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan megkülönböztetve, valamilyen módon kirekesztve. Így napjainkban, a pedagógia egyik kihívása az integráció sikeres megvalósítása lett.
Az integráció fogalma
Az integráció a speciális nevelésű gyermekek nem fogyatékos gyermekek közé való
beilleszkedését jelenti.
A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös
játékon, közös tanuláson, a kölcsönös kommunikáción van. A fogadó és a beilleszkedő fél számára ez alkalmazkodást tesz szükségessé, s egyaránt jelent adást és
kapást.
Az integráció jogi szabályozása
A témával kapcsolatos törvények: a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló rendelet 32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
gyermekek iskolai nevelésének irányelve (2013. augusztus 1.) a pedagógiai szakszolgálatokról (1998. évi XXVI. Törvény) továbbá a Köznevelési törvény (2011. évi
LXXIX. Törvény), valamint a 2/2005. (III.1.) OM rendelet.
Ezekből a törvényekből egyértelműen kiderül, hogy a fogyatékos személynek alapvető és alkotmányban biztosított joga van az oktatás-neveléshez.
A közoktatási törvény kimondja, hogy az óvodai nevelésben a többi gyermekkel
együtt vesz részt a fogyatékos személy, amennyiben ez fejlődése, képességei kibontakoztatása szempontjában előnyös.
Mindez szükségessé tette feladataink bővítését, alapító okiratunk módosítását. Az
általános óvodai nevelés mellett, feladatunkká vált a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése:

létrehozás dátuma: 2019.február 22.

78
8. módosított változat

 autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, és a
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált
óvoda nevelése is
„….bizonyos szempontból borzasztóan hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy, mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itt
rekedt. Személyiségem azonban érintetlen. Énem sértetlen. Értékesnek és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, hogy önmagam legyek…Tiszteljenek meg azzal, hogy képességeimnek megfelelően érintkeznek velem - ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak…dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között….”
(Jim Sinclair: Egy autista emlékiratai)
Az SNI-s gyermekek befogadásának előkészítése
Elfogadó környezet biztosítása
 Az életkorilag vegyes összetételű csoportjainkban a lehető legkevesebb
megmérettetésnek, másságából adódó kudarcélménynek legyen kitéve az
SNI gyermek.
 az SNI gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot, megfelelő mértékben, nem túlhangsúlyozva SNI társuk másságát
 az integráló pedagógus legyen képes a gyermek legfőbb érdeklődési területét feltárni, és ennek tudatában a többsíkú motiválásra
 az óvónőnek rendelkeznie kell magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal
 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket,
technikákat tudjon alkalmazni gyógypedagógus, logopédus útmutatásával
 a gyógypedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat nevelőmunkájába
beépíti, eljárásait az adott szükséglethez tudja igazítani egy-egy problémahelyzethez megoldásokat, alternatívákat keres
 képes folyamatosan és feltétel nélkül erősíteni az SNI gyermek önértékelését, énképét.
A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli
módozatokat, magába foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést mutatnak.
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A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok,
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és /vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmény eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége
vagy mindezek halmozódása áll. Nem határozhatók meg egységes jellemző jegyek
sem . Az egyes állapotok, tünetek a funkció gyengeségtől a személyiség komplex
zavaráig , a teljes funkcióképtelenségig terjedhetnek
Az SNI-s gyermekek nevelésének célja:
Az alapvető és a Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célkitűzés szerint:
 sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére
irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése
 az egyéni hiányosságok feltérképezése után, hozzáértő pedagógiával egészséges, harmonikus személyiség kialakítása
 valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése.
A magatartás és viselkedés zavaros gyermekek fejlesztésének feladatrendszere:
 Az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyerek fejlődési üteméhez való igazítása
 A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével
 nagy mennyiségű változatos ingerek (taktilis, mozgásos, látási, hallási) biztosítása a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében
 Az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása, tervezése és
végrehajtása
 Cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembevétele
 Kellő idő, alkalom, vagyis a munkához való többletidő biztosítása
 az alapmozgások kialakítása, fejlesztése
 a szociális készségek fejlesztése
 az önkiszolgálás, önellátási képesség fejlesztése
 kognitív funkciók fejlesztése
 befogadó képesség fejlesztése (zenei, vizuális, irodalmi)
 önkifejezési képesség fejlesztése (zenei, vizuális, előadói)
 speciális képességek, tehetség fejlesztése
 adekvát játékhasználat elősegítése
 ugyanazon funkció változatos módon való gyakoroltatása
 tudatos önállóságra nevelés
 Egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód
 Az eltérő terhelhetőség figyelembevétele
 A fejlesztés folyamata a szakemberek csoportmunkájával, a gyerekre vonatkozó tapasztalatok folyamatos megbeszélésével
 A szülők partnerként kezelése, a családi szokások beépítése a gyerek fejlesztésébe
 Egyéni fejlesztési terv kidolgozása gyógypedagógus vagy logopédus segítségével, egyedi a gyermekhez, családhoz, csoporthoz, közösséghez.
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Tárgyi feltételek:
A nevelés speciális feltétele egy gyakorló helyiség, külön tanulószoba kialakítása,
ahol az SNI-s gyermekekkel-problémájuknak megfelelően, ingerszegény környezetben- foglalkozhat a utazó autizmus specifikus logopédus, utazó gyógypedagógus, utazó mozgás fejlesztő.
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái:
Szülők, család:
A szülők szerepe alapvető, elsődleges és egyben nélkülözhetetlen eleme az integrációs folyamatnak, hiszen „napi informátorként” vannak jelen.
Fontos feladat az együttnevelésben a szülővel való szoros együttműködés, segítő
tanácsadás. A lelki támogatás melynek célja a helyes szülői attitűd kialakítása, a
gyermek másságának elfogadása, a szülők bátorítása, önbizalmuk erősítése, a fejlesztő program egészének és apróbb lépéseinek elmagyarázása.
Gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek:
Közvetlenül foglalkoznak a gyerekkel, elsősorban olyan területeken, amelyek csak az
ő szaktudásával oldhatóak meg.
Egyéb intézmények
 pedagógiai szakszolgálatok, Nevelési Tanácsadó
 TKVSZRB
 gyermekorvos
 gyermekpszichológus
 diagnosztizáló intézmény
 Korai Fejlesztő Központ
 óvodai élet után befogadó intézmény
A kapcsolattartás formái: hospitálások, konzultációk.
Hivatkozás:
A 32/2012.(X.8.)EMMI rendelet. EMMI rendelet autizmus spektrum zavarral küzdő
gyermekek „más fogyatékos „néven a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista,
autisztikus) gyermek számára biztosítja a fogyatékosságának megfelelő pedagógiai
ellátáshoz való jogot a sérülés felismerésének pillanatától kezdve.
A speciális pedagógiai ellátásnak a gyermek 3 (max. 5) éves koráig korai fejlesztés
formájában kell megvalósulnia, majd ezt követően speciális óvodai ellátásra jogosult.
Az integrációban résztvevő óvodák az alábbi támogatásokat vehetik igénybe:
 emelt normatív költségvetési hozzájárulás
 gyógypedagógus alkalmazása
 az integráltan nevelt gyermeket megilletik az egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
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Gyermekkép:
A pervazív Autizmus spektrum zavarral élő zavarban szenvedő gyermekek nevelése
során meghatározónak kell tekinteni azt a tényt, hogy az autista gyermekek - hasonlóan minden más gyermekhez- fejlődő és sajátos személyiségek. Személyiségfejlődésüket azonban a genetikai adottságok, a normál érés törvényszerűségei és a környezeti hatások mellett nagyban befolyásolja az autizmus, mely az egész személyiséget átható fejlődési zavar, és az egész életen át tartó sérülés, illetve fogyatékos
állapot.
Az autizmus súlyossága, a tünetek sokfélesége és kombinácója, a gyermek értelmi
szintje és egyéb képességei, a gyermek személyisége, a spontán érés folyamata:
alapvetően ezek a tényezők határozzák meg, milyen is valójában és összességében
a gyermek.
Az autista gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek,
illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás.
Az autista gyermek integrált óvodai nevelésének célja:
Az egyénre szabott autizmusspecifikus fejlesztés során is elsődleges célnak kell
tekinteni – a lehetőségek maximumát kihasználva – a személyiség-fejlődés minél
harmonikusabb, sokoldalúbb támogatását, kibontakoztatását.
A típusosan egyenetlen képességstruktúrán belül az elmaradt területek fejlesztése az átlagos vagy kiemelkedő képességek gondozása mellett.
 az elemi adaptív viselkedések kialakítása.
 a szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése
 az autizmusból és társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások
lehetséges célirányos kompenzálása
 a sztereotíp, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója
 a fogyatékosságspecifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök,
módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátítása
Típusos erősségek, amelyekre az autista gyermekeknél építeni lehet:
 a megfelelő szintű vizuális információt általában értik
 a tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás
 jó mechanikus memória
 megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál a kiemelkedő
koncentráció, kitartás
 egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség (pl.: memoriter,
zene)
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Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során:
 szenzoros információfeldolgozás zavarai
 figyelemzavar
 utánzási képesség sérülése
 percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák
 analízis, szintézis műveleteinek problémája
 lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése
 általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája
 a feladat céljának nem értése
 a szimbolikus gondolkodás fogyatékossága
 énkép, én-tudat fejlődésének zavara
 valóság téves értelmezése, felfogása
 realitás, fantázia összetévesztése
 szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű elvont kifejezések,
többtagú utasítások esetén
 képességek, ismeretek kreatív alkalmazásának hiánya
 gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát viszonyulás kortársakhoz
 strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák
 félelmek, fóbiák gyakran más által megszokott hétköznapi tárgyaktól, hangoktól
A speciális célokhoz kapcsolódó feladatrendszer
Kommunikációs és szociális viselkedés:
 szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása:







metakommunikáció megértésének használatának fejlesztése
ismerős személyek felismerése nevének megtanítása
egyszerű rutinok megtanítása, köszönés, segítségkérés
az információcsere szabályainak tanítása, a kommunikációs interakció
kezdeményezése, fenntartása
elemi kooperáció felnőttel, gyerekkel
önmagáról való tudás tanítása, önfelismerés

 beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása, metakommunikáció értésére használatára való
tanítás
 tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása
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 pedagógus segítségének elfogadása
 a csoport életének elemi szabályainak, szokásainak elsajátítása
 utánzási készség fejlesztése
 augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi élethelyzetekben, a protetikus környezet részeként
Fejlődési funkciók elmaradások, korai elemi készségek:
 alapvető önkiszolgálási készségek kialakítása, rágás, étkezés, öltözködés,
tisztálkodás
Korai kognitív funkciók
 szociális kognitív készségek fejlesztése
 egyszerű aktivitásformák kialakítása egyszerűbb keretek között
 általánosítás képességének fejlesztése
 az elsajátított képességek önálló használatának tanítása
 képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben
Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása
 csoportba való beilleszkedés kialakítása
 óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása szülői együttműködéssel
A gyermekkel kapcsolatos gondozási feladatok ellátása
 az idetartozó feladatok megegyeznek az általános óvodai gondozási feladatokkal
A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében az óvodai nevelés, a célzott
gyógypedagógiai fejlesztés, valamint a szülőkkel való szoros együttműködés
eredményeképpen a gyermek egész ébren töltött idejét, ezen belül különösen a
természetes élethelyzeteket ki kell használni a fejlesztésre.
Személyi feltételek
Képzettség
 az autizmussal élő gyermekek óvodai fejlesztéséhez autizmus területén speciálisan képzett szakember (l(lehetőleg gyógypedagógus és gyógypedagógiai
asszisztensek) jelenléte szükséges
 az intézmény minden munkatársa szerezzen legalább elemi ismereteket az
autizmussal élő gyermekekkel való kommunikációról, együttműködésről
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Létszám
 Az integráló óvodai csoport és a segítők létszámától, képzettségétől függően
helyben érdemes mérlegelni, hogy hány sajátos nevelési igényű gyermek befogadása lehetséges. Alapító okirat szerint 6 fő ellátása engedélyezett.
 Autizmusban súlyosan érintett, viselkedésproblémákat mutató gyermek mellett
általában nem javasolt további sajátos nevelési igényű gyermek elhelyezése
adott csoportban.
 Autizmusban enyhén érintett, viselkedés problémákat nem mutató gyermekeket lehet 1 csoportban elhelyezni.
Tárgyi feltételek
A már meghatározott alapvető tárgyi feltételeken túl nem mindig elégedhetünk
meg – autisztikus gyermek esetében- azokkal a biztonsági óvintézkedésekkel,
amelyeket tipikusan fejlődő óvodások számára dolgoztak ki.
Gyermekenként személyre szabottan szükséges végiggondolni a veszélyforrásokat, (pl.: mérgező anyagok, szenzoros érzékenység vagy túl magas ingerküszöb
stb.)
Protetikus környezet kialakítása
Az önálló tevékenykedéshez a gyermekeknek feltétlenül ismerniük kell a választ a
következő egyszerű kérdésekre: Mit csináljak? Hol? Mikor? Meddig? Hogyan?
Miért?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában ad vizuális információt a protetikus
(támogató, segítő) környezet, amely a következő elemekből áll:
Tér strukturálása
 Teremtenünk kell egy olyan közeget, amely a lehető legnagyobb mértékben
alkalmazkodik az adott gyermek egyéni szükségletéhez. Minden tevékenységnek adott helye van, és az egyes helyszínekhez különböző viselkedési
szabályok tartoznak. Az egyes terek funkciói világosan elkülönülnek egymástól. Szükség esetén biztosítani kell a térelválasztóval való elkülönítést
is.
Napirend
 A napirend képek, fotók segítségével összeállított naptár-, mint vizuális segédeszköz. Megmondja, megmutatja, hogy MIT? HOL? MIKOR? MILYEN
SORRENDBEN? kell és lehet tenni. Az előre jelzet időtartam is egyénre
szabott.
Tevékenységszervezés
 Gyakran tapasztalható jelenség, hogy az autizmussal élő gyermekeknél a
végrehajtó működések zavara megnehezíti, hogy a gyermek kortársaihoz
hasonlóan átgondolja a tevékenységek logikus sorrendjét, a szükséges
eszközök megkeresését, előkészítését.
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 Ebben tud segíteni a folyamatábra, amely logikus sorrendben egyenként,
egymást követően lerajzolja az adott tevékenység lépéseit, ha kell, akkor a
hozzá szükséges eszközöket is. A gyermeknek csak követnie kell a folyamatábrákat.
Egyéb vizuális segítségek:
 szociális történetek - ezek olyan egyénre szabott képes, rajzos információhordozók, melyek érthetővé és elsajátíthatóvá teszik a kommunikáció szerves részét képező gesztusokat és kifejezéseket, segít érthetővé és „olvashatóvá”
tenni bizonyos szociális tartalmakat.
 én-könyv - az eseményekhez kapcsolódó, saját és mások érzelmeinek felismerését, beazonosítását szolgáló egyénre szabott kép vagy rajzgyűjtemény.
A szükséges eszközök listája:
 A beszédet nem, vagy nehezen érthetően használó gyermek számára alternatív kommunikációs eszközök - BOARDMAKER c. szoftver
 vizuális, egyénre szabott információhordozók – napirendek, folyamatábrák,
fényképsorozatok – ezek elkészítéséhez fényképezőgép, számítógép,
nyomtató, lamináló gép, fólia.
 Mivel a különféle vizuális segítőeszközök a gyermek fejlődésével változnak,
anyagi keretet kell biztosítani az eszközök megújításához.
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái
 Legfontosabb a családdal való szoros kapcsolattartás.
 A szülő kötelessége, hogy mindent megtegyen gyermeke fejlődése érdekében, és rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal.
 Az autista gyermek alapvető, speciális szükségletei közé tartozik, hogy folyamatos támogató és strukturált, kompenzáló segédeszközként működő
környezet vegye körül. E környezet biztosítása lehetetlen az óvoda és a
család szoros, aktív együttműködése nélkül.
 Gyógypedagógus, segítő gyógypedagógiai asszisztens
 Egyéb intézmények:
 gyermekorvos
 diagnosztizáló intézmény
 -gyermekpszichiáter
 speciális centrum, ahol kezelik
 -TKVSZB
 esetleg korai fejlesztést adó szakember
 egyéb kiegészítő terápiák vezetői (lovas, zene, úszás…)
 az óvodai élet után befogadó intézmény
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Kapcsolattartás formái: családlátogatás, konzultációk, hospitálások
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Az SNI-s gyermek 8. életévéig maradhat az óvodában
 A sérülés mértékétől függően egyénre szabottan pontosabbá, differenciáltabbá, reálisabbá válik a kognitív megismerő funkciók működése, valamint csökkennek a torzítások.
 A gyermek akkor válik alkalmassá a tanulás megkezdésére, ha fizikailag és
pszichikus szempontból is képes megfelelni az iskolai követelményeknek úgy,
hogy azok teljesítése további fejlődését előmozdítsák.
 Óvodáskor végén a TKVSZRB vizsgálata alapján javaslatot tesz az SNI-s
gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására, annak módjára,
formájára. Az arra alkalmas személyiségű gyermekek számára együttnevelést
vállaló, többségi iskolát jelöl meg.

XVI. Mérés-értékelési rendszerünk
 Eredményes pedagógiai munkánk érdekében objektív, tartalmilag a gyermeki
képességekre, készségekre, attitűdökre irányuló mérőrendszerrel dolgozunk.
Ez a megfigyelési rendszert, jól átlátható, könnyen vezethető, egyértelmű, reális visszacsatolást biztosít.
 Megfigyeléseinket spontán helyzetben és szervezett módon végezzük. Spontán megfigyeléskor nem befolyásoljuk a megfigyelteket, a vizsgált tényezők
természetesen jelentkeznek.
 Tudatos megfigyeléskor szándékosan hozunk létre olyan szituációkat, melyben megjelennek azok a megnyilvánulások, amikre kíváncsiak vagyunk.
 A megfigyelési technikák közül a rögzítést, az egyszerű kódolást alkalmazzuk,
részletes jegyzőkönyv helyett. A kódolás a fejlettségi szint egyszerű jellel történő jelölését jelenti.
 Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy megfigyeléseink nyugodt körülmények
között, azonos feltételek mellett folyjanak.
 Óvónőink közösen meghatározott szempontok alapján, objektívan rögzítik
megfigyeléseiket. A gyermekek pontos megismerése, a reális helyzetkép
szolgál alapjául a szükséges prevenció megtervezéséhez, a további eredményes fejlesztéshez.
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 A mérés-értékelés a gyermek önmagához mért fejlettségi szintje alapján történik, aktuális állapotméréssel, nyomon követési rendszerben.
 A felmérés folyamatában kimutatjuk a kimeneti szinthez (iskolaérettség) képest elért fejlettségi szintet is, ezen belül azt, hogy a gyermek mely terülteken
kiemelten fejlett (hol erősítsük meg), illetve hol van lemaradása (felzárkóztatását, fejlődését hogyan segítsük).
 A szülőket a gyermek óvodába lépésekor tájékoztatjuk, hogy óvodapedagógusaink miként követik nyomon gyermekük fejlődését, mi módon valósítják meg
a megfelelő fejlesztést, valamint, hogy a személyiségi jogok tiszteletben tartásával gyermekük fejlődési naplóját diszkréten kezelik. Tájékoztatásul háromhavonta írásban, és szülői kérésre - fogadó óra keretében - az óvodapedagógusok beszámolnak a mérések eredményeiről.
Mérési naptár:
Anamnézis Bemenet Fejlettségi Kimeneti szinthez
szint
viszonyított fejlettség
Óvodába

X

lépéskor
Minden
nevelési év
októberében
Minden
nevelési év
februárjában
Minden
nevelési év
májusában

X

X

X

X

X

A mérés folyamata:
I.

Anamnézis:
óvodába lépéskor a szülő tölti ki. Az adatok a gyermek előtörténetének,
legfontosabb jellemzőinek megismerését szolgálják.

II.

Bemeneti szint mérés: minden nevelési év elején. Aktuális állapotfelmérés:







önállóság
szociális képességek, együttműködés, társas kapcsolatok
testi, motoros képességek
verbális képességek
értelmi képességek, pszichikus funkciók
érzelmi, akarati tényezők, szokásokhoz való viszonyok területén
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A mérés eredményét a kimeneti szinthez viszonyítva is kiértékeljük, így kapva képet
a gyermek aktuális fejlettségi szintjéről.
Ez a megismerés az alapja minden gyermek fejlesztési irányvonalának
Fejlettségi szintmérés/1: A mérést minden februárban ismételjük, jelöljük a változást
és szükség szerint módosítjuk a fejlesztési tervet

III.

IV.

Fejlettségi szintmérés/2: A mérést minden májusban ismételjük, jelöljük a változást
és szükség szerint módosítjuk a fejlesztési tervet. A májusi mérés eredményét ismételten a kimeneti szinthez is viszonyítjuk. A kapott értéket összehasonlítjuk az adott nevelési év októberében mért bemeneti mérés értékével, így
kapjuk meg a nevelési év folyamán elért fejlődést, valamint a „hozzáadott pedagógiai érték” mérőszámát.

A folyamatkövetést segítő képességek rendszere:
I. Motoros képességek:
 Kondíció
II. Nagymozgások fejlettsége:

Téri orientáció

Egyensúlyérzék
III. Finommozgások fejlettsége
IV. Értelmi képességek:

Vizuális észlelés

Taktilis észlelés

Auditív észlelés

Figyelem

Érdeklődés

Gondolkodás, problémamegoldás

Tájékozottság
V. Nyelvi fejlettség, kommunikációs készség
VI. Érzelmi, akarati tulajdonságok
VII. Szociális képességek:

Normákhoz, szabályokhoz való viszony

Társas kapcsolatok

Tevékenységekhez való viszony
Útmutató:
 Ennek a rendszernek a segítségével megállapítható egy gyermek aktuális fejlettségi szintje, valamint egy-egy gyermek fejlődésének nyomon követése.
 A mérés játékba ágyazott tevékenységek során valósul meg, spontán és tudatosan teremtett helyzetekben egyaránt.
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 A két óvodapedagógus együttes tapasztalatainak megbeszélése után az adatokat rögzítik az egyéni fejlesztési naplóban.
 A nevelőtestület által közösen meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva,
szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek.
 A kapott adatok csoportszintű elemzése után, valamint ezek figyelembe vételével tervezzük a csoportnaplóban nevelési terveinket, tevékenységeinket, a
differenciálás lehetőségeit.
Mérés-értékelési rendszerünk tehát alkalmazható:






a gyermek egyéni nyilvántartó anyagaként
feladat-meghatározás céljából
az átlagtól való egyéni eltérés vizsgálatára
a fejlettségi szintekhez igazodó tervezéshez
valamint az óvodapedagógus önellenőrzésének eszközeként

 Tervszerű, rendszeres fejlesztés után a folyamatot addig ismételjük, amíg a
gyermek óvodába jár.
 A dátum (óvodánkban évente háromszor) bejelölése mellett akkor is jelöljük az
aktuális fejlettségi szintet, ha az, az előző mérés óta nem változott, de a dátum mutatja a fejlettségi szint átgondolását. A fejlődés az óvodába járás teljes
időszakában nyomon követhető.
 Az egyéni fejlettségi szintek összesítő adatai alapján átlag, csoport, vagy óvodai tendenciák is kimutathatók, akár diagramm formájában is. A kapott adatok
elemzés után alkalmasak az aktuális csoport vagy óvodai fejlesztési célok,
feladatok meghatározására.
 A rendszer használatánál be kell tartani a méréssel szemben támasztott általános követelményeket, hiszen csak azonos módszer és eljárás alkalmazásával kapható megbízható eredmény
 A gyermekek fejlődésének eredményei átszövik az intézmény egész működési
rendszerét, meghatározva az új irányvonalakat.
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XVII. Gyermekvédelmi munka az óvodában
Gyermeki jogok védelme
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megfelelő bánásmódban részesítsék, SNI esetén személyének megfelelő gondozásban részesüljön. A gyermek érdeke, hogy szociális, mentális, fejlődésbeli hátrányát ill. zavarát minél hamarább felismerjék.
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.
A fentiek értelmében szerveződik a gyermekvédelmi munka az óvodában.
Az óvoda gyermekvédelmi programjának célja:
 a gyermekek jogainak képviselete
 a gyermekek érdekének védelme
Ennek alapvető feltétele, hogy a gyermekvédelmi felelős az óvodapedagógusokkal
együtt felderítse a gyermekek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető
okokat. Ismerje a gyermekek személyiségét, családi hátterét, környezetét. Pedagógiai eszközökkel törekedjen a káros hatások megelőzésére, ill. ellensúlyozására. Minden gyermek a saját szükségletei, igényei szerint – szükség esetén speciális – nevelést kapjon.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Mérje fel és értékelje az óvodás gyermekek családi helyzetét, inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazásával.
 Családlátogatás, szülőkkel való beszélgetések, egyéb jelzések alapján szűrje ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI és veszélyeztetett gyermekeket a Köznevelési törvény 121.§ 11. bekezdése, és a 1997. évi
XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 5.§ n.
pontja értelmében. Tárja fel a gyermekvédelmi okokat, a gyermekvédelmi felelőssel konzultálva vegye számba az okok megszüntetésének lehetőségeit,
tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
 Vezessen nyilvántartást a hátrányos, halmozottan hátrányos, SNI és veszélyeztetett gyermekekről.
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 A törvényi előírásnak megfelelően jelezze a gyermekek óvodából való igazolatlan mulasztását. Szükség esetén írásban értesítse a Jegyzőt.
 Segítse a gyermek személyiségének teljes kibontakozását az emberi jogok
és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával.
 Biztosítsa minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú,
szeretetteljes nevelésben részesüljön.
 Ne adjon helyet semmiféle előítélet kibontakozásának
 Biztosítsa minden gyermek számára a befogadó, gyermekközpontú nevelést. Differenciált egyéni bánásmóddal, egyéni fejlesztési terv alapján segítse elő a halmozottan hátrányos és az SNI gyermekek felzárkóztatását
 Pedagógiai módszerekkel segítése a hátrányos / halmozottan hátrányos
helyzetű, SNI ill. veszélyeztetett gyermekeket. Pedagógiai módszerek sikertelensége esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket, működtesse a
gyermekvédelmi jelzőrendszert, ill. irányítsa a gyermeket megfelelő szakemberhez. A gyermekről szükség esetén készítsen pedagógiai véleményt

 Tartson kapcsolatot a gyermek nevelésében részt vevő partnerekkel. Folyamatosan tájékozódjon, hogy a logopédiai kezelésben és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő foglalkozásaira javasolt gyermekek
rendszeresen részt vesznek -e a foglalkozáson.
 A szülőknek nyújtson felvilágosítást a szociális juttatások lehetőségeiről
személyes beszélgetések, fogadóóra, szülői értekezletek alkalmával.
 Tájékoztassa a szülőket és nyújtson segítséget a helyes nevelési módszerek,
korszerű táplálkozás, megfelelő higiénés szokások alkalmazásában. Tegyen
javaslatot a szabad idő hasznos eltöltésére, a gyermekek számára megfelelő
programok ajánlásával.
 Szervezzen közös programokat, nyílt napokat, kerti munkát, stb. a szülők
részvételével. Biztosítsa a SzK. segítségével, hogy anyagi okok miatt egy
gyermek se maradjon ki ezekből az élményekből!
 Példamutató magatartásával adjon mintát, segítse az elfogadó szülő –
gyermek kapcsolat kialakulását.
 Bántalmazás esetén azonnal írásban jelezze a Gyermekjóléti Szolgálat
felé a gyermek veszélyeztetését!
Partnereink:
 Szülő
 Védőnők
 Gyermekorvos
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Logopédus
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi tagintézménye
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
A.N.T.SZ.
Jegyző
Gyógypedagógiai asszisztens
Utazó gyógypedagógus
Gyógypedagógus

XVII. A program beválásának ellenőrzése, mérése, elemzése,

értékelése
A program sikerkritériumát „a fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére”
címmel kiemelt programelemek tartalmazzák. Természetesen minden gyermek a
saját képességeihez mérten, a saját fejlődési ütemének megfelelően fejlődik. Az
értékelés gyermekenként és gyermekcsoportonként negyedévente történik, nevelési területenként.
A programban meghatározott fejlődés és fejlesztés jellemzőit a gyermekek egyéni
fejlettségét figyelembe véve kell teljesíteni.
A nevelési program beválásának érékelése 2-4 évenként történik, mely szükséges
az elért eredmények és a hiányosságok feltárásához a továbbfejlődés érdekében.
A program ellenőrzését, elemzését a következő dokumentumok segítik:
- A vezető óvónő pedagógiai, működési munkaterve
Tervezés időkerete: 1 év
Ez a dokumentum hidat képez a program és az óvónők gyermekcsoportokra
elkészített terve között.
- A gyermekcsoportok nevelési-fejlesztési terve
Tervezés időkerete: félév
Tartalmazza a csoportra vonatkozó szokás-szabályrendszereket, tevékenységi
terveket és eseménytervet.
- Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai
Tervezés időkerete: folyamatos
Tartalmazza a gyermekek anamnézisét, az óvónők megfigyeléseit, a gyermekek képességszintjeit és a fejlesztési elképzeléseket.
Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentum tartalmazza: a gyermekek értékelési lapját, tájékoztató füzetét, melyen folyamatosan nyomon követhető a
gyermekek fejlettségi szintje, óvodába lépéstől az iskolába lépésig.
- A gyermekvédelmi program
Tervezés időkerete: 1 év
Tartalmazza az éves gyermekvédelmi feladatokat, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre
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- Mérés és figyelemmel kisérés folyamatleírás.
A folyamatleírás meghatározza a gyermekek nevelése, fejlesztése, szocializálása és egészsége figyelemmel kisérésének mérési pontjait és kritériumait.
A program beválásának ellenőrzését, értékelését az óvodavezető irányításával,
a belső értékelési csoport végzi.
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Érvényességi rendelkezések
A pedagógiai program érvényességi ideje:
2019. február 22-től visszavonásig

A pedagógiai program módosításának kötelező indoka:
 Törvényi jogszabály változása
 A fenntartó által meghatározott feladatváltozás
Lehetséges indoka:
 Sikeres innováció eredményeinek gyakorlati alkalmazása
A pedagógiai program nem kötelező módosítását – vezetőnek benyújtott írásbeli
előterjesztés után a nevelőtestület 50+1%-os támogatásával – kérheti a közalkalmazotti Tanács elnöke, mint döntés előkészítő és érdekegyeztető fórum képviselője.
A pedagógiai program nyilvánossága:
 Minden csoportban egy példány megtalálható
 Egy példány az óvodavezető irodájában
 Web oldalon történő megjelenítés
A pedagógiai program mellékletei:
 Eszköz és felszerelési jegyzék
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Nyilatkozatok
A szülői képviselet, a Kispesti Százszorszép óvoda (1193 Budapest Táncsics u. 9.) Pedagógiai Programjának elfogadásához a magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Budapest, 2019. február 22.
………………………………….
A szülői szervezet elnöke
Az Közalkalmazotti Tanács a Kispesti Százszorszép óvoda (1193 Budapest Táncsics u. 9.)
Pedagógiai Programjának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések
rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
...................................................................
A Közalkalmazotti Tanács elnöke
Az alkalmazotti közösség a Kispesti Százszorszép óvoda (1193 Budapest Táncsics u. 9.)
Pedagógiai Programjának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések
rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
...................................................................
Az alkalmazotti közösség nevében
A Kispesti Százszorszép óvoda (1193 Budapest Táncsics u. 9.) nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján
2019.február 22-én az óvoda Pedagógiai Programot a 3/2019. határozatszámon elfogadta. Az
elfogadás tényét a nevelőtestület képviselője az alábbiakban hitelesítő aláírásával tanúsítja.
…………………………………………
Nevelőtestület képviselője
Budapest, 2019. február 22.
……………………………………………
Óvodavezető
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Felhasznált irodalom
1.

2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről

2.

Pedagógiai program –Nkt. 26.§
20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 6-11§

3.

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet

4.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
11. §, 14. §
Népjóléti Közlöny 1998. május 5. különszám

5.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei
32/2012.(X.8)EMMI rendelet
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TARTALOMJEGYZÉK
Bevezető
2.
Az intézmény jellemző adatai
3.
Küldetésnyilatkozat
4.
Helyzetelemzés
5.
Program bevezető
6.
 Programunk alapelve
6.
 Kiindulási pontjaink
6.
VI. Programunk célrendszere
7.
VII. Gyermekkép, óvodakép
8.
VIII. Általános nevelési feladataink
9.
 Az egészséges életmódra nevelés feladatai
9.
 Egészségfejlesztési program
14.
 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés feladatai 28.
 Anyanyelvi- az értelmi fejlesztés feladatai
32.
 Esztétikai érzelmek alakításának feladatai
33.
IX. A program rendszer ábrája
34.
X. Az óvodai élet megszervezésének elvei
35.
XI. Az óvodai élet megszervezése
37.
XII. Az óvodánk kapcsolat rendszere
40.
 Az óvoda és a család
40.
 Szülői közösség
42.
 Óvoda és bölcsőde
42.
 Óvoda és iskola
42.
 Az óvoda és a közművelődési intézmények
42.
 Egyéb kapcsolatok
43.
XIII. A program tevékenységkerete
44.
 Játék
44.
 Verselés, mesélés
49.
 Ének, zene énekes játékok, gyermektánc
52.
 Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka
55.
 Mozgás
57.
 Külső világ tevékeny megismerése
59.
 Zöld óvoda programunk
62.
 Néphagyomány- ápolás, népszokások
64.
 Munka
67.
 Tevékenységben megvalósult tanulás
68.
XIV. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
69.
XV. Sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek
integrált nevelése
78.
XVI. Mérés értékelési rendszerünk
87.
XVII. Gyermekvédelmi munka az óvodában
91.
XVIII. Programunk beválása
93.
I.
II.
III.
IV.
V.

Érvényességi rendelkezéseink
Nyilatkozatok
Felhasznált irodalom
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Cím: 1193 Budapest, XIX. ker. Táncsics Mihály u. 9.
Telefonszám: (06-1) 2829-364 • Fax: (06-1) 2829-364
E-mail: szazszorszep@ovoda.kispest.hu • Web: www.ovoda.hu

Jegyzőkönyv
mely, készült 2019. február 22.-én
Kispesti Százszorszép óvoda 1193 Bp. Táncsics u. 9.
nevelőtestületi értekezletén
Az értekezlet levezetője: Szőke Éva Óvodavezető
Az értekezlet jegyzőkönyv vezetője: Benedek-Ruzsom Andrea
A jegyzőkönyv hitelesítője: Czernics Anikó óvodapedagógus
A nevelőtestületi értekezlet témája:
A Pedagógiai Program Módosításának elfogadása
Jelenlevők:

Szőke Éva
Vágóné Kovács Ildikó
Koszta Anita
Szigeti Marianna
Czernics Anikó
Benedek-Ruzsom Andrea
Elgesné Péter Márta
Tardi Viktória
Juhász Jánosné
Mik Melinda
Szabóné Galántai Mária
Andrikóné Bába Edina
dr Horváthné Anda Hajnalka
Báló Tamásné
Tóth Lajosné
Brandt Szilvia
Barna Barbara

óvodavezető
óvodavezető-hely.
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens

A nevelőtestületi értekezleten jelen van 16 fő. Igazoltan távol van 1fő, tehát a nevelőtestületi értekezlet határozatképes.
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A napirend előterjesztése: Szőke Éva Ismerteti az új Pedagógiai Programot, amely
megfelel az új törvényi változásoknak.
A program ismertetése után felszólítja a nevelőtestületi értekezlet résztvevőit, hogy
tegyék meg észrevételeiket.
Mivel hozzászólás nem történt, így szavazásra szólítom fel a nevelőtestületet.
Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e az óvoda új pedagógiai programját.
Szőke Éva: Megállapítom, hogy az új Pedagógiai Programot az óvoda nevelőtestülete, a jelenlevő 12 fővel 100%-ban egyhangú szavazással elfogadta

Budapest, 2019. február 22.

…………………………
jegyzőkönyv-vezető

………………………………..
hitelesítő

………………………
óvodavezető
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Cím: 1193 Budapest, XIX. ker. Táncsics Mihály u. 9.
Telefonszám: (06-1) 2829-364 • Fax: (06-1) 2829-364
E-mail: szazszorszep@ovoda.kispest.hu • Web: www.ovoda.hu

Határozat:
Kispesti Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete a 3/2019. számú határozatával
elfogadta:
A Pedagógiai Programot az óvoda nevelőtestülete, a jelenlevő 12 fő-vel egyhangú
szavazással elfogadta, melynek értelmében 2019. február 22-től, az abban foglaltak szerint végzi nevelő munkáját.

Budapest, 2019. február 22.

.........................................
jegyzőkönyv-vezető

...................................
hitelesítő

………………………………
óvodavezető
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