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FELÜLVIZSGÁLATI NYILATKOZAT 
 

 

 

A helyi pedagógiai programunk saját nevelési program, mely az eddigi nevelési 

gyakorlatunk és az „óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján született 

meg. Felülvizsgálatára, módosítására és kiegészítésére az óvoda átszervezése (az 

egységes óvoda-bölcsőde megszűnése) illetve az alapprogram változása miatt 

került sor. 

 

 A felülvizsgálat és módosítás során figyelembe vettük a 363/2012.(XII.17.) 

Kormány rendeletét az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, a 

137/2018.(VII.25.) a Kormány rendeletet az alapprogram módosításáról, a 2011. 

évi CXC. törvényt a nemzeti köznevelésről, továbbá a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet 6§-át. 

 

 

 

A program: 

 Törvényességi szempontból: kiegészül Az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában foglalt módosításokkal. 

 Formai szempontból: a programból töröltük azokat a tartalmakat, amelyek 

túlhaladottak. Átláthatóbbá tettük a gépelés során. 

 Tartalmi szempontból: Kiegészítettük óvodapedagógusaink 

tapasztalataival, Az óvodai nevelés országos alapprogramjának 

változásaival. 
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1. HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 

 

Óvodánk Tolna megyében egy 900 fős községben található. A település Bonyhádtól délkeleti 

irányban hat kilométerre, a Széplaki völgyben fekszik. A falu közúton Bonyhád és Mőcsény 

irányából is megközelíthető. Vonattal a MÁV 50-es számú Dombóvár- Bátaszék 

vasútvonalán érhető el. A megállóhely Hidas- Bonyhád és Mőcsény között található.  

Óvodánk részben önállóan működő kétcsoportos intézmény, gazdaságilag a Polgármesteri 

Hivatalhoz tartozunk. Közel 10 éve fogadjuk a szomszédos Grábóc és Mőcsény településen 

élő gyermekeket. A gyermekek szállításáról településünk Önkormányzata gondoskodik.  

  

1.1 Az óvoda személyi feltételei  

 

Óvodánk 40 férőhelyes. 

Fő feladatunk, melyet az alapító okiratunk tartalmaz: óvodai nevelés, nemzetiségekhez 

tartozók óvodai nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. 

Mindkét csoportunk 2-2 fő óvodapedagógussal és 1-1 fő dajkával működik. Pedagógiai 

munkánkat 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a mindennapok során. Mind a négy 

óvodapedagógus felsőfokú végzettségű diplomával rendelkezik. A vezető jelenleg végzi az 

intézményvezetői szakvizsgát. Nevelőmunkánkat két fő dajka segíti. 

 

Logopédus és gyógytestnevelő foglalkozik itt helyben a rászoruló gyermekekkel. Évek óta jól 

működő kapcsolatot ápolunk a Bonyhádi Pedagógiai Szakszolgálattal. 

A különböző okból hátrányos helyzetű gyermekek esetében törekszünk enyhíteni a 

hátrányokat és az azokból származó következményeket. Amennyiben szükséges, a 

hatékonyabb támogatás érdekében, felvesszük a kapcsolatot más intézményekkel, 

szervezetekkel, szakemberekkel. 

Célunk biztosítani minden esetben az egyenlő esélyekhez jutást, a sikeres társadalmi 

beilleszkedést. Célunk a családi és óvodai nevelés összehangolása a gyermekek védelme 

érdekében. A családi nevelést segítve, velük együttműködve igyekszünk a szülő távollétének 

idején optimális feltételeket teremteni a gyermekek fejlődéséhez. Fontos számunkra a 

gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának, valamint jóllétének megteremtése. 

Célunk segíteni minden gondjainkra bízott gyermek harmonikus fejlődését, feltétel nélküli 

szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásának tiszteletben 
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tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, a 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával. 

Célunk továbbá, hogy a ránk bízott gyermekeknek családias légkörben biztosítsunk nyugodt, 

békés, vidám életet. Törekszünk arra, hogy esztétikus környezetben, színvonalas, egyénre 

szabott, minden kisgyermek saját ritmusának megfelelő gondozást, nevelést nyújtsunk. 

Szeretnénk utat mutatni az éppen nyiladozó, a világra még rácsodálkozó gyermekeknek. 

 

1.2 Az óvoda tárgyi feltételei 

 

A gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van a 

személyiség szabad kibontakoztatásában, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő belső és 

külső környezet kialakítására. Folyamatosan fejlesztjük az eszközök, felszerelések körét 

óvodán belül és az udvaron egyaránt. 

 

Óvodánk régi, öreg épület, 1880-ban épült. Folyamatos karbantartásra, javításra szorul, de 

környezete gondozott, tiszta. Az utóbbi években kialakításra került az épület elé egy rendezett 

parkoló, csoportszobáink modern bútorzattal, új gyermek fektetőkkel bővültek. 2017-ben 

kültéri játékainkat lecserélték, illetve bővítették. A szülői összefogásnak köszönhetően 

megszépült óvodánk kerítése, a padok és oszlopok is színesebbé váltak. 2018 nyarán nagyobb 

belső felújításon esett át az épület. A régi ablakainkat új műanyag nyílászárókra cseréltük, 

burkolatcsere történt az öltözőnkben és ebédlőinkben, az intézmény teljes beltéri festése is 

megvalósult, a csoportszobáink padlózatának felújítása is megtörtént. 

Két tágas csoportszobánk, melegítőkonyhánk, ebédlőnk, közös mosdónk és egy kicsi nevelői 

szobánk van. Egy kondenzációs gázkazán, valamint egy 2012-es pályázat útján nyert 

biomassza kazán áll rendelkezésünkre óvodánk fűtésére. Biztosított a hideg-meleg víz 

ellátottság, csatornázás. A használati és berendezési tárgyakban a természetes anyagok 
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dominanciájára törekszünk. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra 

hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel helyeztük el. Az eszközök a 

gyermekek testméretéhez igazodva, azok önálló használatát teszik lehetővé, biztosítva 

egészségük megőrzését, fejlődését. Csoportszobai bútoraink, textíliáink újak, esztétikusak. 

Játékeszközeink széles skálája a készségfejlesztő játékoktól a finommotorikáig az életkor 

sajátosságainak megfelelő fejlődéshez járul hozzá. Rendelkezünk nagyon sok fej, kéz, ujj és 

fakanálbábbal, gyermek és felnőtt méretű bábparavánokkal. 

Nagyon hiányzik számunkra egy belső raktár, ahol az eszközkészletünket tárolhatnánk, illetve 

egy tornaszoba, ahol rossz idő esetén is biztosítani tudnánk a gyermekek nagymozgásának 

kielégítését, ahol a heti nagytornáinkat megtarthatnánk, illetve akár a különböző fejlesztő 

foglalkozások (logopédia, gyógytestnevelés) színteréül szolgálhatna. 

Programunk megvalósítása érdekében nagy szerepet játszik a mai igényeket kielégítő 

udvarunk, mely két részből áll.  

 

       

Az egyik füves, dimbes-dombos, jól felszerelt udvari játékokkal (mászókák, csúszdák, fedett 

homokozó, házikó, mókuskerék, mérleghinta stb.) A másik udvarunk betonos (részben 

ütésálló szivaccsal takart), amit főleg az őszi-téli hónapokban használunk. Igyekeztünk olyan 

balesetmentes játékokkal felszerelkezni ami lehetővé teszi, hogy az esős időszakokban is 
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változatos eszközökkel játszhassanak a gyerekek és maximálisan kielégíthessék 

mozgásigényüket, jó idő esetén biztosítani tudjuk a feltételeket minden tevékenységi ághoz az 

udvaron is. A működésünkhöz szükséges feltételeket, a nevelési programunk végrehajtásához 

szükséges eszközöket, az igényes környezetet Cikó Község Önkormányzata biztosítja. 

 

1.3 Óvodánk helyi pedagógiai programja 

Az óvoda helyi pedagógiai programja a testi-lelki szükségletek kielégítésével, tevékenységi 

formák és fejlesztési tartalmak meghatározásával épül fel. Az óvoda gyakorlatában e területek 

nem különülnek el, hanem a gyerekek napi és heti rendjében szerves egységet alkotnak. A 

program segíti az integrált nevelésre javasolt enyhén sérült gyermekek beilleszkedését. 

Programunk a nevelés fő területeinek a játékot, a tanulást és a munkát tekinti. 

 

2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

2.1 Gyermekkép 

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott 3-7 éves korú gyermekekből a körül ölelő világra 

nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen 

tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, 

mely a későbbiekben segíti az óvodába, majd az iskolába való beilleszkedésüket. Az élet első 

éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó neveléssel lehet elérni. Ezért a 

gyermekek nevelésében nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek 

egyéni sajátosságához és igényeihez igazodik. 

 

Az első lépcsőfok: A gyermekek elérik az óvodába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. 

A második lépcsőfok: A 6-7 éves gyermekek elérik az iskolai tanuláshoz szükséges fejlettségi 

szintet, s az esélyegyenlőség lehetőségeivel indulnak az iskola első osztályába. 

 

A gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermeket életkori sajátosságainak figyelembe 

vételével, egyéni testi, lelki szükségleteinek kielégítésével neveljük. 

Olyan óvodai élet megszervezésére törekszünk, amely segíti, hogy gyermekeink kitartóak, 

őszinték, segítőkészek, udvariasak, előzékenyek, engedelmesek, figyelmesek, önzetlenek, 

együtt érzők, tisztelettudóak legyenek, tudjanak egymásra figyelni, egymáshoz 

alkalmazkodni, becsüljék egymást.  
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Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem 

adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodai nevelésünk kerüli a nemi 

sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek 

lebontását.  

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik képesek a kapott szeretet továbbadására, a 

különbözőség elfogadására, együttműködésre, döntésre, erőfeszítésre, összpontosításra, 

önkifejezésre, véleményük kinyilvánítására. Jókedvűek, kedvesek, igényük van az egészséges 

életvitelre. Rácsodálkozni tudnak a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó 

szépre és jóra, tisztelik és becsülik azt. Szeretik a mozgást, a zenét, a könyveket, a meséket, a 

verseket és az alkotásokat. 

 

2.2 Óvodakép 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A család segítése 

érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik számára a harmonikus, 

kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó gondoskodást. Mindezt higiénikus, esztétikus, inger 

gazdag környezetben.  

 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

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

védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

 

Óvodai nevelésünk célja 

 A harmonikus és sokoldalú, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlesztése. 

 Prevenció, korrekció, kompenzáló tevékenység, hogy a részképesség zavarokkal 

küzdő gyermekeknek külön segítsége legyen. 
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 A lassabban fejlődő, lemaradó, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési- 

magatartási és tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, 

integrált nevelése. 

 A tehetséges gyermekek számára a fejlődés biztosítása. 

 Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében a 

kultúrájukkal, nyelvük ápolásával kapcsolatos feladatok figyelembe vétele, 

önazonosságuk megőrzése, a multikulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségének biztosítása. 

 Boldog, szabad, élményekben és tevékenységekben gazdag óvodás élet biztosítása, 

amely az óvodát „óvodának” őrzi meg. 

A cél megvalósításának alapja: Az életkori sajátosságok, az egyéni fejlődési ütem 

figyelembevétele. A cél elérése érdekében kitűzött legfontosabb feladataink igazodnak a 

nevelés általános feladatrendszeréhez, amelyek biztosítják a gyermekek testi, lelki 

szükségleteinek kielégítését, így: 

 Az egészséges életmód alakítása 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

Óvodai nevelési alapelveink 

 Nevelőmunkánk legfontosabb alapelve a gyermekek mindenek felett álló érdekének 

érvényesítése. 

 A gyermek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, védelemnyújtás a 

fizikai és lelki erőszakkal szemben, a hátrányos megkülönböztetés mellőzése. 

 A gyermekek szükségleteinek kielégítése. 

 A gyermek személyiségének elfogadása, tisztelete, feltétel nélküli szeretete, 

megbecsülése, bizalom iránta. 

 Az egyéni bánásmód érvényesítése a készségek, képességek kibontakoztatásához, 

fejlesztéséhez. 

 Megfelelő személyi és tárgyi környezet biztosítása. 

 Meleg, elfogadó, befogadó, érzelem gazdag, pozitív tulajdonságokat megerősítő 

óvodai légkör kialakítása; olyan pedagógiai intézkedések alkalmazása, melyek 

igazodnak a gyermek személyiségéhez. 
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 A kommunikációs képességek folyamatos fejlesztése gyermek-gyermek, gyermek-

felnőtt, felnőtt-felnőtt kapcsolatában, elsősorban az óvodapedagógus modell hatása 

révén. 

 Az óvodai élet szervezése során a fő gyermeki tevékenységformák: a játék, a mozgás 

biztosítása. 

 Stabil, életkorhoz és az egyéni sajátosságokhoz igazodó óvodai szokás-

szabályrendszer. 

 Gyermekközösség kialakítása, fejlesztése. 

 Gyermek centrikus, egységes szemléletmód az óvoda dolgozói részéről. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek problémájának enyhítése. 

 Nyitottság a gyermek megismerő, tapasztalatszerző tevékenysége érdekében. 

 A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában a 

szülőkkel való együttműködés. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének felvállalása./ Amennyiben SNI 

gyermek kerül beíratásra, az intézmény biztosítani tudja a fejlesztéséhez szükséges 

személyi feltételeket (utazó logopédus, gyógytestnevelő, és utazó gyógypedagógus). 

Ezzel egyidejűleg kiegészítjük, módosítjuk programunkat. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata 

alapján a 7. életévüket betöltött gyermekek felvállalása, akiknek fejlődési üteme az 

átlagtól eltérő, és nevelésük, felzárkóztatásuk megoldható. 

 

3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI    

3.1 Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés általános feladata a 3-7 éves gyermekek testi, lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

A gyermekeknél elindítjuk a szokások belsővé válásának folyamatát, melyről a szülőket 

folyamatosan tájékoztatjuk annak érdekében, hogy az otthoni és az óvodai kívánalmak 

összhangját meg tudjuk teremteni.  

 

  



13 
 

3.1.1 Egészséges életmód alakítása 

 

Nevelésfilozófiánk 

Az egészség az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya. Örök 

emberi érték, az életminőség fontos összetevője. Az egészséget az ember teremti meg és éli át 

a mindennapi élet során. Pedagógiai szemléletünkben az egészségnevelés az egészség 

megvédésére, óvására, edzésére irányuló tervszerűbb személyiségfejlesztést jelent, amely a 

nevelés folyamatában állandóan jelen van. 

 

Óvodai nevelőmunkánk során holisztikus szemléletben vizsgáljuk és kezeljük a gyermekeket 

a környezetükkel, annak hatásrendszerével. Minden óvodapedagógus azonosult az 

egészségnevelő célkitűzésekkel, hangsúlyozzuk, hogy az ember egyedi lény, minden 

kisgyermek egészségi állapota, edzettsége, teherbíró képessége, szervezeti állapota egyedi. 

 

Célunk 

A gyermekek testi-, lelki-, szociális egészségének védelmének biztosítása, az egészséges 

életvitelre való igényük kialakítása. 

 

Az egészséges életmódra nevelés területei 

 gondozás 

 testi nevelés 

 egészségvédelem, edzés 

 mozgásfejlesztés 

 egészségmegőrző szokások alakítása 

 

Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyozott feladatai 

 Az egészséges nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése. 

 Alapvető higiénés illetve kultúrhigiéniai szokások kialakulásának elősegítése. 

 A mozgáshoz szükséges tér idő biztosítása. 

 A primer szükségletek egyéni igények szerinti kialakítása (étkezés, napközbeni 

pihenés, alvás). 

 A 3-7 éves korcsoport életkori sajátosságainak megfelelő testi-lelki fejlődés 

elősegítése, egészségének védelme, óvása és megőrzése. 
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 A gyermek gondozása, testápolás, öltözködés, betegségmegelőzés szokásainak 

kialakítása. 

 A testi egészség: gondozás-, ápolás-, edzés-, mozgás fejlesztése. 

 A lelki egészség megteremtése (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása). 

 A gyermekek egészségvédő képességének, szokásainak kialakítása. 

 Az óvoda minden dolgozója tevékenységével szolgálja a gyermekek szükségleteinek 

kielégítését, egészségi, testi, lelki, mentálhigiéniai, szociális fejlődését. 

 A szülők otthoni egészségnevelő szokásainak alakítása, segítése. 

 Az óvoda egészségügyi szolgálattal való együttműködésének megteremtése. 

 Egészséges, biztonságos környezet kialakítása, külső és belső higiénia biztosítása, testi 

épség védelme. 

 A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó gondozás, komfortérzetük kielégítése. 

 Optimális feltételek biztosítása a nyugodt pihenéshez (szellőztetés, csend, nyugalom, 

mese, nyugodt ébredés). 

 Az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása, gyermekeink edzettségének 

biztosítása: 

- A mozgás megszerettetése, testi képességek fejlesztése (csoportsobában és 

udvaron) 

- A helyes táplálkozási szokások kialakítása. Törekszünk a mindennapos gyümölcs- 

és zöldségfogyasztásra, illetve törekszünk a magas cukortartalmú ételek és italok, 

magas só- és telített zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkenésére. 

- A rendszeres tevékenységek biztosításával a testi és szellemi fejlődés feltételeinek 

megteremtése. 

- Környezetvédelmi-, megóvási szokások kialakítása. 

- Az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés, fogmosás 

szokásainak kialakítása. 

- Szülő- óvodapedagógus- szakember kapcsolata 

 

Az óvodapedagógusi feladataink az egészséges életmódra nevelés területén 

 Megismerjük a gyermekek igényeit, a családból hozott szokásait, amelyek nevelésünk 

alapját képezik, s számukra követendő példát nyújtunk. 

 A feltételekhez alakított napi- és hetirend, a biztonságot és rendszert nyújtó életritmus 

kereteinek alakításával szolgáljuk a gyermekek egészséges fejlődését. 
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 Megismertetjük és gyakoroltatjuk az egészségvédő szokásokat, különös tekintettel a 

személyi higiénés szokásokra, ennek eredményeként képessé válnak szükségleteik 

önálló kielégítésére. Az önállóságot a fokozatosság és az egyéni bánásmód elvének 

megfelelően a bemutatás, gyakoroltatás, segítségnyújtás, ellenőrzés és értékelés 

módszereivel alakítjuk. 

 Az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, a kényelmes ruházat, a csoportszobában 

a sarkot is tartó váltócipő használata a gyermekek egészségét is védi, ehhez a szülők 

együttműködését igényeljük. 

 Az ételek elfogyasztását nem kényszerítjük, de tapintatosan ösztönözzük a gyerekeket 

az ételek megkóstolására. Az étvágyra pozitív hatása van a kellemes hangulatnak, az 

esztétikus környezetnek. 

 Megismertetjük és gyakoroltatjuk a kulturált étkezés szokásait: a tiszta étkezést, a 

kívánt mennyiség önálló megítélését, az evőeszközök helyes használatát, az udvarias 

társadalmi szokásokat. 

 Figyelünk arra, hogy a gyerekek a nap folyamán megfelelő mennyiségű folyadékot 

fogyasszanak (az öltözőben a gyermekek számára elérhető helyen van friss víz, tiszta 

pohár, a használt poharak számára gyűjtőedény). 

 Gondoskodunk az életkorra jellemző nagyfokú mozgásszükséglethez a feltételek 

biztosításáról, fejlesztjük szép mozgásukat, testi képességeiket. A mozgáskoordináció 

fejlesztését segíti elő a mindennapos testnevelés, játékos testmozgás. A gyerekek 

mozgásszükségletének kielégítéséről kedvezőtlen időjárás esetében is gondoskodunk. 

 A szabad levegőn való tartózkodásra minden évszakban biztosítunk elegendő időt. A 

sokféle udvari-, kerti eszköz és az óvónők által kezdeményezett szervezett mozgásos 

játékok motiválnak az aktív mozgásra. 

 Ebéd után az egyik napirendi pont a fogmosás. Ügyelünk arra, hogy minden gyermek 

a saját fogkeféjét és poharát megfelelően használja. 

 A napirendben az ebéd utáni pihenő előtt, a kiszellőztetett csoportszobában a 

gyermekeknek altatómesét mesélünk és énekeket dúdolunk. Ha igénylik, személyes 

tárgyaikkal pihennek le. Prevenciós jelleggel, főként a téli időszakban alvásidőben, só 

csobogót használunk a levegő megtisztítása érdekében. 

 A cseppfertőzés megelőzése érdekében gyakran szellőztetünk, és odafigyelünk a 

személyi és környezeti higiéniára. 
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 Ügyelünk arra, hogy a gyerekek lehetőleg friss levegőn, kedvezőtlen időjárás esetén 

zárt térben folyamatos levegőcsere biztosításával végezzék a mozgásos 

tevékenységeket. 

 A gyerekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezetet folyamatosan 

karbantartjuk és ellenőrizzük, hogy a szokások alakításához elegendő helyet, időt és 

megfelelő eszközt biztosítsunk. 

 Magatartásunkkal helyes követésre méltó modellt nyújtunk a gyerekeknek. 

 

Képességfejlesztési lehetőségek az egészséges életmódra nevelés területén  

 Megismerik az egészségvédő szokásokat, az edzési lehetőségeket. 

 Fejlődik feladattudatuk, feladatértésük. 

 A tevékenységek végzése közben fejlődik verbalitásuk- eszközök, ételek 

megnevezése; zöldségek, gyümölcsök neve; megismernek fogalmakat a testükkel, 

cselekvésekkel kapcsolatban. 

 Önbizalom, erő, erőnlét, kitartás, önállóság fejlesztése. 

 Természethez való pozitív viszony kialakítása. 

 Tapasztalás, emlékezet, képzelet, ítélőképesség fejlesztése. 

 Akarati tulajdonságaik: szokásokhoz, szabályokhoz alkalmazkodnak, alakul 

szabálytudatuk. 

 Együttműködő képességük, egymáshoz való pozitív viszonyuk. 

 

Fejlődik: 

 Figyelmük, pontos észlelésük 

 Finommotoros koordinációjuk 

 Téri tájékozódásuk, térészlelésük, felismernek téri irányokat 

 Testsémájuk, testük koordinálódik, személyi zóna észlelése; megismerik a 

testrészeket, azok funkcióját, működését 

 Vizuális memóriájuk 

 Tisztaság, rend iránti igényük 

 A kulturált étkezés iránti igényük 

 Önállósodásuk, önbizalmuk, önfegyelmük 

 Elsajátítanak udvariassági szokásokat, szabályokat. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 Az óvodáskor végére megtörténik az első alakváltozás és megkezdődik a fogváltás. 

 A gyermekek mozgása összerendeződik. 

 Fejlődnek a kondicionális és koordinációs képességeik. 

 Önállóan végzik személyes tisztálkodásukat. 

 Testi szükségleteik kielégítését szükség esetén késleltetni tudják. 

 Megfelelő sorrendben önállóan öltöznek, vetkőznek, koruknak megfelelő tempóban. 

Saját ruhájukat elteszik a helyére. 

 A kulturált étkezés szokásait gyakorolják. 

 Mozgásuk adottságuknak megfelelően harmonikus, összerendezett, igénylik a 

rendszeres testmozgást. 

 Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat. 

 Életkoruknak megfelelően edzettek. 

 Kialakul az egészséges életmód iránti igényük, szabályrendszerük. 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán a helyére teszik. Zsebkendőjüket 

használják, a használat után a kukába dobják. 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek, elfogadják az „egészséges” ételeket. 

Egyéni igényüknek megfelelően kiszolgálják magukat. 

 A gyermekek szervezetük működéséről, az egészséges ételekről, szokásokról 

ismeretekkel rendelkeznek. 

Értékelés: 

Az aktuális megnyilvánulások értelmezése; a helyes cselekedetek kiemelése dicsérettel. A 

családdal való együttműködés (szokásainak ismerete: személyi és mentálhigiéné, öltözködés, 

napirend, étkezési szokások, szabadidős szokások stb.). 

 

3.2 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorienált közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy 

 A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 
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 Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti 

kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

 Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 

természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 

 

Nevelésfilozófiánk 

Ebben az életkorban a gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelem vezéreltsége, 

érzelmei határozzák meg viselkedését, cselekvéseit. Az érzelmek labilisak, gyorsan 

keletkeznek, elmúlnak, ellentétes végletekbe mehetnek át. 

A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai nevelés egészét átszövő 

feladat. Az óvodai élet a gyermek szocializációjának második színtere. 

Derűs légkör biztosítása az óvodába kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, 

illetve csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek feldolgozásában. 

Egyéni szükség szerint hosszabb-rövidebb ideig tartó szülői jelenlét biztosítása az óvodába 

kerülés időszakában. Az óvodában töltött idő fokozatos emelése, testi-lelki harmónia 

kialakításának elősegítése.  

Abból a tényből kiindulva és a tényt elfogadva, hogy nincs két egyforma gyermek; az 

óvodapedagógus a meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni 

sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve 

segíti a gyermek fejlődését. 

Minden kisgyermek ismerje meg, ismerje fel saját alapvető érzelmeit. Az óvodapedagógus 

visszatükröző tevékenységével biztosítsa ezt. Segítse a gyermeket abban, hogy 
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érzelmeit/indulatait megtanulja megfelelő módon szabályozni. Az énkép fejlődéséből, a 

dackorszakból származó frusztráció elviselésével megbirkózzon. Egyre inkább képes legyen a 

gyermek mások érzelmeinek felismerésére és elfogadására. 

 

Célunk 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör megteremtésével 

szívesen kommunikáló, érzelmekben gazdag, segítőkész gyermekek nevelése, akik képesek a 

konfliktusok kezelésére, a különbözőségek elfogadására. A családi nevelés kiegészítéseként a 

gyermekek szocializációjának elősegítése. Az együttéléshez az alapvető erkölcsi normák és 

tulajdonságok kialakítása, amelyek az együttéléshez szükségesek. 

 

Az érzelmi nevelés hangsúlyozott feladatai 

 Az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. 

 Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én 

tudatának alakulását, engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. 

 Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy kielégíthesse természetes társas 

szükségleteit: nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 

 

Az óvodapedagógusi feladataink az érzelmi nevelés területén 

Én fejlődés támogatása: 

Segítjük a kisgyermeket abban, hogy kiépüljenek én határai, meginduljon az én 

strukturálódása ( a reális én egyre bővebb és mélyebb tartalommal gazdagodjon, az ösztön én 

energiáit egyre hatékonyabban tudja kezelni, a beépülő szabályok nyomán kezdjen kiépülni a 

felettes én és mindezek harmonikus módon kapcsolódjanak egymáshoz. 

 Az óvodai élet komplex szervezésével biztosítjuk, hogy a gyermekek erkölcsi és 

akarati tulajdonságai sokoldalúan fejlődjenek. 

 Megteremtjük az érzelmekre épülő, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságos 

légkört, a közös élmények sokoldalú, együttes feldolgozásának lehetőségét. Ebben az 

érzelmi biztonságot nyújtó környezetben biztosítjuk a gyermekek képességeinek, 

tevékenység-szükségleteinek kibontakozását. 

 Közös élményeken alapuló pozitív érzelmi kapcsolatot alakítunk ki gyermek-gyermek 

és gyermek-felnőtt között az óvodába lépés első napjától az óvodáskor végéig. 
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 Biztosítjuk az anyás beszoktatást, elfogadjuk az otthonról hozott kedvenc játékaikat, 

tárgyaikat. A befogadási folyamatban mindkét óvodapedagógus, a dajka, a szülő vesz 

részt. Ez idő alatt a gyermekek a óvodai szokásoknak megfelelően végzik a 

mindennapi tevékenységeket. 

 Ismétlődő, közös, örömteli tevékenységeket, ünnepeket szervezünk, amelyek 

beépülnek nevelésünk hagyományrendszerébe, és mélyítik az összetartozás élményét. 

 Stabil szokás- és normarendszert alakítunk ki, amely a gyermekek fejlettségéhez 

alkalmazkodik. 

 Együttjátszás, együttműködés, együttdolgozás során folyamatosan alakítjuk, 

gyakoroltatjuk a különböző szituációkban megjelenő viselkedési szokásokat. 

 Fontosnak tartjuk nevelőmunkánk tartalmának megvalósításán keresztül a szociális 

érzelmek (együttérzés, segítőkészség, szeretet, örömszerzés, kötődés, őszinteség, 

türelem, tolerancia, tisztelet, együttérzés, önzetlenség, igazmondás) kialakítását. 

Elfogadó, támaszt nyújtó magatartásunkkal ösztönözzük a gyermeket az utánzásra, a 

mintakövetésre. 

 A gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztésében hangsúlyozzuk a felnőttek 

modellszerepét: a gyerekek érezzék, majd tudják, a felnőttek mit és miért tartanak 

helyesnek, mit várnak el tőlük. A gyermekek elé olyan óvónői modellt állítunk, aki 

példaképül szolgál, és közvetíti azon erkölcsi tulajdonságokat, amelyek az együttérzés, 

a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, a különbözőség iránti megértés 

kialakulását segíti a gyermekben. 

 Az óvoda minden dolgozójának kommunikációját, bánásmódját, viselkedését úgy 

alakítjuk, hogy követendő minta legyen a gyermekek számára.  

 Figyelemmel kísérjük a különböző szociokulturális helyzetű családokból érkező 

gyermekek fejlődését, változását.  

 Segítjük az átlagostól – pozitív vagy negatív irányban – eltérő képességű, illetve eltérő 

személyiségvonásokkal rendelkező gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a 

szocializációs folyamat során érezzék magatartásunkban az elfogadás, az egyéni 

értékek pozitív irányú megközelítését. 

 Erősítjük a felnőttekkel, társakkal való kapcsolatfelvétel igényét, a pozitív felnőtt és 

társas-kapcsolatok alakulását. A gyermekcsoportokban kialakulnak az együttélés 

szabályai, amelyekhez igazodik az egyén. Alkalom nyíli az egymáshoz viszonyításra, 

amely szükséges a valóságos énkép kialakulásához, az én-határok megtapasztalásához. 
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 Kialakítjuk, erősítjük a társakért, a csoportért érzett felelősségtudatot. A mindennapok 

során alkalmat adunk arra, hogy a gyermekek különböző helyzetekben a másik 

csoporttal együttműködhessenek az egész év folyamán.  

 Segítjük a barátságok alakulását, az érzelmileg átélt közös feladatok megvalósulását, 

amelynek során a gyermekek megtanulják felmérni saját helyzetüket a csoportban, 

képessé válnak önálló helyzetmegoldásra felnőtt segítsége nélkül. 

 Mintaadással, tapasztalatok nyújtásával megalapozzuk a gyermekek 

környezettudatos viselkedését. 

 Segítjük, hogy a gyerekek megismerhessék szűkebb és tágabb környezetüket, 

lakóhelyüket, megtanítjuk őket rácsodálkozni az őket körülvevő szépre, jóra, 

amellyel megalapozzuk a szülőföldhöz való kötődésüket. 

 Biztosítjuk, hogy felnőtt és gyermek aktív és kölcsönös kapcsolatában a 

lehetőségekhez mérten a gyermekek is beleszólhassanak az óvodai élet szervezésébe. 

 A tevékenységek során építünk a gyermekek belső motivációira, öntevékenységére. 

 

Képességfejlesztési lehetőségeink az érzelmi és erkölcsi nevelés, szocializáció során.  

 Fejlődik együttműködő képességük, egymás iránti figyelmük, türelmük, 

segítőkészségük, önállóságuk, önfegyelmük, fegyelmezettségük, feladattudatuk, 

feladattartásuk, tűrő- és konfliktusmegoldó képességük, felelősségérzetük, 

céltudatosságuk, közösségi érzésük, önbizalmuk, önállóságuk, érdeklődésük, 

nyitottságuk.  

 Megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, alakulnak kapcsolataik, barátságok 

szövődnek. 

 Különböző tapasztalatokkal gazdagodik érzelmi életük, gyakorolják a helyes 

magatartási szokásokat, a kommunikáció, metakommunikáció módjait. 

 Hozzászoknak a reális értékeléshez, önértékeléshez, a közös élményekben 

megtanulnak együttműködni, összedolgozni. 

 Kialakul kapcsolatteremtő -, alkalmazkodó-, együttműködő-, együtt érző képességük. 

 Alakul az érzelmek kifejező képessége (öröm, harag, szomorúság) 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Ragaszkodnak az őket nevelő felnőttekhez, egymáshoz. Kialakul bennük a 

közösség iránti igény. Képesek kapcsolatok kialakítására, együttműködésre 

társaikkal. Nyitottak, érdeklődőek a közös tevékenységek iránt, viselkedésükre az 
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egymásra figyelés, együttérzés, egymás elfogadása, önállóság, önfegyelem, 

udvariasság, feladat – szabálytudat, kitartás jellemző. Elfogadják az átlagtól eltérő 

gyermekek viselkedését. 

 Képesek felmérni saját helyzetüket a társaik közt, elfogadják, mások 

kezdeményezését (esetenként a saját akaratukat is képeket alárendelni, késleltetni 

igényeik teljesítését). 

 Ismerik és alkalmazzák a csoport szokás- és szabályrendszerét, ezért képesek a 

önálló helyzetmegoldásra, a konfliktusos helyzet kivédésére felnőtt segítsége 

nélkül. 

 Igényli a közös tevékenységekben való részvételt, a közös élményekkel, 

tevékenységekkel kialakul a gyermekek szociális érzékenysége, kapcsolatteremtő 

képessége (együttműködés, megfelelő önérvényesítés, önértékelés). 

 Értik és alkalmazzák az egyszerű metakommunikatív jelzéseket. 

 Elfogadják és megértik a sajátjuktól eltérő tulajdonságokkal bíró társak jelenlétét. 

 Észreveszik és segítik rászoruló társaikat. 

 Megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, érintkezni, együttműködni, alakulnak 

kapcsolataik, barátságok szövődnek. 

 Gyakorolják a helyes magatartási szokásokat, kommunikáció módjait.  

 Igényükké válik a helyes cselekvés és viselkedés szabályainak betartása. A 

szabályok megszegése esetén egymást figyelmeztetik. 

 A környezet tevékeny – cselekvő megismerése és a kialakítása során kialakul a 

gyermekekben a gondoskodás a felelősségvállalás, az óvodás a védés igénye.  

 

3.3 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A kisgyermekkor a „nagy” felfedezések korszaka, hiszen szeretnének megismerni mindent. A 

megismeréshez érzékszerveiket használják pl.: tapintanak, hallanak, látnak, szagolnak, és 

ízlelnek. 

 

Célunk: 

 Legyenek képesek rendet teremteni a tapasztalatokban, akarjanak és tudjanak ezekről 

beszélgetni. 
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 Szívesen hallgassák meg óvónőik és a társaik gondolatait, boldogan beszéljenek, 

egészítsenek ki gondolatokat, ezáltal fejlődnek kognitív képességeik (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás). 

 

Az értelmi nevelés hangsúlyozott feladati: 

Az óvodapedagógus fontos feladata, hogy az óvodába kerülő kisgyermekekkel meleg, 

szeretetteljes odaadással segítse értelmi fejlődését. Figyelembe kell venni a kisgyermek 

életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget ad az 

óvodapedagógusnak arra, hogy a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát 

tolerálja. 

 

 Az értelmi képességek fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása 

az óvodai nevelő tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. 

 A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése, bővítése. 

 Az értelmi képesség és kreativitás fejlesztése. 

 

AZ ANYANYELVI NEVELÉS 

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, amely valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. 

 

Célja: A gyermek tanulja, gyakorolja, ismerje meg, tudja használni anyanyelvét. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása helyes mintaadással 

az óvoda nevelőtevékenység egészében kiemelt jelentőségű. Ez az a kor amikor a gyermek a 

legtöbbet fejlődik az adott területen. 

 

Az óvodapedagógusi feladataink az anyanyelvi nevelés területén 

 A beszédkedv fokozása érdekében derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli, családias 

légkört alakítunk ki- ennek alapja a jó érzelmi kapcsolat felnőtt-gyermek, gyermek-

gyermek között (szemkontaktus is). A nap minden percében biztosítjuk a gyermekek 

meghallgatását. Lehetőséget adunk érzelmeik, élményeik elmondására, a természetes 

beszéd és kommunikációs kedvük fenntartására, fokozására. 

 Megfigyeljük a gyermekek beszédállapotát, már az óvodába lépés idején. 

Tevékenységeik közben folyamatosan megfigyeljük beszédfejlődésüket. 
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 Tudatosan csiszoljuk, formáljuk beszédkészségüket, gazdagítjuk szókincsüket, ehhez 

biztosítjuk a tárgyi feltételeket: meghitt kuckó, könyvek, különböző tárgyakat, 

eseményeket ábrázoló képek, bábok, dramatikus kellékek. 

 Szükség esetén logopédus segítségével korrigáljuk beszédhibáikat. 

 Modellt nyújtunk a gyerekeknek: hibátlan, gazdag, árnyalt szép beszéd, jó kérdések 

feltevése, átélés, szemléletesség, a magyar nyelvnek megfelelő lendület és hangsúly, 

tiszta artikuláció. 

 

Az anyanyelvi fejlesztés tartalma 

 A beszédprodukció fejlesztése- beszéd és kommunikáció, szókincs, fogalomértés, 

mondatalkotás- beszéd és gondolkodás. 

 A beszédészlelés fejlesztése. 

 A hangképző és egyéb beszédszervek ügyesítése. 

 A hangzási analízis- és szintézis fejlesztése- keresztcsatornák, auditív zártság, auditív 

ritmus, auditív emlékezet, hangtani kódolás. 

 A beszéd észlelést, értést, produkciót, a beszédszervek ügyesítését, a hangzók tiszta 

ejtését és elkülönítését célzó anyanyelvi játékok tervezése és alkalmazása. 

 Kommunikációt és önkifejezést fejlesztő játékok szervezése, tervezése és alkalmazása, 

irányítása. 

 

Az óvodapedagógusi feladataink az értelmi nevelés területén 

 Igyekszünk megismerni a gyermekek érdeklődését, az előzetes tapasztalataikat, 

tudásukat, és ezekre építjük az ismereteket is tartalmazó tevékenységrendszert. 

 Megismerjük a ránk bízott gyermekek egyéni sajátosságait. 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezzük, 

célirányosan bővítjük és biztosítjuk élethelyzetekben való gyakorlásukat, oly 

módon, hogy fejlődjenek megismerő, kognitív képességeik és kreativitásuk. 

 A gyermekeknek változatos tevékenységeket kínálunk, amelyeken keresztül 

tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről, építve 

érdeklődésükre, kíváncsiságukra, mint életkori sajátosságra. 

 Fenntartjuk a gyermeki aktivitást, kielégítjük kíváncsiságukat. A gyermekek a játékon, 

saját tevékenységeiken keresztül szerzik az élményeket, amelyek ébren tartják bennük 

a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. 
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 Törekszünk a gyerekek beszédkedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermeki 

kérdések támogatására, válaszok igénylésére. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek számára is biztosítjuk a fejlesztő környezetet. 

Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol természetes az elfogadás. 

 Szakemberek segítségét kérjük munkánkhoz (fejlesztőpedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus stb.). 

 Lehetőséget teremtünk olyan helyzetekre, ahol a gyerekek vizsgálódhatnak, 

megbeszélhetik a jelenségeket. 

 A világ felfedezése közben ösztönözzük őket magyarázat keresésre. 

 Olyan légkört, helyzetet teremtünk, melyben a gyermekek minél többször átélhetik a 

felfedezés örömét. 

 

Képességfejlesztési lehetőségeink az értelmi nevelés megvalósítása során 

 

Fejlődik 

 Nagymozgásuk, szem-kéz koordinációjuk, finommozgásuk, érzékszerveik 

működése tökéletesedik. 

 Differenciálódnak látási, hallási, tapintási észlelésük. 

 Értelmi képességeik: emlékezetük, figyelmük, koncentrálóképességük, 

gondolkodásuk, megfigyelőképességük. 

 Fejlődnek: verbális képességeik, gazdagodik szókincsük, nyelvtanilag helyesen 

beszélnek, nő a beszédkedvük, megértenek idegen szöveget. 

 Érzelmi életük, önbizalmuk, önfegyelmük, kudarctűrő képességük, önértékelésük. 

 Képzeletük, kreativitásuk. 

 Ritmusérzékük, hallásuk. 

 Igényességük, esztétikai érzékük. 

 Tájékozódó képességük: térben, időben. 

 Beszédfegyelmük. 

 

Megismerkednek 

 Matematikai fogalmakkal, összehasonlítanak, elemeznek, ok-okozati összefüggéseket 

fedeznek fel. 

 Hangszerekkel, használatukkal fejlődik hallásuk. 
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 A néphagyományokkal, szokásokkal alakulnak a szülőföld, az emberek iránti pozitív 

érzelmek, megszeretik a meséket, verseket, mondókákat, igénylik azokat. 

 Megtanulnak figyelni a természetre, védeni környezetüket. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek figyelnek, értik a beszédet, képesek a feltett kérdésre értelemszerűen 

válaszolni. 

 Szókincsük megfelelő ahhoz, hogy saját gondolataikat, érzelmeiket kifejezzék. 

 Bátran és szívesen beszélnek, beszédük érthető, folyamatos. Szófajokat, különböző 

mondatfajtákat, mondatszerkezeteket használnak, képesek önálló mesemondásra, 

összefüggő beszédre. 

 Képesek összefüggően, összetett mondatokban, a magyar nyelvnek megfelelő 

ritmusban, lendülettel és hangsúllyal beszélni. 

 Jó a légzéstechnikájuk, tisztán ejtik a hangzókat. 

 Kialakul a beszédfegyelmük. 

 Kialakult az auditív zártság, az auditív ritmus, képesek hangzókat kiemelni, 

elkülöníteni. 

 Folyamatosan fejlődnek a gyermekek tanuláshoz szükséges kognitív képességei. 

 Ismereteik vannak környezetükről. 

 Képesek megérteni a felnőttek és társaik beszédét, azokra értelmes válasszal reagálni, 

újabb gondolatokat elindítani, viselkedésük tükrözi az egymás figyelmes 

meghallgatásának illemszabályát. 

 A kapott feladatokat megértik, önállóan teljesítik. 

 Kialakul a szándékos figyelmük, képesek a figyelemmegosztásra, összpontosításra, 

megbízhatóvá válik az emlékezetük. 

 Felismerik az elemi ok-okozati összefüggéseket, rész-egész viszonyát, 

tevékenységeikben gyakorolják. 

 Gondolkodásuk fejlettségi szintje eljut az elvont, fogalmi gondolkodásig. Kialakul 

problémamegoldó és kreatív gondolkodásuk. 

 Kialakul a szabálytudatuk, felelősségtudatuk. 

 A tevékenységekben eszközhasználatuk kreatív, önálló. 

 Megjelenik a siker, mint motiváló erő. 

Értékelés: 

Pozitív megerősítésekkel. 
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4. AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSÉNEK ELVE 

4.1 Személyi feltételek 

Az óvoda humán erőforrása az óvodapedagógus és a dajka.  

Az óvodapedagógus kulcsszereplő, modell, példakép a gyermekek előtt, ezért fontos, hogy 

pedagógiai és pszichológiai felkészültségével, felelősséggel végezze feladatát, a rábízott 

gyermekek nevelését: 

 Ismeri a rábízott gyermekek életkori szükségleteit, alkalmazza a differenciált 

fejlesztést. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követi, erről a szülőt tájékoztatja. 

 Módszereit változatosan alkalmazza, a különleges nevelési igényű gyermekekre is. 

 Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló együttérző oda és ráfigyelő 

magatartással, etikusan viselkedik óvodán belül és kívül a vele együttműködőkkel. 

 Igénye van az önképzésre, részt vesz továbbképzéseken. 

 Jó problémamegoldó képességgel rendelkezik. 

 A családdal együtt segíti a gyermeket a nevelés során. 

 A gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetíti a szülők, 

kollégák felé. 

 A helyi nevelési program alapján a gyermeknevelés során megválasztja módszereit, 

eszközeit. 

 Saját példaadó viselkedésével a gyermekeket is a helyes viselkedési normák 

betartására neveli. 

 Segíti a nem pedagógus alkalmazottak tevékenységét, kiknek munkája fontos az 

óvodai nevelés tekintetében. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése esetében speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

 A nem magyar állampolgárú/ migráns gyermekek esetében lehetőséget teremt ahhoz, 

hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

4.2 Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon került kialakításra, 

hogy az általunk kidolgozott pedagógiai programunkat minden tekintetben kiszolgálja. 
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A csoportszobákban, a mosdóban és az öltözőben egyaránt a gyermeket szolgáló 

eszközök úgy vannak elhelyezve, hogy a gyermek számára elérhető és biztonságos 

legyen. A szülők által is használt helységek (öltöző, óvónői szoba) alkalmasak arra, hogy 

gyermekét átadja, vagy beszéljen a gyermeke pedagógusával. 

Az eszközrendszer az alapfeladatok ellátását szolgálja. Csoportonként biztosított a napi 

alaptevékenységekhez a tárgyi felszerelés. 

Játék, könyv eszközeink folyamatos pótlással biztosíthatók. 

Az épületben két foglalkoztató, egy gyermekmosdó, óvónői szoba, melegítőkonyha, ebédlők 

és egy öltöző található. Az csoportszobák, öltöző, mosdó, ebédlő szolgálja a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelő feltételeket. 

Az épület külső és belső állapota folyamatos javítást, karbantartást igényel. Ezeket a hibákat 

állandó szakmunkával igyekszünk eltűntetni. 

 

4.3 Az óvodai élet megszervezése 

Az óvodai élet jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. 

Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás 

lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, 

étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az optimális napirenden 

belül az egyes gyermekek igényeit az óvodapedagógus úgy tudja kielégíteni, hogy közben a 

csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható 

eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 

biztosítja. 

 

Elveink 

 A hetirend az óvodapedagógusok munkáját segíti abban, hogy nevelőmunkájukat a 

folyamatosság, a rendszeresség, a tudatosság és a fokozatosság elve szerint 

végezhessék. 

 A ciklusokban a tartalmi egység elvei alapján, komplex módon jelennek meg a 

tevékenységi formák. 

 Naponta lehetőséget biztosítunk párhuzamosan végezhető tevékenységekre: az 

éneklésre, vizuális tevékenységre, verselésre, mesélésre, étkezésre, gondozási 

tevékenységre a választhatóság elve szerint. 
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 A gyermekeknek naponta szükségük van szervezett játékos mozgásra, mindennapos 

testnevelésre, heti egy-két alkalommal minden csoportban kötelező testnevelést kell 

szervezni. 

 A gyermekeknek megadjuk a lehetőséget, hogy a megkezdett témát, tevékenységet 

kedvük szerint folytathassák a hét folyamán. 

 

Napirend 

A napirend kialakításánál figyelembe vesszük az alábbiakat: 

 A helyi sajátosságokat, szokásokat, igényeket. 

 A gyermekek egyéni szükségleteit, mozgásigényét, alvásigényét, életkori 

sajátosságait. 

 Elegendő időt biztosítunk az étkezésre, a gondozási feladatokra. 

 

Elveink 

 A napirenden belül a legtöbb időt a gyerekek a legfontosabb tevékenysége, a játék 

kapja. 

 Óvodai életünk szervezésében a gondozási feladatoknak kiemelt szerepük van, az 

óvodapedagógusok ezekben a feladatokban is nevelnek, együttműködve a dajkával. 

 A napirenden belül rugalmasan figyelembe vesszük az egyes tevékenységek 

időigényét, az évszakok változását, a gyermeki tevékenységek fejlődését. 

 Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink minél többet játszhassanak, sürgetés nélkül 

minden tevékenységüket befejezhessék, megfelelő mennyiségű időt tölthessenek a 

szabad levegőn. A gyermekek szokásrendszerének kialakításával biztosítjuk a 

napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát. 

 Napirendünkkel biztosítjuk a fejlődéshez szükséges biológiai és pszichológiai 

feltételeket, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletnek megfelelő 

váltakozását. 

 Főbb kereteit mindig megtartjuk a gyerekek tájékozódása, a szokások alakulása 

érdekében. 

Óvodánk kötelező dokumentumai 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 A Cikói Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 

 Felvételi és mulasztási napló (naprakészen) 
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 Csoportnapló: névsor, korosztályi megosztás, napirend, hetirend, nevelési terv, 

szervezési feladatok, havi tervek, heti tervek, feljegyzések a csoport életéről. 

 Egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció: Személyiséglapok 

 

Az óvodapedagógus adminisztrációs feladatai a nevelőmunka dokumentálásával 

kapcsolatban: 

 Heti és napirend összeállítása 

 Heti, féléves nevelési oktatási tervek készítése 

 A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése 

 A gyermekek személyiséglapjának vezetése 

 A nevelőmunka folyamatos értékelése, elemzése 

 Mulasztási napló naprakész vezetése 

 

Óvodapedagógusi feladataink a nevelés tervezése területén 

 A tervezés kiindulópontjának a gyermekcsoportot tekintjük. 

 A nevelés egészét a helyi lehetőségek alapos ismeretében gondoljuk át. 

 A nevelés a gyermek óvodába lépése pillanatától a hazamenetelig zajlik, ezért 

mindegyik időszak ugyanolyan fontos. 

 A tervezést mindig megelőzi anyaggyűjtés, amelyhez ötlettárat állítunk össze. 

 A teljes nevelési folyamat átgondolása számunkra alapvetően fontos, ugyanakkor 

jelentős mértékben kívánunk építeni a spontán gyermeki ötletekre, a gyermek meglévő 

tapasztalataira. 

 A tervezés során a sokoldalúan, különböző nézőpontokból való megközelítésre 

helyezzük a hangsúlyt. 

 

4.4 Ünnepeink, hagyományaink 

 Szüret, őszbúcsúztató 

 Márton napi felvonulás 

 Német nemzetiségi nap 

 Mikulás várás 

 Karácsony, hosszú adventi készülődéssel, családias hangulatban 

 Farsangi karnevál 

 Anyák napjára hangolódás ajándékkészítéssel, vers és ének tanulással 



31 
 

 Ballagás, évzáró ünnepség 

 Gyermeknap az óvodában 

 Születés és névnapok megünneplése 

 Év végi kirándulás 

 

4.5 Az óvoda kapcsolatai 

4.5.1 A családdal való együttműködés 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Az óvoda csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét 

betölteni. 

Az eredményes együttműködés feltételének tartjuk, hogy a szülők a Közoktatási törvényben 

megfogalmazott jogaikat érvényesíthessék: 

 Megismerjék az óvoda nevelési programját, házirendjét. 

 Gyermekük fejlődéséről rendszeresen és érdemi tájékoztatást kapjanak, nevelési 

tanácsokkal gazdagodjanak. 

 Az óvoda vezetője vagy óvónője hozzájárulásával részt vegyenek a foglalkozásokon. 

 Kezdeményezzék a szülői közösség megalakítását. 

 

Az együttműködés tartalma 

 

Fontos a beiratkozás idején a személyes beszélgetés, a tájékoztatás, az előzetes 

családlátogatás, a hirdetőtábla, a szülővel egyeztetett megbeszélés és a vele való 

fokozatos beszoktatás. 

A család hatásának döntő szerepe van a gyermek testi, érzelmi és értelmi fejlődésében. A 

gyermek fejlődését az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. Az óvodában tapasztalatokat 

szereznek a társas viselkedés alapvető mintáiról, szerepeiről. 

A gyermek magával hozza a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedést, 

érdeklődési kört. Magatartását, érzelmi életét később a családtagokat összekötő 

kapcsolatrendszer, a család életmódja, annak nevelési stílusa, pedagógiai kultúráltsága 

alapvetően alakítja. 

 

Fontos, hogy megismerjük a családra jellemző főbb tudnivalókat: 

 A család szerkezete. 
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 A gyermekek testvérsorban elfoglalt helye. 

 A szülők nevelési célkitűzései, magatartása. 

 

Együttműködésünk alapelvei 

 Az együttműködést egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban 

valósítjuk meg. 

 Az együttnevelésben a kezdeményező, elfogadó szerepet vállaljuk fel. 

 A szülők kéréseit, javaslatait igényeljük, fontolóra vesszük. 

 Biztosítjuk a családi- óvodai élet közötti folyamatosságot, az átmenetet. 

 A kapcsolatfelvétel és –tartás legmegfelelőbb módját családonként keressük meg. 

 A hátrányos helyzetű családok esetében is a megértő, bizalmat ébresztő magatartással 

kezdeményezünk kapcsolatot. 

 A családdal kapcsolatos információkat diszkréten kezeljük. 

 

Óvodapedagógusi feladataink a családi nevelés területén 

 Biztosítjuk az óvoda nyitottságát. 

 Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, keressük a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

 Megismertetjük a szülőket az óvoda szervezett és spontán kapcsolattartási formáiról. 

 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a különböző szintű és tartalmú információkhoz hogyan 

juthatnak hozzá (faliújságok, dokumentumok). 

 Megismertetjük őket azokkal a formákkal és lehetőségekkel, amelyekben saját 

gyerekükről, a gyerekük csoportjáról, az óvoda életéről, tartalmi munkájáról 

kaphatnak tájékoztatást. 

 Az óvodába lépéstől az óvoda befejezéséig a kapcsolattartást együttműködési készég, 

kölcsönösség, tisztelet, odafigyelés, nyitottság, korrekt partneri viszony jellemzi. 

 Magas szintű szakmaisággal, emberséggel igyekszünk elnyerni a szülők bizalmát. 

 Objektív, szakmailag megalapozott tájékoztatást adunk a gyermekek fejlődésével 

kapcsolatban. 

 

Az együttműködés formái 

 Naponkénti párbeszéd-rövid ideig tart, de alkalmat adunk a szülőknek betekinteni a 

gyermekcsoport életébe, naprakész információkkal szolgálunk. 
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 Szülő jelenléte a csoportban-főként az átmeneti, „beszoktatási” időszakban 

alkalmazzuk, de esetenként célzottan, megbeszélt időpontban tehet megfigyeléseket a 

szülő gyermekével kapcsolatban. 

 Felvételi beszélgetés- beíratáskor- kölcsönös információ átadás. 

 A szülőtől való elválás megkönnyítése érdekében az „anyás beszoktatást” 

szorgalmazzuk. 

 Fogadóórán (előre megbeszélt időpontban) a „négyszemközti” beszélgetés, a közös 

megoldáskeresés lehetőségét teremtjük meg, korrekt tájékoztatást adunk a gyermekek 

fejlődéséről. 

 Szülői értekezleten alkalmat adunk arra, hogy a szülők megismerkedhessenek az 

óvoda célkitűzéseivel, elvárásaival, feladataival, s az általánosan érdeklődésre számot 

tartó témákban eszmecsere alakuljon ki ( év elején, év végén, tematikus, az 

iskolaérettségről tájékoztató). 

 Nyílt nap (főleg nagycsoportban, nevelési év végén). 

 Családlátogatás (szükség szerint). 

 

Az óvodába lépés feltételei 

A gyermekek felvételét a mindenkori tanügyi-igazgatási feladatoknak megfelelően végezzük. 

 A 2,5 életév betöltése. 

 Kizáró tényező: az olyan fokú értelmi, mozgási, érzékszervi károsodás vagy tartós 

betegség, amely miatt a gyermek speciális gyógypedagógusi illetve egészségügyi 

segítséget igényel mindennapjaiban. 

A beiratkozáshoz szükséges: 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 A szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája 

 A gyermek TAJ kártyája 

Az óvoda vezetője dönt: 

 Az óvodai felvételről 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról (az óvodapedagógusok 

véleményének figyelembevételével). 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 

 

4.5.2 Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van 

 A fenntartóval: Cikó Község Önkormányzatával 
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 A Cikói Perczel Mór Általános Iskolával 

 A családokkal 

 Gyermekorvossal, védőnővel 

 Családsegítő, gyámhatósággal 

 Logopédussal, gyógytestnevelővel 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Művelődési Otthonokkal (Bonyhád) 

 A településen működő szervezetekkel (hagyományőrző csoportok) 

 Kisebbségi Önkormányzattal 

 

4.6 Gyermekvédelem 

Az óvodai gyermekvédelem célja 

A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetésében és 

együttműködés a különböző szakemberekkel, a gyermekek jogainak és érdekeinek minél 

szélesebb körű érvényesítése. 

 

Az óvodavezető feladatai 

Az óvodavezető egyszemélyi felelőse az óvodában folyó gyermekvédelmi munka 

megszervezésének, ellátásának és koordinálásának. 

 

Minden óvodapedagógus egyben saját csoportja elsőszámú gyermekvédelmi felelőse, ezért 

közös feladatunk: 

 A mindenkori érvényben lévő gyermekvédelmi törvény ismerete. 

 Saját gyermekcsoportban a veszélyeztetettség felismerése, az okok feltárása, 

nyilvántartásba vétel. 

 A veszélyeztetési okok változásának figyelemmel kísérése. 

 Az óvodapedagógus segítő közreműködése (segélyezésre javaslat, az ehhez szükséges 

környezettanulmányok elkészítése, térítéscsökkentésre javaslattétel, szociális ügyek 

intézésének segítése). 

 Családgondozás, a családokban bekövetkező minden változás azonnali lereagálása, 

szükséges segítségnyújtás, illetve megoldások közös keresése szülői igény szerint. 
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 Az óvoda vezetőjének tájékoztatása a gyermekeket veszélyeztető körülményekről. 

 Feltárni mindazon körülményeket, amelyek a gyermekek fejlődését hátrányosan 

befolyásolják. 

 Sajátos eszközeinkkel, a nyugalom, a bizalom, a szeretet légkörével ellensúlyozni a 

gyermekek kiszolgáltatottságát, az egyes gyermekek bárminemű hátrányait. 

 Az óvónőnek jelzési kötelezettsége van, ha azt tapasztalja, hogy a gyermek emberi 

méltósága sérül, mert bántalmazzák (fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal), vagy 

elhanyagolják. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekek rendszeres óvodalátogatását, szükség esetén jelzi a 

hiányzást. 

 A veszélyeztetett, a hátrányos és a HHH gyerekekkel differenciált bánásmódot 

alkalmaz. 

Jelzési kötelezettség: Óvodapedagógus -> Óvodavezető -> Felsőbb szervek. 

Minden óvodapedagógust és alkalmazottat TITOKTARTÁSI kötelezettség terhel a 

gyermekkel és családjával kapcsolatban a mindenkori törvényi szabályok szerint. Ez minden 

olyan tényre, adatra, információra vonatkozik, amelyről hivatásának ellátása során szerzett 

tudomást. 

 

A gyermekvédelmi felelős (óvodavezető) kapcsolatot tart fenn 

 Családsegítő Központtal családi krízishelyzet esetén 

 Gyermekjóléti Szolgálattal veszélyeztetettség, anyagi támogatás szükségessége esetén 

 Pedagógiai Szakszolgálattal a magatartási, viselkedési, átlagtól lényegesen eltérő 

fejlődésű gyermekek esetében 

 Orvossal és védőnővel a gyermekek testi fejlődésének lényeges eltérése, bántalmazás 

nyomai esetén. 

 

Feladataink 

 Rendszeres óvodába járás folyamatos ellenőrzése. 

 A gyermekek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása. 

 Az egészséges fejlődést biztosító nevelési légkör létrehozása. 

 Kudarcok és lemaradások csökkentése érdekében egyéni fejlesztés, felzárkóztatás. 

 Gyógypedagógiai, logopédiai, gyógytestnevelési ellátás 

 Személyes, egyéni tanácsadás a szülőknek, szükség esetén családlátogatás. 
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 A családok életvezetési gondjainak segítése, szükség esetén pszichológus, nevelési 

tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat szakembereinek igénybevétele. 

A gyermekvédelmi munka fő feladata a prevenció, azaz a veszélyeztetettség kialakulásának 

megakadályozása (ez az óvodapedagógus és a gyermekvédelmi felelős közös felelőssége). Ha 

az óvoda a gyermekeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól. A legsúlyosabb esetekben történik 

meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel, melynek során az önkormányzat jegyzőjével és a 

gyermekjóléti szolgálattal szorosan együttműködünk. 

 

Nyilvántartásba vétel szempontjai 

 Súlyos anyagi nehézséghez kapcsolódó elhanyagoló nevelés. 

 Elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-, lelki bántalmazás. 

 Súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség. 

 A gyermek testi, mentális fejlődésének veszélyeztetése. 

 

4.7 Német nemzetiségi nevelés (német nemzetiségi program mellékelve) 

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő óvodának, csoportoknak a helyi óvodai 

pedagógiai program elkészítésekor az óvodai nevelés országos alapprogramja mellett 

figyelembe kell venni a nemzetiségi óvodai nevelés alapelveit is. Az irányelvek a nemzetiségi 

óvodákban folyó sajátos pedagógiai munka alapelveit tisztázzák. Ez a kiegészítő dokumentum 

keret jellegűen szabályoz, biztosítja a kisebbségi jogérvényesítést, az óvodák helyi 

sajátosságainak érvényesítését. 

Az irányelvekben megfogalmazottak is lehetőséget biztosítanak a nemzetiségi óvodák/ 

csoportok sokféle pedagógiai törekvéseknek, valamint az óvodapedagógusok módszertani 

szabadságának érvényesítéséhez. 

 

Óvodai nevelésünk két csoportban tűzte ki célul a német nemzetiség kultúrájának őrzését, 

ápolását. 

 

Célok, feladatok 

 A nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése. 

 A kulturális hagyományok átörökítése és fejlesztése az életkori sajátosságok és egyéni 

fejlettségnek megfelelően. 
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 A nemzetiségi identitástudat kialakulásának és fejlődésének segítése. 

 A német nyelv iránti érdeklődés felkeltése, pozitív érzelmi viszony kialakítása. 

 A nyelvi környezet folyamatos biztosítása, aktív nyelvhasználatra ösztönzés. 

 Felkészítés a kisebbségi nyelv iskolai tanulására. 

 

Feltételek 

Óvodánk kettő, vegyes életkorú óvodai csoportjában az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjával, valamint a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvével 

összhangban valósítjuk meg célkitűzéseinket és feladatainkat. 

Nevelésünk során kiemelt szerepet szánunk a német nyelvi nevelésnek, a 

hagyományápolásnak, hiszen az óvodánkat választó szülőknek is ez az igénye. Az óvodai élet 

tevékenységi formáin a német és a magyar nyelv használata egyaránt érvényesül. A 

gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett törekszünk a minél teljesebb német 

nyelvű kommunikációra. Rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítjuk az 

utánzáson alapuló nyelvelsajátítást, nyelvtanulást. A német kultúrkincsből (irodalom, zene, 

népi játékok) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezzük meg a 

nyelvelsajátítást. Megismertetjük és ápoljuk a gyerekekkel a kisebbségi életmódhoz, 

kultúrához kötődő szokásokat, hagyományokat, a tárgyi kultúra értékeit, azok tiszteletére és 

megbecsülésére neveljük őket. 

 

Óvodásaink megszakítás nélkül folytathatják általános iskolánkban a német nyelv tanulását. 

 

4.8 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

Helyzetkép 

Intézményünkben szinte minden évben jár egy-két sajátos nevelési igényű gyermek. A 

pedagógusok az egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés 

szemléletét képviselik. Nevelőmunkánk során a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is az 

óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk, szem előtt tartva az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának elveit és feladatait. 

 

Elveink 

 Szemléletünk gyermekközpontú, befogadó (inkluzív pedagógia), minden gyermek 

számára egyenlő hozzáférést biztosító. 



38 
 

 Az óvodapedagógia sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a 

hozott hátrányok kompenzálására. 

 

Célunk 

 A sajátos nevelési igény elfogadása, pozitív szemlélet kialakítása. 

 A beilleszkedés elősegítése. 

 Az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok enyhítése. 

 A család és az óvoda jó színvonalú együttműködése. 

 

Feladataink 

 Az elmaradás korrekciója, kompenzálása, a vizuális, taktilis, akusztikus, mozgásos 

észlelés folyamatainak, a motoros képességeknek, a beszéd és nyelvi készségek 

fejlesztése. 

 A gyermek fejlődési ütemének pontos nyomon követése és adminisztrációja. 

 A gyermek fejlesztése adekvát módon, az egyéni teherbírásnak megfelelő módon 

valósuljon meg. 

 

Kapcsolataink 

 Szakértői bizottság 

 Szakszolgálat 

 Gyógypedagógusok 

 Logopédus 

 Pszichológus 

 Szülő 

 Gyermekorvos 

 Védőnő 

 

Személyi és tárgyi feltételek 

 Intézményünkben a külsős szakemberek (logopédus, gyógypedagógus, 

gyógytestnevelő) végzik a gyermekek egyéni fejlesztését. 
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

5.1 Játék 

Nevelésfilozófiánk 

A játék a 3-7 éves korú gyermekek alapvető, mindennapjait átszövő, legfontosabb, 

legfejlesztőbb tevékenysége. A játok olyan tevékenységi forma, amely a lehető legteljesebb 

mértékben járul hozzá a sokoldalú, harmonikus, testileg-lelkileg egészséges személyiség 

kialakulásához. 

A játék során a gyermek kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja, gyakorolhatja az életben 

előforduló szituációkat. Olyan tulajdonságok fejlődnek általa, amelyek elősegítik a 

társadalomba való beilleszkedésüket (társakkal való együttjátszás, a másik elfogadása, 

önállóság, alá- fölérendeltségi viszonyok megélése). 

A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. A játék nem csak 

azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem 

azért is, mert a játék közben ismerkedik, illetve megismeri az őt körülvevő környezetet, majd 

időben előrehaladva kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben 

előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, 

melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában, célja 

eléréséhez. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásával, a nem direkt reakcióval éri el. 

Az óvodában kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, további játékos 

tevékenységszervezésében is meg kell mutatkoznia. 

 

Célunk 

 A gyermekek egyéni szükségleteinek, ötleteinek megfelelő játéklehetőségek 

biztosítása, melyek módot adnak arra, hogy a gyermekek élhessenek a játékhoz való 

jogukkal és fejlődjenek képességeik az önállóan választott, sokrétű játékon keresztül. 

 Élmények, tapasztalatok gazdagításával a sokszínű játék elősegítése. 
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 Derűs, felszabadult, örömforrást biztosító légkör megteremtése. 

 

Óvodapedagógusi feladatok a játék területén 

 A 3-7 éves korban megfelelő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének 

gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játékszituációkban. 

 Az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító szerepének alkalmazása. 

 A különböző játékfajták sokszínű jelenlétének biztosítása a csoport játékában 

(gyakorló-, szimbolikus szerep-, konstruáló játék, szabályjáték stb.). 

 Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. 

 Fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása a 3-7 éves korosztály számára 

Nyugodt, családias légkör kialakítása: 

 Amelyben a gyermekek az óvodába érkezéstől kezdve szabadon és kreatívan 

használhatják a rendelkezésre álló eszközöket. 

 Ahol módjuk van a megkezdett tevékenység befejezésére, lehetőségük nyílik a 

játszótársak megválasztására, szemlélődésre, egyedüllétre. 

 Ahol szabadon döntenek a játék helye, ideje, a játékfajták megválasztása terén. 

Hely: 

 A játékhoz szükséges hely biztosítását a csoportszobában és az udvaron fontos 

feladatunknak tekintjük. 

 A belső tér alakításakor arra törekszünk, hogy ne bútorokkal telezsúfolt csoportszobák 

várják a gyermekeket. A merev keretek feloldására kuckókat alakítunk ki, ahová a 

gyermekek félrevonulhatnak egyedül, esetenként társaikkal tevékenykedni. 

 Az óvodapedagógus mellett a gyermekek igényeik szerint alakíthatják ki a játék 

környezetét. 

 A gyermekek részére javasolt állandó játszóhelyek: 

- családjáték, szerepjátékok 

- építő, konstruáló játék 

- ábrázolás, barkácsolás 

- mesesarok, bábsarok 

- szabad tér a mozgásos játékokhoz. 

 A játékhoz használandó anyagokat és eszközöket könnyen elérhető helyen tároljuk. 
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Idő: 

 Rugalmas napirendünk biztosítja, hogy gyermekeink minden életkorban elmélyülten 

játszhassanak, legyen idejük elképzeléseik megvalósítására. A játékukat akár több 

napon át is folytathatják. 

 A napi élet szervezésében arra törekszünk, hogy minél több időt biztosítsunk a szabad 

levegőn történő játékra. 

Eszköz: 

 Az eszközök folyamatos biztosítása a játékigénynek megfelelően fontos feladatunk. 

Arra törekszünk, hogy az eszközök legyenek igényesek, motiválóak, fejlesztő 

hatásúak, cselekvést elősegítők. 

 Gondosan vásárolt és készített játékeszközeink esztétikusak, felkeltik a gyermekek 

érdeklődését, fejlesztő hatásúak, fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra 

serkentenek. Minden korosztály játékvágyát kielégítjük. 

 Félig előkészített eszközöket is tárolunk a csoportszobában a játék tartalmának 

gazdagításához. Segítjük ötleteik megvalósítását kiegészítő eszközök készítésére. 

 Figyeljük a gyermekek aktuális igényeit, annak megfelelően biztosítunk eszközöket 

elképzeléseikhez. 

 Udvari játékeszközeink is hatékonyan szolgálják a nagymozgások fejlődését. 

Előzetes élménynyújtás biztosítása: 

 A gyermekek sokféle élménnyel érkeznek az óvodába, törekszünk ezeknek a 

megismerésére. Folyamatosan segítjük őket, hogy ötleteiket, élményeiket kijátsszák, 

megvalósíthassák. 

 Változatos lehetőségeink által folyamatosan biztosítunk tapasztalatokat, élményeket 

környezetünkben. Hangsúlyozzuk a séták, kirándulások, közvetlen környezetünkben 

történő megfigyelések, élmények hatását, ezeket a tapasztalatokat a gyerekek 

játékukban újra átélhetik. 

 

Tiszteletben tartjuk: 

- A játék önkéntességét, szabadságát 

- A gyermekek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását, kreativitását 

- Önálló téma- és szerepvállalását 

- Az egyén és a csoport közös döntéseit, konfliktusmegoldásait. 

 

Figyelemmel kísérjük: 
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- A játékhelyzetek kialakulását, változását, kombinációit. 

- A szabályok betartását, amelyekben az egyén és a közösség együttélése alapul. 

 

Az óvodapedagógus támogató szerepe a gyermek játékában 

Játékbeli szerepünket a következőkben látjuk: 

 Biztosítjuk a feltételeket. 

 Segítő jelenlétünk a gyermekek szabad játékában, ötleteiknek, elképzeléseiknek 

megvalósításában. 

 Élményekben, tevékenységekben gazdag óvodai életet biztosítunk, amelyből 

igényeik alapján játékuk táplálkozhat. A spontán játék jellemnevelő szerepének 

nagy jelentőséget tulajdonítunk. 

 A gyermek megismerésének eszköze a játék. Pedagógiai munkánk fontos 

elemének tartjuk a játszó gyermekek folyamatos megfigyelését, amely hasznos 

információkat nyújt az egyes gyerek fejlődéséről, képességeinek alakulásáról. 

 A mindennapok során játéktámogató szerepünkben fontos, hogy tudjunk játszani, 

a gyermekek játszótársaivá válni, ha azt igénylik, tudjunk játéknyelven 

kommunikálni. 

 Fontosnak tartjuk, hogy tudjuk, mikor kell aktív résztvevővé válnunk. A játékba 

hívó gyermeket nem utasítjuk vissza. Az együttjátszásban lehetőségünk nyílik 

megfigyelni a gyermekek fejlődését, érzelmeiket, szabálytudatukat. 

Személyiségünk modellértékű lehet számukra. 

 Ötleteinkkel, eszközeinkkel segítjük a játék folytatását, tartalmának gazdagítását. 

 A játékok helyretevését rugalmasan kezeljük, ugyanakkor kialakítjuk a szükséges 

mértékű rendtevés szokásait. 

 Indokolatlanul nem avatkozunk a játékba, de közbelépünk nem kívánatos 

viselkedési forma vagy testi veszélyeztetés esetén, vagy ha a konfliktust nem 

képesek önállóan megoldani a gyermekek. Elmélyült, nyugodt játék esetében 

szemlélő, játékot követő szerepet valósítunk meg. 

 A mindennapok során alkalmazzuk az általunk kezdeményezett játékot, amely a 

gyermek számára szabadon választott, felkínált tevékenység, mely ötvözi a 

spontán játék és az irányított gyermeki tanulás jellemző vonásait. 

 Tudatosan befolyásoljuk a családi nevelést. A gyermekek számára a játék 

életforma, otthon is biztosítsák a feltételeket. 
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Képességfejlesztés lehetőségei a játékban 

Fejlődik 

 Testsémájuk: megismerik a testrészeiket, azok működését, funkcióját, személyi 

zónájukat. 

 Nagymozgásuk: mozdulataik koordinálódnak, automatizálódnak, finomodnak, 

differenciálódnak, bonyolultabbá és ritmusosabbá válnak. A mozgások 

összekapcsolódnak a tapintással, látással, hallással. 

 Finommozgásuk: szem-kéz koordinációjuk, az eszközhasználat révén finommotoros 

koordinációjuk. 

 Érzelmi életük: szocializálódnak, alakulnak társas kapcsolataik, megtanulnak 

egymáshoz alkalmazkodni. Erősödik empátiás készségük, türelmük, önfegyelmük, 

szabálytudatuk, felelősségtudatuk, feladattudatuk, frusztrációs toleranciájuk, 

viselkedés kultúrájuk, metakommunikatív kifejezőkészségük. 

 Alakulnak értelmi képességeik: Figyelmük, emlékezetük, megfigyelőképességük, 

gondolkodásuk. 

 Észlelésük: szín, forma, alak, háttér diszkrimináció, térészlelésük, téri tájékozódásuk, 

tapintási észlelésük, pontosságra törekvésük. Tapasztalatokat szereznek az anyagok 

minőségéről (keménységről, érdességről, felületről). 

 Felfedezik a rész-egész viszonyát: keresztcsatornáik működnek, hallási figyelmük 

erősödik, időrendiséget ismernek fel, ritmusérzékük alakul. 

 Beszédük: bővül szókincsük, ismereteket szereznek, beszédkészségük, 

beszédfigyelmük, fogalomalkotásuk, szövegemlékezetük, helyzethez illő 

szövegalkotásuk alakul. 

 Képzeletük, alkotó kreativitásuk. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 A gyerekek szerepeket vállalnak, nemcsak kedvező, hanem számukra kevésbé érdekes 

szerepeket is. 

 Tudnak szervezni, társaikhoz alkalmazkodni. Képesek a játék előzetes közös 

megtervezésére, a szerepek elosztására, a játékszerek, eszközök megválasztására. 

 A barkácsolás, a szerepjáték, a bábozás természetes eszköz, életük alkotórésze lesz. A 

gyerekek maguk próbálnak meg létrehozni kiegészítő játékeszközöket, amelyeket a 

játékban felhasználnak. 
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 Az építés, a konstruálás a szerepjáték részévé válik. Az élethelyzetek reprodukálása 

közben szerelnek és szerkesztenek. Az alkotásokat önállóan, egyéni ötletek alapján 

különböző anyagok, eszközök felhasználásával, kombinálásával hozzák létre. 

 A gyerekek önállóan báboznak, dramatizálnak. Az eszközök, jelmezek felöltésével 

beleélik magukat a választott szerepbe, mozgásukat, hangjukat is igyekeznek ahhoz 

igazítani. Ha szükségesnek érzik, önállóan saját elképzeléseik és igényeik alapján 

bábokat, esetleg jelmezeket készítenek. Ismert meséket, történeteket, maguk kitalálta 

vagy megtapasztalta élethelyzeteket is eljátszanak. 

 Képesek lesznek a bonyolultabb szabályok elfogadására, megtanulására, gyakorlására. 

Szívesen választanak olyan szabályjátékokat, amelyek nagyobb ügyességet, szellemi 

erőfeszítést igényelnek. Miközben örömmel, szívesen játszanak, egymást is 

figyelmeztetik a szabályok betartására. 

 

5.2 Verselés, mesélés 

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak 

a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok 

és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

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

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

formában- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást 

kínál. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s 

a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 
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Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi- népmesék, 

népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

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

A mese és a vers a kisgyermek számára az egyik leghatékonyabb tanulási forma, az 

anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze, a szociális tanulás páratlan lehetősége, az óvodai 

élet egészét átfogó folyamat. Az óvodai nevelés kiemelt területe az anyanyelvi kultúra 

fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása. Leghatásosabb eszközünk e 

területen az irodalmi nevelés: a vers, mese, bábjáték, dramatizálás. 

 

Célunk 

 A mesékkel, versekkel, mondókákkal olyan irodalmi- esztétikai- érzelmi 

élménynyújtás, amellyel biztosítjuk a 3-7 éves gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi 

fejlődését. 

 A csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek 

csengésével alakuljanak a gyermekek pozitív személyiségjegyei. 

 A verselés, mesélés által alkalmat adjunk emberi kapcsolatokra, az érzelmek 

feldolgozására, a feszültségek feloldására. 

 A nép kultúra átörökítésével, a népköltészet, klasszikus és kortárs irodalmi művek 

értékközvetítő hatásainak érvényesítésével az anyanyelvi kultúrájuk fejlesztése. 

 A mesélés, verselés megszerettetésével az irodalmi ízlés, esztétikai fogékonyság, az 

érthető, kifejező beszéd készségének alakítása. 

 

Óvodapedagógusi feladataink a verselés, mesélés területén 

 Kedvező feltételeket teremtünk: motiváló eszközök, kifejező kellékek biztosítása, 

kényelmes elhelyezkedés, meghitt légkör, gyermekek figyelme. 

 Az egy csoportban dolgozó óvónők egyéni repertoárjukat a csoport összetételének 

megfelelően alakítják. 

 Az igényesen megválasztott irodalmi művekkel (vonatkozik ez az audiovizuális 

eszköztárra is), a gyerekek beszédkedvüknek felkeltése és beszédkultúrájuk alakítása. 

 A mese-, versmondás, bábozás és dramatizálás szokásainak kialakítása. 

 Bábozunk a gyerekeknek, közös bábszínházi, színházi élményekhez juttatjuk őket. 

 Arra törekszünk, hogy előadásunk példamutató legyen, tükrözze anyanyelvünk 

hangzásvilágát, ritmusát, dallamát. 

 Élünk a metakommunikációs eszközökkel. 
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 Felhívjuk a szülők figyelmét a beszélgetések, a beszélgetéssel kísért együttes 

tevékenységeknek a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődését serkentő, a szülő-gyerek 

kapcsolaterősítő hatására. 

 Hangsúlyozzuk a szülőknek az élő előadásban elhangzó mese-vers fontosságát az 

audiovizuális eszközök által közvetítettekkel szemben. 

 Segítséget adunk a szülőknek az igényes gyermekirodalom kiválasztásához. 

 A befogadás időszakában ölbéli játékokkal, ritmikus mondókákkal, játékokkal 

fokozzuk a gyermekek biztonságérzetét, elősegítjük az érzelmi kapcsolat egyre 

szorosabbá válását. 

 A gyermekekkel közösen sokszor ismételjük az állathívogatókat, kiolvasókat, de soha 

nem gyakoroltatás céllal. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk 

rá a gyermekeket a mese figyelmes végighallgatására. Ehhez csendet biztosítunk 

pedagógiai tapintattal, a személyes kapcsolatokat erősítő érzelmi eszközökkel, a 

mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokkal (pl. gyertyagyújtás, állandó, meghitt 

hely). 

 Viszonylag keveset, de jót és jól mesélünk. Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek 

legyenek kedvenc meséik, amelyeket sokszor szeretnének hallani, felidézni. Egy-egy 

mesét hosszabb ideig mesélünk, ezzel is segítjük a történet, a szereplők elmélyült 

megismerését és előkészítjük a későbbi dramatizált megjelenítést is. 

 A mesék többszöri meghallgatása után segítjük azok dramatikus feldolgozását (először 

az óvodapedagógusok, a nagyobb gyerekek, majd a kicsik fokozatos bevonásával). 

 Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával, párbeszédekkel megismertetjük a bábokat 

gyermekeinkkel. A bábok számát fokozatosan növeljük. Az egyszerű síkbábok, 

fakanál-bábok használatán túl kézméretüknek megfelelő kesztyűbábokat, ujjbábokat 

és egyszerű kellékeket biztosítunk, amelyek elősegítik a képzeleti képek előhívását s a 

meséhez való erős kötődés kialakulását. 

 Támogatóan ösztönözzük az önálló kezdeményezéseket, saját vers és mese alkotást, a 

„színház” berendezését, a szerepek kiosztását és a mesék szabad megjelenítését. 

 Az irodalmi élményeket a zene, rajzolás, festés, mintázás, a játék, a mozgás 

segítségével elmélyítjük, így komplex módon átélt élmény részeseivé válnak 

óvodásaink. 

 A verselés tevékenységekhez kötődő, az együttlétek hangulatát fokozó játék. 

Mindenhez lehet kötni pl. séta, udvari bogarászás közben, egy-egy látványt, jelenséget 

lehet érdekesebbé tenni általa. Ehhez fontos, hogy mennyiségben és tartalmi 
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színességben olyan óvónői repertoárral rendelkezzünk, hogy az adott alkalomhoz 

mindig kapcsolódni tudjunk. 

 Törekszünk arra, hogy minden csoportnak saját könyvállománya is legyen, amely 

segíti az irodalmi nevelést, a könyvek megszerettetését. Az otthonról hozott könyveket 

is szívesen fogadjuk és mesélünk belőlük. 

 A szülők figyelmét is igyekszünk ráirányítani a rendszeres mesélés, az élőszó 

fontosságára. 

Művészi értékű irodalmi alkotásokkal biztosítjuk az esztétikai élmény a gyermekek számára. 

A felhasznált mesék és versek forrásai a magyar népköltészet és klasszikusaink 

gyermekeknek szóló alkotásai. A mai költők és írók gyermekeknek szánt műveiből azokat 

válogatjuk, amelyekből őszinteség, játékkedv és a gyermeki kedély átélése sugárzik. 

A kiválasztott anyag tartalmában kapcsolódik a környező világ tevékeny 

megismeréséhez: az időjáráshoz, az évszakokhoz, állatokhoz stb., erősítik a környezet 

megszerettetését, a néphagyományok ápolását, az évszakok szépségét. 

 

Képességfejlesztési lehetőségek a verselés, mesélés területén 

 Szókincsbővítés (aktív-passzív, kommunikációs képesség fejlesztése), a mese 

megértésével szövegértés fejlesztése. 

 Beleélő képesség, empátia, képzelet fejlesztése. 

 Vers és szöveg-feldolgozási képesség, esztétikai értékek befogadásának, 

létrehozásának fejlesztése. 

 Erkölcsi magatartás formálása a népmese által. 

 Akarati tulajdonságok, kitartás, én-képzet, érzelmi élet, megfelelő viselkedésformák 

fejlesztése. 

 Érzelmi képesség fejlesztése. 

 Hallás, beszédhallás fejlesztése, auditív észlelés fejlesztése: emlékezet, ritmus. 

 Időrendiség fejlesztése. 

 Igazságérzet fejlesztése. 

 Kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. 

 Mozgásos észlelés fejlesztése. 

 Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, szép magyar beszédre nevelés, beszédkedv, 

beszédkészség, beszédkultúra fejlesztése, artikulációs tisztaság fejlesztése. 

 Reprodukciós készség, emlékezet fejlesztése. 

 Hangsúlyérzék, ritmusérzék fejlesztése. 
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 Belső képi világ fejlesztése. 

 Beszéd és mozgás összekapcsolásával finommotoros fejlesztés, beszédmotoros 

tevékenységek fejlesztése, tapintásos érzékelés fejlesztése. 

 Testséma, testrészek ismeretének fejlesztése, térpercepció fejlesztése. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat, várják, igénylik a 

mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak egymásnak és a maguk 

szórakoztatására. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 

 Megjegyeznek mondókákat, verseket, meséket. 

 Az irodalmi élmény a gyakorlás hatására a gyermekek játékában, nyelvi 

kifejezőképességében is megmutatkozik. 

 Össze tudják kötni a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait, várják 

azok folytatását. 

 Szeretik nézegetni a könyveket, vigyáznak a könyvek épségére. 

 Képesek mesebefejezésre, önálló mesemondásra. 

 Szeretnek bábozni, dramatizálni. A közösen készített jelmezek motiválják őket a 

mese történéseinek, eseményeinek kifejezésére (mozgás, hang, mimika). 

 Beszélgetnek az elhangzottakról, megjegyzik az érdekes mese és szófordulatokat, 

furcsa vagy szép hangzású neveket, s ez beépül aktív szókincsükbe, használják 

játékukban. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés. 

Szempontjai: 

- Helyes ejtés, hangképzés helyessége 

- Kifejezőképesség szóban 

- Beszédkedv, szókincs 

- Beszédfegyelem 

- Emlékezet fejlettsége 

- Bekapcsolódás a közös tevékenységekbe 

- Utánzókedv és ismételt játékos begyakorlások száma és szintje 
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Eszközök: 

- Bábok (sík-, ujj-, fej- és kesztyűbábok, zacskóbábok, termésfigurák) 

- Bábparavánok 

- Nézegetésre alkalmas könyvek 

- Maskarák, különböző ruhadarabok (kalap, szoknyák, fátyol stb.) 

 

5.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Nevelésfilozófiánk 

A művészeti nevelés szerves része a zenei nevelés, amely az érzelmeken keresztül hat a 

gyermekre és sokoldalú fejlődését segíti elő. 

A zenei képességek a gyermekek életében a legkorábban megnyilvánuló képességek. A 

gyermekeket megfigyelve az óvónők a „hozott” készségekre építenek, mivel a zenei képesség 

auditívan, verbálisan, kinesztetikus formában, és mozgásban jelenik meg, nagyon jól 

összekapcsolható az anyanyelvi neveléssel és a mozgás általi percepcióval. 

Fontosnak tartjuk a zenei műveltség megalapozását, az ízlés formálását, a magyar népi 

játékkincs megismertetését és megszerettetését. 

Hisszük, hogy az óvodában a zenei nevelésnek személyiségformáló hatása van. 

 

Célunk 

 A zene megszerettetése, befogadására való képesség megalapozása, zenei 

anyanyelvünk ápolása. 

 A közös ének, a közös játék örömének megéreztetése, a szépre, a „tiszta forrásra” való 

rácsodálkozás, ami fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. 

 Az énekes népszokások, nép mondókák, dalos játékok valamint a népzene 

megismertetése, megszerettetése. 

Óvodapedagógusi feladataink az ének, zene, énekes játék, gyermektánc területén 

 Az első óvodai naptól kezdődően sokat énekelünk, mondókázunk együtt a 

gyerekekkel, ez is fokozza biztonságérzetüket. A nevelés folyamatában naponta 

kezdeményezünk énekes játékokat, énekelünk gyermekeinknek. 

 Szeretnénk minél több zenei élményhez juttatni a gyermekeket, zenei ízlésük és zenei 

mozgásanyanyelvük megalapozása érdekében. 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 
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 A zenehallgatási lehetőségekkel- az élő előadás, az emberi hang és hangszeres játék, 

valamint az igényesen kiválasztott hangfelvételek- fejlesztjük a gyerekek művészeti 

fogékonyságát. 

 Segítjük, hogy fejlettségüknek megfelelően bátran improvizáljanak gyermekeink 

mozgást, mondókát, ritmusokat, dallamokat. 

 Megismertetjük a gyerekeket a zenei tevékenységet segítő mozgáskultúrákkal. 

 A gyermekek zenei képességeinek és a zenei kreativitásának alakításában való 

fejlődés érdekében használjuk a kortárs művészek alkotásait. 

 Erősítjük a közös énekléssel, mozgás általi élménynyújtással a közösségi érzést. 

 Alakítjuk a zenei képességeket, készségeket. 

 Fejlesztjük a zenei kreativitást és alkotókészséget. 

 Ösztönözzük a gyermekek éneklési kedvét (pl. saját minta). 

 Tehetségük kibontakoztatása érdekében sokféle hangszerrel és használatukkal 

ismertetjük meg a gyermekeket. 

 Felkeltjük a zene iránti érdeklődésüket, megalapozzuk a zene befogadására való 

képességüket. 

 Megismertetjük a gyerekekkel a magyar népi kultúra kincseit, a népszokások egyes 

elemeit, az ünnepeinkhez kapcsolódó zenéket, dalokat. 

 A játék során alkalmazott különböző térformák gyakorlásával fejlesztjük a gyermekek 

tér- és formaérzékét. 

 Igényesen válogatjuk össze a zenehallgatásra szánt műveket. 

Az éneklés és az ehhez kapcsolódó mozgásanyag óvodai életünk egészét átszövi, komplexen 

kapcsolódik a mindennapi tevékenységekhez. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi 

tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával. 

 

A képességfejlesztés lehetőségei az ének, zene, énekes játék, gyermektánc területén 

 Hallás, hangképzés, hangerő, hangszín, légzéstechnika, beszédtempó, hanglejtés, 

beszédritmus fejlesztése. 

 Ritmusérzék fejlesztése. 

 Hallás-, belső hallásfejlesztés „kérdés-felelet” játékkal. 

 Auditív memória fejlesztése: dallamrész felismertetése szöveg nélkül. 

 Dallambújtatás bábbal, dallamfelismerés dúdolással, hangszerről. 

 Dallamok kitalálása, énekes beszélgetés. 

 Dallammotívumok éneklése: visszhang. 
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 Halk, hangos bemutatása, felismerése, gyakorlása. 

 Hangképzés: ismert dalok dúdolása. 

 Hangszínek megfigyelése természetes környezetben; hangszínfelismerés, egymás 

hangjának felismerése. 

 Ismert dalok zümmögése hangképzés céljából. 

 Magas, mély hang érzékeltetése, gyakorlása, megkülönböztetése énekhangról, térbeli 

érzékeltetése; mutatás alapján adjanak magas vagy mély hangot. 

 Tiszta, középerős éneklés, pontos szövegkiejtés. 

 Percepció alakítása- térmélység érzékelése (pl. körjátékoknál guggolás). 

 Keresztcsatornák működése (pl. hall egy dallamot a gyermek, elmozogja a játékot 

hozzá). 

 Kapcsolatteremtő készség fejlesztése. 

 Mozgásfejlesztés. 

 Zenehallgatás: befogadásra szoktatás. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyerekek képesek csoportosan és egyénileg, önálló indítással tisztán, helyes 

kezdőmagasságban és tempóban énekelni. 

 Képesek az egyenletes lüktetés és ritmus együttes gyakorlására. 

 Megkülönböztetnek halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú fogalompárokat énekes 

gyakorlatban is. 

 Hosszabb, énekelt vagy hangszeresen előadott dalt figyelmesen hallgatnak. 

 Képesek dallamfelismerésre kezdő vagy belső motívumról. 

 Ismernek néhány ütőhangszert, azokat önállóan és változatosan használják az 

egyenletes lüktetés és ritmus kifejezésére, valamint az éneklés kíséretére is. 

 Egyszerű, játékos mozgásokat egyöntetűen, esztétikusan végeznek. 

 Ismerik és gyakorolják az egyszerűbb táncmozdulatokat. 

 Jól ismerik a különböző mozgásformák, térformák kialakítását (kör, csigavonal, 

hullámvonal, páros kör, mindenki párban, szűkölő és táguló kör, kaputartás, bújás). 

 Szöveges ritmusmotívumokat visszhangszerűen tudnak ismételni csoportosan és 

egyénileg is, képesek önállóan is kitalálni. 

 Alkalmi és ünnepekhez kapcsolódó dalokat énekelnek. 
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 Megfigyelnek és megkülönböztetnek finomabb hangszíneket a természetben, a 

környezetben hallható zörejekben, beszéd és énekhangokban, valamint hangszeren 

játszott zenében. 

Tartalom: 

 Magyar népi énekes mozgásos játékok, más népek dalai, játékai: 

Egy- és kétszemélyes játékok, 

Altatók, hintáztatók, simogatók, hajladozók, lovagolók, tapsoltatók, sétáltatók, 

táncoltatók, labdázók stb. 

Körjátékok és dalaik (fogyó és gyarapodó játékok, párválasztók, sor és ügyességi 

játékok). 

 Magyar népszokások, a hagyomány dalai, játékai-más népek dalai: 

Táncos játékok (lakodalmas, alakoskodók, vonulások, táncok, átalakuló játékok, 

kapcsolódós játékok, kapuzók). 

 Gyermekeknek írt műdalok. 

 Hangszeres zene hallgatása: magyar népzenei alkotások (vokális és hangszeres zene), 

műdalok, alkalmi dalok (ünnepek dalai). 

 Rögtönzött hangszerek készítése. 

 Kortárs művészeti alkotások. 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés. 

Szempontjai: 

- hangtisztaság, ritmika, szövegmondás, énektechnika 

- éneklés és mozgástempó szabályossága 

- ritmushangszerek kezelése 

- szívesen énekel-e, kezdeményez-e énekes játékot, hangszeres vagy zenés 

elfoglaltságot? 

Eszközök: 

- Hangszerek: cintányér, triangulum, furulya, dob, magnetofon 

- Egyéb kellékek: CD lejátszó, kövek, babok, bábok, kendők, szalagok, szoknyák, 

labdák stb. 
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5.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Nevelésfilozófiánk 

Az esztétikai nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Az e területen szerzett ismeretek 

gazdagabbá teszik a gyermek személyiségét és segítik, hogy környezetében jól érezze magát, 

ahhoz alkalmazkodni tudjon, és alkotó módon igényeinek megfelelően megváltoztassa azt. 

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

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze 

a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekednünk kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen (Anyák napja, évzáró, 

őszbúcsúztató) való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

Az óvodai élet minden tevékenységét átszövik a kreativitás fejlesztését elősegítő elemek. A 

gyermekeknek igénye az önmegvalósítás, hogy saját fantáziájára támaszkodva valamit 

létrehozzon. 

Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége, amelyben nem a tevékenység eredménye, 

hanem maga a tevékenység fontos. A gyermeki ábrázolás speciális tevékenység, amelynek 

során a gyermek a világról szerzett ismereteit érzékletes, képi úton rögzíti. Az ábrázolás 

alapvető szerepe abban rejlik, hogy a tárgyi világ megértésében, megismerésében és 

újraalkotásában segíti a gyermeket. 

Szeretnénk elérni azt, hogy a csoportba járó gyermekek vegyék észre a körülöttük lévő 

(kertben, szobában, viselkedésben, díszítésben, terítésben, rendben/rendezettségben stb.) 

szépet. Kapjanak esztétikai élményeket a napi ellátás során mese, mondóka, vers, ének, rajz 

stb. formájában is. Élvezzék és igényeljék az esztétikai élményeket, egyre inkább képesek 

legyenek nemcsak befogadni ezeket, hanem maguk is létrehozni. 

Ismerkedjenek az építő- ábrázoló-alakító tevékenységekkel és azok eszközeivel, 

eszközhasználataival. 

 

Célunk 

 A gyermekek esztétikai igényének, ízlésének, alkotó képességének megalapozása. 

 Az egyéni képességekhez igazodó belső kép gazdagítása, a képi gondolkodás, a 

tér, a forma, a színképzet fejlesztése. 

 A differenciált vizuális észlelés (az alak, a forma, a nagyság, a szín pontos 

felismerése, differenciált megkülönböztetése, és a térérzékelés, aminek minősége 
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pl. meghatározó szerepet játszik az írás-olvasás tanulásában.) emlékezés, képzelet, 

vizuális gondolkodás pontosabbá tétele. Esztétikai érzékenységük, szép iránti 

érdeklődésük és igényességük alakítása. 

 Az intellektuális látás megalapozása. 

 

Az óvodapedagógusi feladataink a rajzolás festés, mintázás, kézimunka területén 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. 

 Elsődleges feladatunk, hogy minél több –egyéni és közös- élményt biztosítsunk; 

további feladatunk, hogy a gyermekek mindennapi életében, játékában az ábrázoló 

tevékenységek, technikák minél szélesebb kipróbálására, gyakorlására adjunk 

lehetőséget az egész nap folyamán. 

 Megteremtjük az ábrázolás lehetőségét a mindennapi szabad játékban is, ehhez 

biztosítjuk a feltételeket, megtanítjuk az eszközök biztonságos kezelését a 

gyermekeknek. 

 Felkeltjük a vizuális tevékenység, alkotás iránti érdeklődésüket. 

 Segítjük a kezdeményező, kreatív magatartás kifejlődését. 

 Esztétikus környezetet alakítunk ki, az ábrázoló tevékenységhez állandó helyet, nyitott 

polcot biztosítunk. 

 Elegendő időt biztosítunk az alkotáshoz. 

 Megismertetjük a gyerekeket a különböző anyagokkal, eszközökkel és használatukkal 

a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelveivel és 

eljárásaival. 

 Rajzaikat, alkotásaikat értékként való kezelésre tanítjuk őket. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek közötti ábrázoló képességbeli különbségeket, 

hagyjuk, hogy a saját szintjükön, saját elképzelésüket valósítsák meg, vagy saját 

élményeiket alkossák újra. 

 Az alkotó-alakító tevékenységeket szervesen beillesztjük a mindennapi játékba. 

 Hetente legalább egyszer tudatosan szervezünk kötött vagy kötetlen formájú 

tevékenységet. 

 Nyitottá, érdeklődővé tesszük a gyerekeket, de semmi esetre sem tanítjuk az ábrázolás 

módjait, felnőtt sémákkal nem kötjük meg képzelőerejüket. 

 Az 5-6-7 éves korúaknál alkalmat kell adni a differenciált feladatmegoldásra és 

feladatvégzésre, a közös munkára is! 
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 Megteremtjük annak lehetőségét, hogy minden gyermek megtalálhassa a számára 

sikerélményt jelentő tevékenységi formát, kialakítjuk bennük az igényt az 

önkifejezésre. 

 

Képességfejlesztési lehetőségek 

 A tevékenységek közben az eszközök, anyagok használatában való jártasság 

kialakítása. 

 Szem-kéz, szem-láb összerendezettség fejlesztése; szem fixációs működésének 

fejlesztése. 

 Finommotoros koordináció fejlesztése (ceruzafogás, ecsetfogás, ollóhasználat), 

helyes eszközfogás kialakítása. 

 Alakító képesség, díszítő érzék fejlesztése. 

 Alaklátás, formaállandóság fejlesztése. 

 Alakzatok, színek, arányok, méretek észlelésének fejlesztése. 

 Belelátási képesség fejlesztése. 

 Vizuális emlékezet fejlesztése, vizuális ritmus, vizuális zártság, rész-egész észlelése, 

fejlesztése. 

 Élmény és fantáziavilág, komponálási képesség fejlesztése. 

 Belső térszemlélet kialakítása (építés), figurák térbeli kompozícióba helyezése, 

rendezése. 

 Forma és színelemzés képességének fejlesztése, formaérzék fejlesztése, formák, 

méretek felismertetése. 

 Képi-plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. 

 Egyensúlyérzék, statikai érzék fejlesztése. 

 Keresztcsatornák fejlesztése. 

 Nagymozgások fejlesztése. 

 Összehasonlítás, szétválasztás, csoportosítás fejlesztése. 

 Tapintásos észlelés fejlesztése. 

 Test koordinációjának, személyi zónájának alakítása, testséma, oldaliság fejlesztése, 

testrészek ismerete. 

 Térbeli viszonyok észlelésének fejlesztése. 

 Verbalitás fejlesztése. 

 Kitartás, kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, akarati tulajdonságok fejlesztése. 

 Esztétikai érzékenység, igényességük fejlesztése. 
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 Ok-okozati összefüggések fejlesztése, megfigyelőképesség fejlesztése. 

 Önbizalom, önértékelés, önismeret fejlesztése. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 Az eszközöket, technikákat bátran, önállóan használják, ceruzafogásuk megfelelő. A 

közös munkákban aktívan részt vesznek. 

 Egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. Színhasználatuk, 

formaábrázolásuk változatos, emberábrázolásaikban megjelennek a részformák. 

 Véleményt nyilvánítanak a saját és társaik alkotásairól, valamint a műalkotásokról. 

Megfogalmazzák az értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásról. 

 Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére. 

 Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal 

használják a képi kifejezés eszközeit. 

 Építésben, téralakításban együttműködők, ötletesek. 

 Színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeket. 

 Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb 

megkülönböztető jegyeket. 

 Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak egyszerű mozgások 

jelzésével. 

 Tudnak rácsodálkozni a szépre, tudnak gyönyörködni benne. 

 Önállóan és csoportmunkában készítenek egyszerű játékokat, kellékeket, modulokat, 

maketteket. 

 Ismerik a síkbeli irányokat. 

 Képesek figyelmüket összpontosítani technikai tudásuk aktivizálására. 

 

Értékelés: 

Egymás és saját munkák nézegetése, tanácsadás, segítségadás. 

Szempontjai: 

- helyes eszközhasználat 

- vizuális emlékezet szintje 

- kézmozgások, fogások 

- tiszta, rendezett alkotás 

- részvétel a közös tevékenységben 

- egyéni megoldások, ötletek 
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Eszközök: 

- Színes ceruzák 

- Zsírkréták 

- Vízfesték, textilfesték 

- Ecsetek 

- Tempera 

- Rajzlapok, színes lapok 

- Gyurma 

- Ragasztó 

- Színes fonalak 

- Hurkapálca 

- Termések, termények, növények stb. 

 

5.5 Mozgás 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-

, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

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

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének- a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére. 

A spontán, - a játékba, azon belül a szabad játékban- megjelenő mozgásos tevékenységeknek, 

az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni 
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szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell 

biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 

Nevelésfilozófiánk 

A mozgás alapvető életjelenség, amely átszövi az ember teljes életét. Egész életre jellemző 

dolog. Hiánya károsan befolyásolja a test, az egészséges élet, a fejlett értelem alakulását, 

elősegíti a betegségek kialakulását. 

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás. Egy-egy mozgásos játék, mozgáslehetőség, 

próbára teszi érdeklődését, cselekvését, testi ügyességét, gondolkodását, akaratát. 

Mozgáskedvük belső igényből fakad. 

Az óvodába lépő három éves gyermek az összes nagymozgás birtokában van. A természetes 

mozgások előnyösen befolyásolják a mozgások összerendezettségét, erősítik az 

izomrendszert. A mozgásában sikeres gyermek az értelmi képességek területén is sikeresebbé 

válik. A mozgásos feladatok kivitelezésére fordított erőfeszítés fokozatosan képessé teszi a 

gyermeket az irányított tanulásra. 

 

Célunk 

 A természetes mozgásigény kielégítése, annak érdekében, hogy a gyerekek 

szeressenek mozogni, fejlődjenek a testi képességeik, a fizikai erőnlétük, fejlődjön 

személyiségük. 

 Olyan gyerekek nevelése, akik szeretnek mozogni, vidámak felszabadultak. 

 A rendszeres mozgással az összerendezett mozgás kialakulásának elősegítése, az 

egészséges életvitel megalapozása. 

 

Óvodapedagógusi feladataink mozgás területén 

 Mind a szobában, mind az udvaron biztosítunk a gyermekek számára minél nagyobb 

mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a 

gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmónikussá 

válik a mozgásuk. 

 Természetes és szervezett mozgásra inspiráló, biztonságos, tiszta, egészséges 

környezetet és megfelelő időt, változatos lehetőségeket biztosítunk mozgásos 

tapasztalatszerzésre. 
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 Megfelelő szokás-szabályrendszerrel olyan pozitív légkört alakítunk ki, amelyben a 

gyerekek bátran, biztonsággal mozoghatnak. 

 Az óvodai nevelés minden napján spontán és szervezett formában az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve megteremtjük minden gyermek 

számára a mozgásos alkalmakat az épületen belül és kívül. 

 Az eszközöket a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazítjuk, használatukat 

megtanítjuk, gyakoroltatjuk, figyelünk a baleset megelőzésre. 

 A mozgásfejlesztést szervesen beillesztjük a mindennapokba. 

 Szem előtt tartjuk a szervezet egészséges terhelését- figyelembe vesszük a 

fokozatosság elvét a testnevelési foglalkozások felépítésében, ügyelünk arra, hogy a 

betegségből felgyógyult gyermekeket ne terheljük. 

 Fejlesztjük a testi képességeket (erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, gyors reagáló 

képesség). 

 Kiválasztjuk a csoportnak megfelelő mozgásanyagot. 

 Erősítjük a pozitív személyiségtulajdonságokat, alkalmazkodó képességüket, a 

társakra figyelést, egészséges versenyszellemet alakítunk. 

 Figyelemmel kísérjük a légző-, keringési-, csont-, és izomrendszer teljesítő 

képességének növelését. 

 Az udvaron, a kertben rendszeresen használjuk a mozgásfejlesztő eszközöket. 

 A szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy a gyermek számára a mozgás alapszükséglet. 

 Felhasználjuk a mozgásos tevékenységeket hátrányos helyzetű és eltérő fejlődésű 

gyermekeink fejlesztésére. 

 Örömmel, példamutatóan, együtt végezzük a gyakorlatokat a gyerekekkel. A gyerekek 

aktivitását biztosítjuk nyugodt, derűs légkörrel, egyéni szükségleteiknek, 

képességeiknek, életkoruknak megfelelő mozgásanyaggal. 

 

A mozgásfejlesztés fő területei 

 Szabadban, spontán mozgások 

 Szervezett, tervezett testnevelés foglalkozás, valamint a mindennapos frissítő torna, 

mozgásos játékok. 

Az egész nap folyamán valamennyi tevékenységbe ágyazódva jelen van, ehhez járul még a 

csoportszobában bent lévő illetve bevihető fejlesztő játék –sportszerek használata, valamint az 

udvaron használható, részben beépített, részben mobilizálható mozgásfejlesztő eszközök. 
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Ezek segítik az új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, az ismert mozgásformák 

tökéletesítését. A veszélyhelyzetekkel való ismerkedés és megbirkózás, hozzájárul a 

kiegyensúlyozott, félelemmentes közérzetéhez. 

A testnevelés foglalkozások anyagában valamennyi mozgásfunkció fejlesztése jelen van 

minden korosztályban, csupán a nehézségi fokok eltérőek. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei 

 Testséma-fejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése. 

 Fejlődnek testi képességeik: erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség. 

 Állóképesség fejlesztése (gyorsaság, ügyesség, erő), terhelhetőség. 

 Egyensúlyérzék fejlesztése, hajlékonyság fejlesztése. 

 Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése. 

 Izomérzékelés alakítása (pl. eszközcsúsztatás technikájának kidolgozása). 

 Önbizalom, erő, erőnlét, kitartás, monotónia-tűrés fejlesztése. 

 Fejlődik helyzetfelismerő, döntési és alkalmazkodó-képességük, kudarctűrő-

képességük. 

 Fejlődnek a személyiség akarati tényezői. 

 Növekszik a gyermekek teljesítőképessége. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek igényévé válik a rendszeres mozgás, testedzés. 

 Kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Kialakul nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzékük, összerendezett 

mozgásuk. 

 Ismerik a térbeli irányokat, tudnak a térben tájékozódni, környezetükben 

biztonságosan mozognak. 

 Növekszik figyelemkoncentrációjuk, feladattartásuk, együttműködésük, betartják a 

szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 

 Legkedvesebb játékaikat maguk is kezdeményezik, szervezik. Szeretnek futni, tudnak 

labdát vezetni, egyensúlyozni, fél és páros lábon szökdelni, zenére mozogni. 

 Kialakul az egészséges versenyszellem, jó a kudarctűrésük. 

 Alakul nagymozgásuk, egyensúlyérzékük, finommozgásuk. 

 Tudnak térben tájékozódni, oldaliságuk kialakul. 

 Megerősödik önfegyelmük, figyelmük. 
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 Megértik az egyszerű vezényszavakat és tudnak megfelelően cselekedni. 

 Egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyeket játszanak az óvónő segítségével, és a 

szabályokat pontosan betartják. 

 Megtanulják a mozgásfejlesztő eszközök használatát. 

 Megtanulnak a társukra figyelni. 

 

Értékelés: 

- Folyamatos megfigyelés. 

- A hibás elemek javítása: a testtartás és a mozgáselemek korrigálása. 

- Motiválások a helyes végrehajtások és az előnyös viselkedésformák (bátorság, 

tolerancia, segítőkészség, kudarc elviselése stb.) kiemelésével. 

Eszközök: 

- Tornaszőnyeg, zsámoly,tornapad, karika,szalagok,babzsák,rongy, lég és gumilabdák, 

botok, ugrókötél, trambulin, kenguru labda, egyensúlyfejlesztő eszközök stb. 

 

5.6 A külső világ tevékeny megismerése 

Nevelésfilozófiánk 

Az óvodai nevelés alapozó jellegénél fogva meghatározó szerepet játszik a megfelelő 

környezetkultúra és a gondolkodás kialakításában is. Természetbarát életformára magával az 

életre lehet nevelni. 

A környezettel való ismerkedés az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben 

alapvetően mélyülő folyamat. Segíti a gyermekek spontán és irányítottan szerzett 

tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeiket. Meghatározó, hogy a tanulási 

folyamatban a gyermekek jól érezzék magukat. 

A külső világ tevékeny megismerése lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődést, 

kapcsolatépítést, környezetre figyelő magatartást, a szülőföld szeretetének megalapozását. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 
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Az óvodai csoportba járó gyermekek szerezzenek sok tapasztalatot az őket körülvevő 

tárgyakról, játékokról, próbálják megjegyezni sajátos tulajdonságaikat (szín, forma), 

egymáshoz való viszonyaikat. 

 

Óvodapedagógusi feladataink a külső világ tevékeny megismerése terén 

 A gyerekek számára a természeti, emberi, tárgyi, környezetük formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól tapasztalatszerzés biztosítása. 

 Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 

tevékeny megismerését. 

 Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. 

 Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. Továbbá a fenntartható fejlődés 

érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására. 

 Pozitív érzelmi viszony alakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt, 

környezettudatos nevelés. 

 A témakörök keretét az évszakokhoz kapcsoljuk, ezekhez rendeljük a növény-, és 

állatvilág, az ember és környezete, hagyományok témaköreit. 

 Közvetlen tapasztalatszerzéseket biztosítunk, amelyek során érzékelik a környezet 

esztétikumát. 

 Új ismereteket nyújtunk, a meglévőket elmélyítjük, rendezzük: megfigyelés, leírás, 

vizsgálódás, összehasonlítás, rendezés, csoportosítás, mérés során. 

 A szűkebb és tágabb környezet sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedezésén 

keresztül gyarapítjuk a gyermeki tapasztalatokat, döntési helyzeteket teremtünk. 

 A környezet tevékeny megismerése közben szerzett matematikai tapasztalatokkal 

megalapozzuk a gyermekek mennyiségi, nagyságbeli, alaki, tér- és síkbeli szemléletét. 

 Segítjük, hogy a gyermekek elemi ismereteket szerezzenek önmagukról és közvetlen 

környezetükről, és azokat tevékenységeiben alkalmazza. 

 Támaszkodunk a gyermekek kíváncsiságára, családi élményeire, tapasztalataira, 

meglévő ismereteire. 

 A környezettel való ismerkedés során alakítjuk a gyermekek társas magatartását, 

nyelvi kifejezőképességét. 
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 Olyan lehetőségeket teremtünk, amelyben a gyermekek alkalmi és folyamatos 

megfigyelések során fedezik fel a természeti jelenségeket, természeti változásokat. 

 Felhívjuk a figyelmüket a természetvédelem fontosságára: életkoruknak megfelelően 

védjük az élő környezetet. 

 Tudatosítjuk a tárgyi környezet védelmét is, mert kölcsönhatásban áll a többi 

környezeti tényezővel. 

 Alakítjuk a gyermekek kommunikációs készségét. 

 A tevékenység változatos szervezeti formáit biztosítjuk: spontán, játékos módon, 

kezdeményezett foglalkozásokon, kérdés-felelet formában, gyakorlati probléma és 

feladatmegoldás során, közvetlen tapasztalat és élményszerző séták alkalmával. 

 A tapasztalatok révén formáljuk tájékozódó képességüket a kíváncsiság, az 

érdeklődés, a megismerni vágyás fölkeltésével, ébrentartásával, az értelmi, érzelmi 

életük gazdagításával, a tapasztalatokban rejlő összefüggések felfedezésével, a 

befogadó, az értékelő, elfogadó viselkedésük élményszerűségével. 

 Növeljük a beszédkedvüket, az ismeretek gyarapításán, rendszerezésén, elmélyítésén 

keresztül bővítjük a szókincsüket, segítjük ítéletek alkotását gyakori 

kommunikációval, cselekvések, gondolatok szóbeli megfogalmazásával, önálló 

véleményalkotással, logikus gondolkodásra késztető helyzetekkel, az összefüggő 

beszéd gyakorlásával, térbeli relációk, méretek, arányok, irányok megnevezésével. 

 Alakítjuk alkalmazkodó képességüket a szűkebb-tágabb környezetük emberi 

kapcsolataiban, viselkedéskultúrájuk megnyilvánulásaiban, környezetük értékeinek 

védelmében, formálásában. 

 

Képességfejlesztési lehetőségek a külső világ tevékeny megismerésében 

 A természethez való pozitív érzelmi viszonyuk, megismerik, elsajátítják a 

környezettudatos magatartási szokásokat. 

 Beszédkultúrájuk, kérdéskultúrájuk, kifejezőképességük fejlesztése. 

 Egyensúlyérzékük, érzékelésük, érzékszervi működésük. 

 Figyelmük. 

 Finommotorikájuk, formaalakításuk mozgással. 

 Keresztcsatornáik. 

 Ítélőképességük. 

 Íz érzékük. 

 Kapcsolatteremtő képességük, szociabilitásuk. 
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 Koncentrált figyelmük. 

 Önálló helyzetmegoldásokra való képességük. 

 Szem fixációs működése, a szemmozgás tudatos kontrollja, szem-kéz, szem-láb 

koordinációjuk. 

 Szülőföld, emberek, hazai táj iránti szeretetük. 

 Tapintásos érzékelésük. 

 Tárgyi kultúra értékeinek szeretete, védelme. 

 Téri tájékozódó képességük. 

 Testsémájuk. 

 Vizuális-auditív képességeik fejlesztése: érdeklődésük, időrendiség, memória, vizuális 

zártság fejlesztése. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 A gyerekek ismerik teljes nevüket, lakcímüket. Tudják, kik tartoznak a szűkebb-

tágabb családjukhoz. Tudják, hogy a családban mindenkinek azonos a családneve. 

Ismerik a családtagokat, a család szerkezetében betöltött szerepüket (apa, anya, 

gyerekek), valamint utónevük szerint is. Tudják szüleik foglalkozását. Tapasztalják, 

hogy a családtagok összehasonlításban is kisebb, nagyobb, fiatalabb, idősebb, 

alacsonyabb, magasabb, kövérebb, soványabb kifejezésekkel jellemezhetők. Tudják, 

hányan élnek a szűk családban. Kialakul bennük a család összetartó ereje, érzelmi 

kötődésük, segítőkészségük. 

 Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi 

és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét. 

 Ismerik testük főbb részeit és azok funkcióit. Sokoldalú tevékenységeihez jól 

használják érzékszerveiket, melyek értékes tapasztalatokhoz juttatják őket. Ismerik a 

test elülső és hátulsó részét, az oldaliságot (jobb, bal) a test arányait, a test és a tárgyak 

viszonyát (téri irányokat kifejező névutók). Mindezeket a tükör segítségével vagy 

társuk megfigyelésével, összehasonlításokkal érik el. 

 Ismerik társaik nevét, jelét, az óvónők és a dajkák nevét. Tisztelettel és szeretettel 

viselkednek az óvoda légkörében, életében. Képesek összehasonlításokat végezni. 

Összemérés, mérés műveletek segítségével pontos ítéletalkotásokra képesek (pl. ki a 

legmagasabb, a legalacsonyabb, ki tud a legnagyobbat- leghosszabbat lépni, ki a 

legerősebb, a leggyorsabb). 
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 Ismerik környezetük tárgyi világát. Tudják a tárgyak nevét, funkcióját, vigyázzák azok 

épségét. Összehasonlítás, összemérés, mérés műveletek segítségével felfedeznek 

arányokat (kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb, keskenyebb, szélesebb, 

könnyebb, nehezebb tárgyak), mennyiségeket (ugyanannyi szék, ágy, fogas, étkező-

edény a gyerekcsoportban ahány gyermek van), formai tulajdonságokat (kerek, 

szögletes, lapos, gömbölyű, gurul, csúszik, nyitott, zárt). Mindezt ítéletekben, 

fogalmakban fejezik ki. 

 Eligazodnak az otthon és az óvoda közötti közlekedésben, gyakorlottak az elemi 

közlekedési szabályokban, azok betartásában. A közlekedésben felismerik a jobb, bal, 

a hátra, az előre irányokat, tudják, hogy a figyelmes közlekedéshez tájékozottság 

szükséges. Ismerik szűkebb, tágabb környezetük közlekedési eszközeit, tudják, hogy 

mindegyik emberi munka terméke. Ismerik a rendőrt és munkáját. Tudják, hogy 

közlekedni csak felnőttel lehetséges. Felismerik, hogy melyik közlekedési eszköz 

szállít sok embert, melyik kevesebbet, melyik szállít árut vagy más anyagokat, 

melyikkel lehet messzire menni, melyik meg a legmesszebbre, a leggyorsabban. 

 Ismerik környezetük intézményeit, azok rendeltetését. Beszélnek a különböző 

munkatevékenységekről, azok fontosságáról (pl. tűzoltóság). Tudják, hogy honnan és 

hogyan kerül az áru a boltokba. 

 Ismerik az évszakokat, a hét napjait, a napszakokat. Különbséget tudnak tenni az 

évszakok között, ismerik azok főbb jellegzetességeit. Tudják, hogyan 

alkalmazkodhatnak az időjárás változásaihoz. Egészségvédelem. 

 Ismerik a „növény” szót, tudják, hogy a növény magból kel ki. Észreveszik a 

növények életében bekövetkező változásokat, felfedeznek összefüggéseket a növények 

fejlődése és az időjárás változásai között. Tudják, hogy a fa, a bokor, a fű, a virág, a 

gyümölcs, a zöldség növény. A növények összehasonlításában megállapítanak formai 

(gömbölyű, hosszúkás, lapos, kerek), nagyságbeli (kisebb, nagyobb, alacsonyabb, 

magasabb, keskenyebb, szélesebb, hosszabb, rövidebb) mennyiségi különbségeket. 

Csoportosításokat végeznek a felismert tulajdonságok alapján. Ismerik a 

növénygondozási teendőket. Vigyáznak az udvar tisztaságára. 

 Ismerik a környezetük színvilágát. Azonos színek szerint csoportosítanak. Az 

emlékezetükben lévő tárgyak, dolgok színeit is képesek szóban csoporthoz illeszteni. 

Felfedeznek a színek között árnyalatnyi különbségeket, megkülönböztetnek sötét és 

világos színeket. 
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 Az általuk ismert állatokat csoportosítják a szerint, hogy hol élnek. A 

háziszárnyasokat összehasonlítják a többi ismert madárral a környezetük, külső 

jegyeik és hasznosságuk alapján. Ismerik az erdő állatvilágát. Tudnak 

összehasonlításokban különbséget tenni (pl. vaddisznó-házi sertés). 

 Általában nyitottak a környező világ megismerésére. Kialakulóban vannak azok a 

magatartási formák, amelyek a természeti, emberi, tárgyi környezet megismeréséhez, 

megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi, formai ismeretekkel rendelkeznek és 

ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés, kérdésekre adott válaszok helyessége. 

 

Eszközök: 

- Képek: állatokról, emberekről, gyümölcsökről, zöldségekről stb. 

- Gyurma, gyöngyök 

- Lego, építőkocka 

- Termések, termények (gesztenye, dió, színes levelek) 

- Képeskönyvek, mesekönyvek, verseskönyvek, színezők 

- Képességfejlesztő társasjátékok, dominók, kártyák, puzzle 

- Egyéb eszközök (tükrök, fonalak, szalagok stb.) 

 

5.7 Munka jellegű tevékenységek 

Nevelésfilozófiánk 

A szociális tanulás, a szocializáció egyik hatékony formája a munka, amely az óvodáskorban 

munka jellegű tevékenységekben fejeződik ki. 

Gyermekeink sokáig nem tesznek különbséget munka és játék között, a munka óvodáskor 

végéig játékos jellegű marad, egyrészt, mert legfontosabb tevékenységük a játék, másrészt 

mert a felnőttek munkáját játékban utánozzák. 

Ahogy egyre több olyan tevékenységet kérünk gyermekeinktől, amelyek már nem csak 

örömet jelentenek, hanem felelősséggel is járnak, úgy alakul bennük a kötelességtudat. 

Önállósodnak, nem utolsósorban mások érdekében is képesek lesznek lemondani pillanatnyi 

játékukról. 
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A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és a munka jellegű játékos tevékenység. Ilyenek az 

önállósodást segítő tevékenységek: az elvállalt naposi munka, csoportszobáink díszítése, 

tisztaságának, rendjének-, mint mások munkájának- megbecsülése, apróbb alkalmi 

megbízatások vállalása és teljesítése, önkiszolgálás (kertünk, csoportszobánk növényeinek 

gondozása). Szem előtt tartjuk, hogy a gyermeki munka önként, örömmel, szívesen végzett 

aktív tevékenység legyen, 

 

Célunk 

 A gyermekekben olyan tulajdonságok kialakítása, hogy szívesen és örömmel 

tevékenykedjenek és az elvégzett munkát meg is tudják becsülni. 

 A gyermekek megismertetése az egyszerű munkafolyamatokkal, munkájuk értelmének 

megtapasztalása. 

 A munkavégzéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése. 

 

Óvodapedagógusi feladataink a munka jellegű tevékenységek terén 

 Fontosnak tartjuk, hogy kezdetben a játékból nőjön ki olyan tevékenység, amelyben a 

rendszeretet (pl. a játékok rendezettségének igénye) és vele együtt a kötelességtudat 

kialakuljon, pl. ha egy játékra már nincs szükség, illik a helyére tenni, így vigyázzuk 

épségét. 

 Biztosítjuk a gyermekek számára elfogadható munkalehetőséget, annak elvégzése 

során a gyermeki önállóságot. 

 Tudatos szervezéssel úgy alakítjuk a gyermekek napirendjét, hogy kellő hely, idő, 

eszköz álljon rendelkezésükre. 

 Kialakítjuk a munka jellegű tevékenységekkel kapcsolatos szokásokat. 

 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségeket, tulajdonságokat 

alakítunk ki, amelyekkel képesek a gyerekek saját szükségleteik kielégítésére, az 

együttműködést kívánó feladatok elvégzésére. 

 példaadásunkkal, helyzetteremtésünkkel kialakítjuk, erősítjük, fejlesztjük az erkölcsi 

tulajdonságokat. 

 A gondozási teendők során biztosítunk arra lehetőséget és elegendő időt, hogy 

gyermekeink gyakorolják az öltözködést, a tisztálkodást és ezúton is önállósodjanak. 

 Fontos számunkra, hogy aki már kellő önállóságra tett szert, tudjon segíteni társainak. 

Sok elismerő, buzdító dicséretet tartunk szükségesnek a sikeres fejlődés érdekében, 
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hogy bátran merjenek, akarjanak helyesen cselekedni. Elsősorban finommozgásuk, 

kitartásuk fejlődését várjuk. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a döntés jogát és felelősségét, csak akkor vállaljuk át, ha 

muszáj, arra szoktatjuk gyermekeinket, hogy 

- tudják felmérni, mire képesek 

- fedezzék fel, ha egyedül nem boldogulnak 

- fogalmazzák meg, hogy miben kérnek segítséget. 

 Úgy értékeljük a tevékenységeket, hogy az konkrét, saját magához mérten fejlesztő, 

buzdító, megerősítő legyen, a gyermekben pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres 

munkavégzéshez. 

 Tanítjuk a saját és mások munkájának megbecsülésére. 

 Megtanítjuk a gyermekeket, hogy vigyázzanak saját tulajdonú tárgyaikra, becsüljék 

azok értékét és épségét, vigyázzanak a közös tulajdonú tárgyakra, dolgokra, mint 

értékre, és mint nyugodt, derűs életék részére. 

 Megismertetjük a legfontosabb munkaeszközöket (seprű, szemétlapát, öntözőkanna, 

gereblye, kalapács, olló) és segítségünkkel ügyesen használják azokat. 

 Az eszközhasználat révén megtanulnak eligazodni környezetük térbeli viszonyai 

között és tapasztalatokat szereznek. 

 Különösen figyelünk a szociálisan hátrányos helyzetű, eltérő fejlődésű gyermekek 

munka jellegű tevékenységeire. 

 

Képességfejlesztési lehetőségek a munka jellegű tevékenységekben 

 Akarati tulajdonságaik- türelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, közösségi 

magatartás, önállóság, kötelességérzet, munkaszeretet alakítása. 

 Alakul együttműködő képességük, cselekvő és feladatmegoldó képességük, a segítő 

munka örömének átélése. 

 Gondos, pontos munkára nevelés. 

 Egymás és mások munkájának megbecsülése, az emberi munka fontosságának átélése. 

 Állóképesség, teherbíró képesség, fizikai erőnlét fejlesztése. 

 A tevékenységek időrendi sorrendjének, a munkafolyamatok sorrendjének 

felismerése. 

 Finommotorika fejlesztése, manipulatív képességek, tapintásos észlelés fejlesztése. 

 Mozgásfejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció. 

 Testrészekkel ismerkedés, testfogalom, testséma fejlesztése, testi koordináció. 
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 Téri irányok fejlődése, térmozgásos észlelésének fejlesztése. 

 Verbális fejlesztés. 

 Vizuális fejlesztés- szemmozgás fejlesztése, szem fixációs működése, vizuális 

memória- ritmus, zártság, esztétikai érzékük alakítása. 

 Alaklátásuk, formaállandóságuk fejlesztése. 

 

A fejődés várható eredményei az óvodáskor végére 

 Az önkiszolgáló tevékenységet teljes önállósággal végzik. 

 Környezetük rendjére, ezen belül saját holmijukra, és azok rendezettségére figyelnek. 

 Alkalomszerű feladatok, egyéni megbízásokat szívesen vállalnak, azok elvégzésében 

önállóak. 

 Segítenek társaiknak. 

 A gyerekek önállóan végzik a naposi feladatokat (terítés, asztalleszedés, asztaltörlés, a 

játékok esztétikus elrendezése, az udvari játékok ki- és behordása). 

 Segítenek a terem díszítésében, átrendezésében. Tevékenységváltás folyamán tárgyi 

környezetüket igényeiknek megfelelően alakítják. 

 Különböző megbízatásokat önállóan, szívesen ellátnak. 

 A környezetükben lévő növényeket, fákat óvják, az emberi gondoskodás igényét 

érzékelik. 

 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. Segítenek önmagukon, észreveszik, ha 

valamit meg kell csinálni. 

 Megtanulják a legszükségesebb tárgyak, eszközök célszerű használatát, tapasztalatokat 

szereznek a munkatervezésről, munkamegosztásról. 

 

Tartalom: Szükségletekből fakadó tennivalók. 

 

Értékelés: Pozitív megerősítések a tevékenységek folyamán. 

 

5.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 

teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az 

egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 
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kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti 

és időkeretekben valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak a bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának fejlesztése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása). 

 A spontán játékos tapasztalatszerzés. 

 A játékos, cselekvéses tanulás. 

 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 A gyakori problémamegoldás. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

Nevelésfilozófiánk 

A tanulás áthatja a gyermek valamennyi tevékenységét, hiszen mindazt tudni szeretné, amit a 

környezetében lát, hall, tapasztal. Leginkább a játékban mérhetjük le, hogy a szerepek, 

cselekvések, mozgások, viselkedések milyen módon alakítják személyiségét, amely 

elsősorban a tanulás eredménye. A játék és a tanulás óvodáskorban összekapcsolódik. 

Valljuk, hogy a játék az óvodai tanulás legfontosabb színtere, komplex formában jelenik meg 

benne a motoros- szociális- verbális tanulás, a szociális és az intellektuális tanulási 

képességek fejlődésének elsődleges terepe. 

Az örömforrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, 

hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, 

az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A helyzetek lényeges 

tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz igazodással próbálkozás, 

az együttműködés és a feladatok megosztása. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a 

hétköznapi élet esztétikuma iránti igényessége, a mások felé fordulást, mások igényeinek 

figyelembe vételét és az empátiát.  
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Óvodáskorban a tanulás még nem szándékos, minden érdekli a gyermeket, ami körülötte él, 

mozog, megfogható. Érdekli, hogyan lehet kapcsolatot teremteni társaival, felnőttekkel, kivel 

hogyan lehet együttműködni, kivel hogyan illik viselkedni. Mindebben sokat segítenek a 

környezetből vett tapasztalások. 

Gyermekeink tanulási folyamata cselekvő aktivitásokban alakul, sok érzékszerven keresztül 

ható tapasztalást igényel. Ettől várható emlékezetük, gondolkodásuk fejlődése, figyelmük 

egyre tartósabbá válik, aminek révén többen eljutnak a szándékos tanuláshoz. 

A gyermek tanulása a saját maga által meghatározott játékon keresztül történő megismerés 

eredményeként, saját, közvetlen, aktív részvétele útján valósul meg. A gyermekek a 

tevékenységek során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s általuk 

fejlődnek. 

 

Célunk 

Az óvodás gyermekek kompetenciájának fejlesztése attitűdök erősítése, képességeiknek 

olyan szinten történő fejlesztése, amely a teljes személyisége alakulásában megfelelő alap 

lehet. 

 

Óvodapedagógusi feladataink a tanulás tevékenység terén 

 Olyan környezetet teremtünk a gyermekek részére, amely módot ad számunkra, 

hogy aktív felfedezés útján tanuljanak. 

 Építünk a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

 A gyermekek érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva biztosítjuk 

a folyamatos tanulást az egész óvodai nap folyamán, amelynek színtere a természetes 

környezet. 

 Változatos és élményszerző tevékenységek felkínálásával a gyermekekkel közösen 

fedezzük fel a világot, biztosítjuk az utánzásos, mintakövetéses tanulási lehetőségeket. 

 Biztosítjuk a gyermekek számára a tapasztalatszerzési lehetőségeket a játékban. 

 A gyermekek számára érthető, követhető szokások gyakorlásával a kulturált 

viselkedés tanulását célozzuk. 

 Segítjük a gyermekeket a cselekvő aktivitásuk révén jelentkező problémáik 

megértésében és megoldásában- ezek a lehetőségek a gondolkodás fejlődését 

eredményezhetik. 

 A komplexitás elvének érvényesítésére törekszünk a tanulási folyamatban. 
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 Kiemelten fontosnak tartjuk a cselekvéses tanulást és az óvodás gyermek 

kompetenciájának fejlesztését. 

 Minden gyermeki kérdésre válaszolunk. Arra törekszünk, hogy a gyermekek is 

tudjanak válaszolni kérdéseinkre. Fontos számunkra, hogy ne csak felelgetésre épüljön 

a kapcsolat, hanem érzelmekre, értelemre alapozott közös beszélgetésre, amelyben a 

kölcsönösség, az empátia, az érdeklődő tanulni vágyás is jelen van. Fontos, hogy 

gyermekeink értékelő-, ítélőképességei is fejlődjön a véleménycserékben. 

 Egyéni képességekhez mért fejlesztő játékainkkal segítjük a játékos tanulást, a 

szükséges differenciált fejlesztés megvalósítását. A fejlesztés soha nem direkt módon 

történik. 

 A szülőkkel való együttnevelés során felhívjuk figyelmüket, hogy ők is a játékot 

tekintsék az elsődleges tanulási lehetőségnek, az ismeretszerzésre. Sokféle együttesen 

átélt élményt biztosítsanak, a gyermeki kérdésekre adjanak választ, olyan feltételeket 

is teremtsenek, amelyek alkalmasak a gyermeki önmegvalósításra (pl. új játék vagy 

bármi, ami késztetheti az önálló felfedezésre). 

 Lehetőséget kínálunk a gyermekek számára olyan szituációk átélésére, ahol 

megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömét, teljesítménykényszer nélkül 

gyakorolhatják az egyes tevékenységeket. 

 A szülőkkel folyamatosan együttműködve segítjük a gyermekek képességeinek 

fejlődését. 

 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeink esetében hangsúlyozzuk a preventív 

szűrésre épülő korrekciós fejlesztést, felzárkóztatást, a hátrányok kompenzálását. 

 Figyelmet szentelünk az eltérő fejlődésű gyermekek- tehetséges, sajátos nevelési 

igényű gyermekek- tanulási képességeinek fejlesztésére. 

 A tanulás irányítása során, személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a 

gyermekek teljes személyiségének fejlődését. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a tanulásban 

 Értelmi képességeik: emlékezetük, figyelmük, logikus gondolkodásuk, analízisük- 

szintézis fogalomalkotásuk, ok-okozati összefüggések felfedezésének képessége, 

érzékelésük, feladattartásuk, feladattudatuk fejlesztése. 

 Mozgásuk, finommotorikájuk fejlesztése. 

 Verbális képességeik, beszédkultúrájuk. 

 Ítélőképességük. 
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 Percepciójuk. 

 Közösségi érzésük, emocionalitásuk, akarati tulajdonságaik, önfegyelmük, kitartásuk. 

 A gyermekek szívesen vesznek részt együttes tapasztalatok, élmények szervezésében. 

 Hozzászoknak a reális értékelési módhoz. 

 Önállóságuk, kitartásuk, feladat és szabálytudatuk, kommunikációs képességeik. 

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 

 Folyamatosan fejlődnek a gyermekek tanuláshoz szükséges képességei. Különösen 

jelentős a változás a térpercepció fejlődésében, a téri tájékozódásban, a testséma 

kialakulásában. Megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, 

terjedelme. Az önkéntelen emlékezeti bevésés, felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés, felidézés- kezdetben a fejlesztő játékok révén, később a tanulás 

más területein is. Ahogy növekszik és mélyül a tapasztalás, úgy nő a megőrzés 

időtartama. 

 Fejlődik a feladattudatuk a feladatok megértésében, a feladattartásban, az 

önállóságban és kitartásban. Egyre több szabályt értenek és képesek ezekhez 

alkalmazkodni. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait. 

 A gyerekek egyéni képességeiknek megfelelően tudnak következtetni, ítéleteket 

alkotni, összefüggéseket felfedezni. 

 Bizonyos feladatokat önállóan el tudnak végezni. A foglalkozásokon kialakult forma 

szerint tudnak viselkedni, helyes testtartással ülni, jelentkezni, türelmesen 

végighallgatni egymást. Tudják kölcsönös megértéssel, segítőkészséggel értékelni 

egymás megoldását. Érdeklődéssel, aktívan vesznek részt tanulási folyamatban. 

 

Értékelés: 

- A megoldások lehetőségeinek megmutatása. 

- Az önellenőrzésre való rávezetés. 

- Egymás megoldásainak értékelése. 

- Személyre szabott, pozitív értékelés. 
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6. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Az iskolába lépés feltételei 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, hat- hét éves korra eléri az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd 

az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor 

figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez. 

 

6.1 Biológiai érettség 

 Megfelelő testi fejlettség 

 Jó általános egészségi állapot 

 Látása, hallása ép 

 Összerendezetten mozog: keze lába összhangban van egymással, el tudja kapni és 

hajítani a nagyméretű labdát, bár még nem okvetlenül szabályosan. 

 Megfelelő egyensúlyérzék: tud szökdelni, mindkét lábán tud néhányszor fél lábon 

ugrálni. 

 Finommozgása kialakult: tud bánni az ollóval, elboldogul a ruhája gombjaival, ki-be 

tudja fűzni és kötni a cipőjét. Idegrendszere ép. Képes a fokozatos, kitartó figyelemre. 

Huzamosabb ideig tud nyugodtan ülni. 

 Domináns oldala kialakult: jobb vagy bal kezes. 

 

6.2 Testi érettség 

 Megfelelő testi fejlettség és egészségi állapot. 

 Súly, magasság. 

 Mozgásszervek, idegrendszer, érzékszervek épsége. 

 A beszéd érthetősége. 

 Teherbíró képesség. 

 Az izmok kellő fejlettsége. 
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 Finommotorikája megfelelő fejlettségű. 

 Mozgását, viselkedését, testi szükségleteit szándékosan irányítani tudja. 

 Finommozgásra képes. 

 

 

6.3 Pszichikai érettség 

 Kiegyensúlyozott. 

 Törekszik arra, hogy önálló legyen. 

 Képes alkalmazkodni a felnőttekhez és társaikhoz egyaránt. 

 Képes együttműködni másokkal. 

 Van feladattudata, a feladatokhoz kitartása. 

 Igénye van a szabályokra, tud is alkalmazkodni hozzájuk. 

 Erkölcsi ítéleteinél figyelembe veszi a szándékot. 

 A kudarc elviselése még kezdetleges. 

 Önuralma kialakulóban van. 

 Jól tűri a monoton helyzeteket. 

 

6.4 Szociális érettség 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 

 Be tud illeszkedni a közösségbe. 

 A többi gyermek elfogadja, szereti. 

 Szívesen követi az utasításokat, alkalmazkodik a szabályokhoz. 

 Magatartása kiegyensúlyozott. 

 Nehézségekkel szemben nem vesz fel agresszív szerepet, megpróbálja megoldani azt. 

 Képes megosztani tárgyait, elmondani, amit érez, gondol. 

 Otthon segít a házimunkában, képes egyszerű feladatokat elvégezni. 

 Képes önmaga kiszolgálására. 

 Az iskolával szemben érdeklődő, kíváncsi. 
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 Szociális érzékenység: annak igénye, hogy másokkal kapcsolatba lépjen, a kapcsolat 

megteremtésének képessége. Együttműködési képesség, gyermek-gyermekkel, 

gyermek-felnőttel. 

 A közösség igénye és az abba való beilleszkedés készsége. 

 Szabálytudat kialakulása. 

 A felnőtt irányításának elfogadása. 

 A közösségért végzett munka igényének kialakulása. 

 Testséma kialakulása. 

 Érzelmi kiegyensúlyozottság. 

 Teljesítményen keresztül történő önérvényesítés, önállóság. 

 Vizuális és akusztikus differenciálásra képesség. 

 Feladattudat, feladattartás, önálló helyzet és feladat megoldásra való képesség. 

 Növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és az 

átvitele fejlett. 

 Fejlett a szándékos, folyamatos figyelem, szándékos megőrzés, szándékos felidézés. 

 Érzékelés, észlelés. 

 Téri észlelése és tájékozódása megfelelő. 

 

6.5 Értelmi fejlettség 

 Érdeklődik saját környezete és a külvilág iránt. 

 Folyékonyan és értelmesen be tud számolni a közelmúltban lezajlott eseményekről, 

ehhez megfelelő szókinccsel rendelkezik. 

 Tudja a személyi adatait. 

 Megfelelő a figyelem, a megfigyelőképesség fejlettsége (megfigyel, megjegyez, 

emlékszik). 

 Képes az aktív figyelemre. 

 Képes átlátni a rész- egész viszonyát. 

 Élvezi a meséket és történeteket és képes türelmesen végighallgatni azokat. 

 Emlékszik a mesék, történetek tartalmára. 

 Kívülről tud gyerekdalokat és verseket. 

 Felismeri a színeket, tudja a nevüket is. 

 Szívesen csatlakozik a közös énekléshez. 

 Részt vesz közös játékokban és követi azok szabályait. 
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 Elemi, fogalmi gondolkodás kialakulása. 

 Anyanyelvi fejlettség megfelelő. 

 Beszédfigyelme kialakult. 

 Időrendiség felismerésére képes. 

 Ok-okozati összefüggések megértése. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 

szint. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekvédelem formái az óvodánkban 

 Az óvodások jogainak védelmét az Oktatási törvény, Gyermek és Ifjúságvédelmi 

Törvény, Az intézményi SZMSZ és a Pedagógiai Program biztosítja. 

 A szülői érdekérvényesítési szerv az óvodai szülői munkaközösség. Szervezését, 

működését segíti az óvodavezető. 

 Az óvodai dolgozók érdekérvényesítéséről az intézményi SZMSZ gondoskodik. 

 

7. A nevelési- oktatási intézmény kötelező (minimális) eszköz-, felszerelés 

jegyzéke 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet szerint: 

Helyiségek: 

- Csoportszoba 

- Játszó udvar 

- Iroda 

- Gyermeköltöző 

- Gyermekmosdó 

- Felnőtt WC helyiség 

- Melegítő konyha 

- Tálaló, mosogató 
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Helyiségek bútorzata és egyéb felszerelési tárgyak: 

1. Csoportszoba: 

- Óvodai fektetők 

- Gyermekszék 

- Gyermekasztal 

- Fényvédőfüggöny 

- Szőnyeg 

- Játéktartó szekrény vagy polc 

- Könyvespolc 

- Textiltároló és foglalkozási eszköz tároló szekrény 

- Szeméttartó 

2. Játszóudvar: 

- Kerti asztal 

- Kerti pad 

- Babaház 

- Udvari homokozó 

- Takaróháló 

- Mozgáskultúrát, mozgás fejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 

3. Iroda: 

- Íróasztal és szék 

- Telefon 

- Könyvszekrény 

- Iratszekrény 

- Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 

- Számítógépasztal és szék 

- Fénymásoló 

- Tükör 

4. Gyermeköltöző: 

- Öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 

- Öltözőpad 

5. Gyermekmosdó: 

- Törölközőtartó 

- Falitükör 

- Rekeszes fali polc (fogmosótartó) 
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6. Tisztálkodási és egyéb felszerelések: 

- Egyéni tisztálkodó szerek 

- Tisztálkodó felszerelések  

- Fésűtartó 

- Törülköző 

- Abrosz 

- Lepedő 

7. Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök: 

- Mosógép 

- Vasaló 

- Szárítóállvány 

- Takarító eszközök 

- Kerti munkaeszközök, szerszámok 

- Hűtőgép 

- Porszívó 

8. Nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök: 

- Különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, 

építő-konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) eszközei 

- Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 

- Ének, zene, énekes játékok eszközei 

- Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei 

- Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

- Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök 

- A természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

- Munka jellegű tevékenységek eszközei 

Eszközkészletünk megfelelő. 

9. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök: 

- Magnetofon/CD lejátszó/hangfalak 

- Diavetítő vagy projektor 

- Vetítővászon 

- Hangszerek 

- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 
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10. Egészség és munkavédelmi eszközök: 

- Étel mintavétel készlet 

- Elsősegély láda 

- Munkaruha 

- Tűzoltó készülék 

 

 

  



81 
 

MELLÉKLET 
 

 

 

 

NÉMET  NEMZETISÉGI 

ÓVODAI  PEDAGÓGIAI  PROGRAM 

  

Cikói Óvoda 

 

2018. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



82 
 

TARTALOM JEGYZÉK 

  

I. Német nemzetiségi óvodai nevelés alapja, irányelvei óvodánkban  

I. 1. Gyermekkép 

I. 2. Óvodakép 

II. Német nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladatai 

II. 1. Célok 

II. 2. A célok megvalósítását szolgáló feladatok 

III.  A német nemzetiségi óvodai nevelés és nyelvhasználat lehetőségei az óvodai élet 
mindennapjaiban  

III. 1.  Egészséges életmód alakítása   

III. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció, erkölcsi és közösségi nevelés  

III. 3. Értelmi-, nyelvi fejlesztés, nevelés megvalósítása  

IV. Az óvodai élet tevékenység rendszere, német nyelv fejlesztésének lehetőségei  

 IV. 1. Játék  

IV. 2. Tanulás  

IV. 3. Munka jellegű tevékenységek 

IV. 4.  Mese, vers 

IV. 5.  Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

IV. 6. Rajzolás, mintázás, kézimunka  

IV. 7. Mozgás 

 IV. 8.  Külső világ tevékeny megismerése   

  

V. Német nemzetiségi nevelés szervezeti kerete. A nemzetiségi kultúra ápolása, 
hagyományok, ünnepek  

V. 1. Szervezeti keret /napirend, heti rend/ 

V. 2. Nemzetiségi kultúra ápolása: Hagyományok, ünnepek 

VI. Sikerkritériumok, a német nemzetiségi kisebbségi kétnyelvű nevelés várható 
fejlődési jellemzői az óvodáskor végére 
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I. Német nemzetiségi nevelés alapja, irányelvei óvodánkban 

  

Óvodánk nevelési- pedagógiai célja, a gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és 
egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével kétnyelvű környezetben. 

Intézményünkben a kétnyelvű, német nemzetiségi nevelés a helyi nevelési programba 
integrálódva, annak szerves részeként valósul meg. 

A nemzetiségi nyelv elsajátítása és a kultúra közvetítése során, fontosnak tartjuk, hogy 
rendszeresen, minden lehetséges alkalmat megragadva az óvodai nevelés minden területén 
alkalmazzuk, gyakoroljuk a német nyelvet. A rendszeres gyakorlás és ismétlés elősegíti a 
gyerekek biztos nyelvelsajátításának lehetőségét. A nemzetiségi hagyományok, kultúra 
megismerése által erősödik identitástudatuk. 

I. 1. Gyermekkép: 

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. Intézményünk kétnyelvű óvodatípusban 
biztosítja a gyerekek testi- érzelmi– értelmi fejlődését. Gyermekeink szívesen jönnek 
óvodába, tapasztalataink szerint jól érzik magukat a gyermek közösségben. Az 
óvónőikhez, dajkáikhoz, bizalommal fordulnak. Egészséges önbizalommal, jól 
kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és non-verbális módon is kifejezni, 
érdeklődőek, sok tapasztalattal rendelkeznek. Ügyesen mozognak, kedvelik a művészi, 
vizuális tevékenységeket. Magatartási- és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően 
fejlett, szeretik és védik a természetet. 

I. 2. Óvodakép: 

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot 
adó környezet színterét nyújtaná a gyerekeknek, ahol napjaikat örömmel, önfeledt játékkal 
tölthetik, kreatív, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvodapedagógusok 
irányításával. Óvodánk melegséget sugárzó, biztonságos környezettel, szeretetteljes, 
mindenkit elfogadó, családias légkörrel elsősorban a szabad játékkal és mozgással 
biztosítja a gyerekek fejlődését. A gyermekek kölcsönös megbecsülésére, tiszteletére 
alapozva, személyiségük és érdeklődésük figyelembevételével alakítjuk az óvodai élet 
mindennapjait, melyhez az itt dolgozók hivatás szeretete, a gyermekek értékeinek, egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével párosul. 

II.               Német nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladatai  

II. 1. Célunk: 

-          A helyi nevelési programban megfogalmazott célokon túl, az óvodáskorú gyermekek 
életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének figyelembevételével, 
differenciálva, a hagyományok felkutatása, megteremtése, ápolása és átörökítése által 
ismerjék meg a német nemzetiség nyelvét és kultúráját. 
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-          A gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a német kisebbség kultúrája, 
nyelve iránt. 

-          Az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek speciális kétnyelvűség képességét 
sokoldalúan fejlesztve eljussanak a német nyelvű szituatív beszédig. 

-          Az óvodás kor végére a német nyelv mindennapi életben történő, rendszeres 
alkalmazásával, használatával a gyermekek képessé váljanak a német nemzetiségi 
nyelv, iskolai tanulására. 

II. 2.  A célok megvalósítását szolgáló feladatok: 

- A német nemzetiségi identitástudat kialakítása, elmélyítése. 

- Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő játékos, élményszerű kommunikációs 
helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.  

- A német kultúra és hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltése, a hagyományok tudatos 
ápolása. 

- A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett, a német nemzetiséghez, a 
német nyelvhez való pozitív kötődés kialakítása, elmélyítése. 

- Az anyanyelv fontosságának tudatosításával, a német nyelvi tapasztalatok, aktív-, passzív 
szókincsállomány bővítésével minél több lehetőség biztosítása a gyermekek számára 
mindkét nyelv használatára a különböző játékszituációkban, társas kapcsolatokban és 
élethelyzetekben. 

- A gyermek nyelvismereteit az alapoktól indulva, fokozatosan egymásra építve, a 
megismerési, tapasztalási lehetőségek gazdag tárházát biztosítva, fejlesztjük, bővítjük, 
mely elősegíti, hogy a gyermekek az óvodáskor végére eljussanak olyan nyelvi szintre, 
amely alapján bizonyos nyelvi szituációkban jól feltalálják magukat, valamint 
alkalmassá válnak az iskolai nyelvtanulás folytatására. 

  

III.           A német nemzetiségi óvodai nevelés és nyelvhasználat lehetőségei 
az óvodai élet mindennapjaiban 

 III. 1.  Egészséges életmód alakítása  

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 
életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének 
elősegítése. 

 A helyi nevelés programban megfogalmazott célokhoz, valamint a megvalósítást segítő 
feladatokhoz alkalmazkodva fogalmazódnak meg a német nemzetiségi nevelés kiegészítő 
célfeladatai. Minden részterületen igazodva a napi élethez, a kapcsolódó tevékenységek, 
eszközök német nyelvű közvetítésével a komplexitásra törekedve, segítjük az aktív-, passzív 
szókincs bővülését, a német nyelvű életszerű kommunikáció fejlődését. 
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 III. 2.  Érzelmi nevelés, szocializáció, erkölcsi és közösségi nevelés  

Az óvodáskorú gyermek, jellemzően érzelmi beállítottságú, az érzelmek meghatározó 
szerepet töltenek be a gyermek megnyilvánulásaiban. Már az óvodába lépéskor fontos, hogy 
minél több pozitív érzelmi hatás érje a gyermekeket. A családias, nyugodt, kiegyensúlyozott 
csoportlégkör, az óvodapedagógusok elfogadó, bátorító, támogató szeretetteljes attitűdje, 
magas szintű szakmai kompetenciája könnyen kialakítja a gyermekekben a pozitív érzelmi 
kötődést, biztonságérzetet, mely cselekvésre, önfeledt játékra ösztönzi a gyermekeket. A 
tudatos szokás-, szabályrendszer kialakítása, következetes betartatása a gyermek számára 
szintén érzelmi biztonságot jelent.  

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő 
tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet tudatos szervezése segíti a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak és akaratának fejlődését, szokás- és normarendszer megalapozását. 

A gyermek nyitottságára építve az óvodai nevelés folyamatában elősegítjük, hogy a 
gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó 
jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét.  

A német nemzetiségi nevelés specialitásaiból adódóan a közös szokások, hagyományok 
kialakítása, megélése erősítik a csoporton belüli összetartozást, a német kissebséghez való 
pozitív érzelmi kötődést. A közös készülődések, ünneplések a gyermekek kommunikációs és 
szocializációs képességeit egyaránt nagymértékben fejlesztik.  

III. 3.  Értelmi-, nyelvi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

  
A német nemzetiségi nyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 
feladat. A német nyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, 
beszélő környezettel, helyes mintaadással az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. 
Az anyanyelv, valamint a nemzetiségi nyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 
közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, 
a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése által 
valósul meg. 

A német nemzetiségi óvodai nevelés is a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint 
életkori sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 
biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről, valamint a 
nemzetiségi kultúráról. 

Az értelmi nevelés további feladatai: az értelmi képességek és a kreativitás fejlesztése, 
valamint a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, 
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása a német nemzetiség 
nyelvén is. Tekintettel a kétnyelvű nevelésre erősödjenek a gondolkodás, figyelem, 
asszociációs képességek, melyekkel a gyerekek a kommunikációs helyzetekben meg tudnak 
felelni. 
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IV. Az óvodai élet tevékenység rendszere:  

A gyermekek legfontosabb tevékenysége a JÁTÉK, mely áthatja a kétnyelvű nevelés 
valamennyi tevékenységterületét. A játékot a gyermek legjellemzőbb 
életmegnyilvánulásának, az iskola előtti kor leghasznosabb, fejlesztő alaptevékenységének, 
nevelési eszközének, módszerének, szervezeti keretének, formájának tekintjük. 

A különböző tevékenységformák változatos alkalmazása biztosítja a gyermekek sokoldalú 
tapasztalatszerzését, a környező világ tevékeny, élményszerű megismerését, beszédkészségük 
fejlesztését, a nemzetiségi kultúrával való ismerkedést és az eredményes kétnyelvű nevelést.  

IV. 1. Játék  

A kétnyelvű nevelésben kiemelkedő szerepe van a játéknak, mely sok lehetőséget nyújt a 
nyelvi ismeretek önkéntes reprodukálásához. A napi játékszituációkban megjelenő 
lehetőségeket kihasználva, a német nyelvű kommunikációra való ösztönzés érdekében, mintát 
nyújtva, kedvező feltételeket biztosíthatunk a német nyelv gyakorlásához.  

Az egyes játékfajtáknál megjelenő német nyelvi megnyilvánulás lehetőségei: 

-          gyakorló játék során a játékeszközök, egyszerű cselekvések megnevezése, 

-          konstruáló játék közben a felhasznált eszközök, anyagok, és a velük folytatott 
tevékenységek megnevezése, 

-          szabályjáték során a szabályok rövid ismertetésével a passzív szókincs növelése, 

-          szimbolikus-, és szerepjáték, bábozás, dramatizálás folyamán a párbeszédek, szituációk 
eljátszásával a mindennapi kommunikálás, a német nyelv gyakorlása valósul meg. 

-          német népi játékok segítségével, melyek tartalma, formája rendkívül sokrétű, továbbá 
visszatükrözik a német nemzetiség életmódját, gondolat és érzésvilágát, a gyermekeknél 
a szókincsbővítésen túl a nemzetiségi kultúrához való pozitív kötődés is kialakítható.  

IV. 2. Tevékenységekben megvalósuló tanulás  

A tanulás az óvodai élet egészében jelen lévő, nagyrészt utánzáson alapuló spontán 
tevékenység. A tanulás tevékenységekbe ágyazva, játékos formában történik. A pedagógusok 
a spontán adódó helyzeteket is kihasználva lehetőséget teremtenek a környező világ tevékeny 
megismerésére, biztosítják a sokoldalú élmény és tapasztalatszerzés lehetőségét ezzel 
biztosítva mindkét kultúra és nyelv, az óvodás korú gyermekek számára befogadható szintű 
megismerését. Az óvodai tanulási folyamat komplex módon a gyermekek sokoldalú, 
harmonikus személyiségfejlődését szolgálva fejleszti tanulási képességeiket, mely alkalmassá 
teszi őket az általános iskolai tanulmányok kisebbség nyelvén történő befogadására is. 
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IV. 3. Munka jellegű tevékenységek  

A munka a gyermeki személyiségfejlesztés fontos eszköze. 

A munkajellegű tevékenységek végzése során is fontos feladat a kétnyelvű ismeretközlés, 
kommunikáció. A gyerekek fokozatosan sajátítják el és alkalmazzák a munkafolyamatokhoz 
kapcsolódó kifejezéseket, megértik a kéréseket, annak megfelelően cselekednek, reagálnak 
mindkét nyelven. Folyamatos megerősítéssel és motiválással a tevékenységek ismétlődő 
elvégzésére, önálló feladatvállalásra ösztönözzük a gyerekeket.  

IV. 4. Mese, vers  

A nemzetiségi kultúrkincsből és a német nép kultúrájából válogatott irodalmi alkotások 
(versek, mesék) közvetítésével, tudatos felhasználásával a gyermekek számára a német  nyelv 
elsajátításának lehetőségeit tesszük komplexebbé, továbbá identitástudatuk alakulását segítjük 
elő. A kisebbségi nevelés a kultúra átörökítése szolgálatába állítja a verseket, meséket. Az 
intellektuális értékek a hagyományok gazdag tárházát hozzák közel a gyermekekhez, melyen 
keresztül formálódik személyiségük, kisebbségi identitástudatuk. A nyelvi nevelés nagy 
jelentőségű területe, ezért az óvodai nevelés egész folyamatában a kommunikáció, a beszéd, a 
gondolkodás fejlesztésének legfőbb eszközévé válik. Verseken, meséken keresztül a 
gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődését segítjük elő.  

Az irodalom a gyerekek körében nagyon kedvelt, örömüket lelik a ritmusban, rímekben és a 
versek csengésében. 

A mondókáknál és a verseknél fontosabb a hangzás, a ritmus, mint a szavak jelentése. 

A gyakori ismétlésen keresztül a gyerekek megszokják a helyes kiejtést, a nyelv hangzását és 
ritmusát, ettől biztonságban érzik magukat és az összetartozás érzését erősíti. 

 A nemzetiségi nevelés feladatai: 

 
         hagyományápolás: ismertessük meg a kisebbségi kultúra kincseit, 

hagyományit, ezzel keltsünk pozitív érzelmi viszonyulás a nemzetiségi nyelv 
és kultúra iránt 

         a passzív és az aktív szókincs bővítése 
        Nyelvi készsége fejlesztése: a helyes kiejtés gyakorlása 
        Különböző képességek fejlesztése: például a megfigyelőképesség, észlelés, 

gondolkodás, emlékezet. 
  

Az irodalmi anyag tartalma: népmesék, versek, népi mondókák (altatók, kiszámoló, 
ujjmondókák) képeskönyvek, leporellók. 

A sikeres nyelvi nevelés elengedhetetlen eszköze a szemléltetés: képek, bábok, fejdíszek 
ujjbábok, képeskönyvek.  

A versek, mesék témájának választásánál figyelembe kell venni, hogy ne tartalmazzon olyan 
elemeket, melyek megijeszthetik a gyerekeket. Legyenek humorosak és könnyen érthetők.  

http://www.marko.hu/Upload/ovoda/nevelesi_program.pdf
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A fejlődés várható eredménye óvódáskor végére 

Belső igény alakul ki a versek, mondókák ismételgetésére 

Örömüket lelik a német nyelvű foglalkozások során: bábozásnál, dramatizálásnál. 

Megjegyzik a mesék, versek szavait, kifejezéseit. 

Megismernek néhány mesét és képeskönyvet, 5-8 verset, 8-10 mondókát.   

IV. 5. Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc  

A német nyelvű válogatott, mondókák, dalok, népi játékok, táncok tudatosan felépített 
tematikája nagymértékben elősegíti a gyermekek számára a nyelv elsajátítását. A német 
kisebbségi nevelés feladatainak megvalósítását szolgálják a változatos módon szervezett 
énekes játékok, zenehallgatás, hangszerbemutató. A sokféle énekes játék gazdag tárházat 
kínál a gyermekek számára a német nyelvű szókincsük bővítéséhez. A zenén keresztül 
szorosabb érzelmi kötődés váltható ki a gyermekből a német nyelv és a német kisebbség iránt. 
A zenehallgatások során találkoznak a gyermekek a német kultúrára jellemző hagyományos 
és modern zenei alkotásokkal. Mindkét nyelvi kultúrából választott mondókákkal, énekekkel, 
dalos játékokkal, táncokkal megismertetjük a gyerekeket, figyelembe véve a német dalok 
sajátos dallam és ritmusvilágát. A közös mondókázás, éneklés, játék, tánc örömén keresztül a 
gyermekek olyan zenei élményhez jutnak, mely megalapozza zenei anyanyelvüket, 
felhasználva a nemzetiségi kultúra énekes játékait, tánckultúráját. A gyermekek 
megismerkednek a zenei képességfejlesztés anyagának alapfogalmaival a német kisebbség 
nyelvén is.  

A kétnyelvű nevelés feladatai: 

        A helyes kiejtés elsajátítása a gyerekek által kedvelt dalok és körjátékok gyakori 
eljátszásának, gyakorlásának köszönhető. Így megismerhetnek néhány tájszólást is. 

        Bővíti az aktív és passzív szókincset. 
        Fejlődnek a zenei készségek: a halk-hangos, magas-mély, lassú-gyors fogalmak 

megkülönböztetése, egyenletes lüktetés érzékeltetése, a dalok, mondókák ritmusának 
gyakorlása. 

        Megismertetjük velük a kisebbségi kultúra jellegzetes hangszereit és a tradicionális sváb 
tánckultúrát. 

        Zenei élmény nyújtása. 
Az énekfoglalkozások anyaga 
 

        Gyermekdalok és mondókák 
        Népdalok 
        Körjátékok 
        Néptánc 

A zenei anyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy a gyerekdalok, népdalok 
hangterjedelmükben, dallamukban megfeleljenek a gyerekek fejlettségi szintjének, a 
szöveg érdekes legyen (a dalok témáját általában a gyerekek környezetéből merítik), és a 
gyerekek nyelvtudásával arányban álljon.  
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A fejlődés várható eredménye óvódáskor végére: 

        Biztonsággal és jó kiejtéssel énekeljenek 5-6 német gyerekdalt. 
        Tudjanak 8-10 körjátékot, a szabályokat ismerve eljátszani. 

        Tudjanak néhány néptáncot előadni 
         Leljék örömüket a zenében, táncban. 

        Ismerjenek néhány fogalmat németül: pl.:halk-hangos, gyors-lassú, magas-mély.  

IV. 6. Rajzolás, mintázás, kézimunka  

A festés, rajzolás, gyurmázás, barkácsolás különböző, érdekes anyagok felhasználásával 
sokoldalú lehetőséget nyújt a német nyelv megismertetésére, megszerettetésére.  

A gyerekek a német kisebbség nyelvén is megismerik az egyes tevékenységekhez használt 
eszközök nevét, formáját, színét. Változatos tevékenységek felkínálásával, sokféle technika 
alkalmazása során ismerkednek meg a német nemzetiségi, nyelvi sajátosságokkal.  

A nemzetiségi nevelés feladatai: 

        A gyerekek ismerjék a kisebbség kulturális, a nemzetiség sajátos forma-és színvilágát, 
jellegzetes technikáit, mint például a szövés, kosárfonásfonás. 

        Különböző technikákat és anyagokat kínáljunk a gyerekek számára. 
        A festéshez és egyéb technikákhoz a megfelelő tárgyi környezet megteremtése. 
        A gyerekek barkácsolás során, megfelelő magyar nyelvű előkészítéssel, megtanulják a 

különböző technikák és eszközök nevét. 
        A rajzolás, festés, gyurmázás közben gyakorolhatjuk az irodalom és az énekfoglalkozások 

anyagát. 
        Fejlődnek a vizuális készségek: forma-színérzék, kreativitás, ügyesség, finommotorika 

megfigyelőképesség stb. 

        Esztétikai élmény nyújtása, szépérzék, harmónia iránti vágy fejlesztése. 
 
 

 

  

A vizuális nevelés formái: 

     Rajzolás 
     Festés 
        Gyurmázás, agyagozás 
        Ragasztás 
        Vágás 
        Nyomdázás 
     Varrás, szövés, fonás  
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A fejlődés várható eredménye óvódáskor végére: 

        A technikák és anyagok állandó ismétlése során fejlődik a gyerekek szókincse: a különböző 
anyagokat és technikákat németül is meg tudják nevezni. 

        A nemzetiségi szokásokkal kapcsolatban használt eszközöket és azok rendeltetését 
megismerik. 

        Megértenek egyszerű kifejezéseket, felszólításokat: Ma festeni fogunk! Hozd ide az ollót! 
stb.  

 IV. 7. Mozgás  

Intézményünk adottságait kihasználva a gyermekek a szabad mozgás során, valamint a 
szervezett mozgástevékenységek keretében megismerkednek a tevékenységekhez használt 
eszközök, térformák, járásformák, vezényszavak német nyelvű megnevezésével. Német, népi, 
mozgásos gyermekjátékok szervezése is hozzájárul a gyermekek mozgásigényének sokoldalú 
kielégítéséhez, valamint a német nemzetiségi kultúra mozgáselemeinek megismeréséhez, 
elsajátításához. Az óvodáskorú gyermek fejlődésében elsődleges szerepe van a mozgásnak, 
mivel a testi képességeken túl az értelmi képességek fejlődésére is kihat, ennek következtében 
a gyermek cselekvéssel, mozgással összekötve könnyebben, indirekt módon sajátítja el, érti 
meg a német nyelvet.    

A nemzetiségi nevelés feladatai: 

        A mozgás örömének felhasználása a nyelvi fejlesztés során: a játékos, érdekes 
mozgásformák segítségével a szavakat és kifejezéseket gyakran ismételjük, így a gyerekek 
megjegyzik. 

        A nyelvi anyagot, a sporttal kapcsolatos szakkifejezéseket, utasításokat az óvónő 
fokozatosan ismerteti meg a gyerekekkel. 

        Sok verset és mondókát lehet megtanítani a mozgás közben. 

        Szisztematikus és jól megszervezett gyakorlatokkal fejlesztjük a gyerekek motorikus 
képességeit, izomzatát, ügyességét, gyorsaságát, koordinációs készségét, egyensúlyérzékét, 
kitartását és önbizalmát.  

 

A fejlődés várható eredménye óvódáskor végére: 

        A mozgásos játékok, a rendszeres testmozgás során fejlődik a gyerekek aktív és passzív 
szókincse. 

        A gyerekek megismerik sok mozgásforma német megnevezését: pl. futás, ugrás, csúszás, 
mászás, dobás, elkapás. 

        Néhány eszközt meg tudnak nevezni: pl. labda, pad, bot, szalag. 

        Megértik a fontos kifejezéseket és felszólításokat: guggoljatok le, álljatok fel, alkossatok 
kört, üljetek le stb.  



91 
 

IV. 8. Külső világ tevékeny megismerése  

A gyermekeket körülvevő természeti, társadalmi környezet sokszínű lehetőséget biztosít a 
német kisebbség kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés elősegítéséhez, valamint az 
aktív-, passzív német szókincs bővítéséhez.  

Közvetlen, élményszerű tapasztalat és ismeretszerzés során nagymértékben fejlődik a 
gyermekek kommunikációs képessége is. A témakörök feldolgozása során gazdagodik német 
nyelvi szókincsük, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek a tevékenységek során a 
megszerzett ismereteiket a német kisebbség nyelvén is visszaadják.  

A gyerekek megismerkednek a német kisebbségi szokásokkal, kultúrával, népviseleti 
hagyományokkal, tárgyi jellemzőkkel, megtanulják ezek tiszteletét, megbecsülését.  

A nemzetiségi nevelés feladatai 

        A nemzetiségi nevelés témái követik a magyar környezetismereti témák anyagát, ehhez 
felhasználjuk a Kompetencia alapú Nevelési programot, az évszakokhoz és az ünnepekhez 
igazodva. 

        A szókincsbővítés és a nyelvi fejlesztés a következő témák felhasználásával valósul meg: 
  A gyerekek közvetlen környezete (óvoda, játékok, család, ruházat, testrészek) 
  A gyerek és a természet (évszakok jellegzetességei, állatok, növények, időjárás és 

öltözködés összefüggései) 
  A gyerek távolabbi környezete: közlekedés, járművek, játszótér, erdő, lakóhelyének 

nemzetiségi épületei, intézményei, értékei és szépségei.  
        A gyerekek ismerjék meg a falu hagyományait, szokásait, népviseletet és a kisebbség 

jellegzetes használati tárgyait a múzeumban. 
        Szerezzenek tapasztalatokat a kisebbség életmódjával kapcsolatban. 

        Egy speciális területe a környezet megismerésének az alapvető matematikai műveletek, 
melyekre megfigyelések és tapasztalások során tesznek szert. Ezek a műveletek fejlesztik a 
gyerekek gondolkodási képességeit. A gyerekek megtanulnak számolni, csoportosítani, 
rendszerezni, összehasonlítani, megbecsülni és mérni. Ezen keresztül fejlődik a szókincse, 
megtanulnak bizonyos matematikai műveleteket és a hozzájuk tartozó kifejezéseket németül.  

 

A fejlődés várható eredménye óvódáskor végére: 

        Koruknak megfelelő ismereteket szereznek a nemzetiség szokásairól, hagyományairól. 
        Ismereteket szereznek a közvetlen és távolabbi környezetükről, megneveznek németül 

állatokat, zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat, testrészeket, ruhákat, színeket, évszakokat, 
járműveket, családtagokat. 

        Megértenek utasításokat, egyszerű mondatokat, kérdéseket: pl. Gyere ide! Csukd be az ajtót! 
Mi ez? 

        Megtanulnak 10-ig számolni, megismerik a fontosabb matematikai kifejezéseket: kicsi-nagy, 
rövid-hosszú, több-kevesebb.  
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V. Német nemzetiségi óvodai élet megszervezése 

 Az óvodai élet tevékenység formáiban a két nyelv  (magyar, német) használata érvényesül.  
A két nyelv használatának arányát az óvodai élet kezdetén a gyermekek nyelvismerete 
határozza meg. Az óvodai beszoktatás ideje alatt szeretetteljes, nyugodt óvodai légkört 
teremtve, amelyben a gyermeket szeretet, tisztelet övezi, a gyermekek egyéni képességeit, 
nyelvi hátterét figyelembe véve fokozatosan, játékos formában kezdődik a német nyelvi 
ráhangolódás a szűkebb környezet megismerésével, a szokás-, szabályrendszer kialakításával, 
gyakorlásával, valamint a társas érintkezés legfontosabb kifejezéseinek magyar, német 
nyelven történő megismerésével. 

 Módszertani alapelveink, a nyelvelsajátítás folyamatában:  

-          sikerélményhez juttatás 

-          szituáció orientált nyelvtanulás 

-          fokozatosság 

-          rendszeresség 

-         ismétlés 

-          folyamatosság 

-          tervszerűség 

-          tudatosság 

-          komplexitás 

-          játékosság 

-          sokoldalú megtapasztaltatás 

-          cselekedtetés 

  

A német nemzetiségi óvodai nevelés céljai, feladatai valamennyi tevékenységi területet 
áthatva valósulnak meg. 

A nap teljes folyamán biztosítjuk a gyermekek számára a német nyelven való megnyilatkozás 
lehetőségét. 

A német nyelvi nevelést szolgálja óvodánk tartalmas, derűs, nyugodt, családias légköre. 

Az egész napos tevékenykedés során játékos formában, csoportos és egyéni kezdeményezések 
keretében biztosítjuk a német kultúrkincsekkel, nyelvvel való ismerkedést, ráhangolódást. 
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Kiemelkedően fontos, hogy a gyerekeknél mindkét nyelvhez pozitív kötődés társuljon. 

Sokoldalú szemléltetéssel, változatos módszerekkel, játékossággal tudatos tervezéssel, 
szervezéssel válik életszerűvé a német nyelvvel való ismerkedés. 

A német kisebbségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig 
tart. 

  

V.                 1.  Szervezeti keret /napirend, heti rend/ 

  

A tevékenységek megszervezésénél elvi szempontunk a folyamatosság, rendszeresség, az 
ismétlődés, a kötetlenség, a választhatóság, és a rugalmasság. A jól megtervezett napirend 
segíti a szokások kialakulását és hozzájárul az egészséges fejlődés feltételeinek 
megteremtéséhez. A mindennapok során a játéktevékenységekre biztosítjuk a legtöbb időt, 
törekedve a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására. A kétnyelvű magyar- 
német nemzetiségi óvodai nevelés során az óvodapedagógusok a feldolgozásra kerülő 
témaköröket egymásra építve mindkét nyelven közvetítik. 

  

V.                 2.  Nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományok, ünnepek 

  

Az óvodai hagyományok mellet kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a német nemzetiségi 
hagyományok, ünnepek gyermek közelivé tételének. A német nemzetiségi nevelésben 
megjelenő, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó szokások felelevenítésével, 
ápolásával a nemzetiségi hovatartozást igyekszünk erősíteni. 

  

Ünnepek, hagyományok: 

-          GEBURSTAG – Születésnap 

-          NAMENSTAG - Névnap 

-          ERNTENDANKFEST, WEINLESE – Hálaadás a jó termésért, Szüret   

-          MARTINSTAG – Márton nap  

-          ADVENT – Advent  

      -          SANKT NIKOLAUS – Mikulás  

      -          WEIHNACHTEN – Karácsony  

      -          FASCHINGSDIENSTAG – Farsang 

      -          OSTERN- Húsvét  
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      -          MUTTERTAG – Anyák napja  

      -          NATIONALITATENTAG – nemzetiségi nap  

      -          KINDERTAG, SOMMERFEST – Gyereknap  

   -          JAHRABSCHLUSS, ABSCHIED VON DEN SCHULKINDERN – Évzáró,    
Iskolások búcsúztatása  

 

VI.      Sikerkritériumok, a német nemzetiségi kissebségi kétnyelvű nevelés 
várható fejlődési jellemzői az óvodáskor végére 

- a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a német nemzetiségi kisebbség kultúrája 
és nyelve iránt;- tud tájékozódni a kommunikációs helyzetekben; 

- ismer a német nemzetiségi kisebbség, valamint az anyanemzet (anyaország) kultúrájából 
merített dalokat, meséket, verseket, mondókákat és játékokat. 

- ismeri, tiszteli, megbecsüli a helyi kisebbségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 
értékeit. 
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I.                  Prinzipien der zweisprachigen Erziehung  

  

      Das Erziehungs- und Bildungsziel unseres Kindergartens ist die vielseitige Entfaltung der 
Persönlichkeit des Kindes. Dieser Prozess läuft in einer zweisprachigen Umgebung ab. 

  

     Grundprinzip in der Sprachvermittlung ist, dass die deutsche Sprache regelmässig und 
täglich, bei allen Gelegenheiten im Kindergartenalltag verwendet wird. Das Üben und 
Wiederholen stärkt im Kind das Sicherheitsgefühl und führt zum Erfolg im Spracherverb. 

  

       I. 1. Unser Kinderbild: 

  

Im mittelpunkt unserer Kindergartenerziehung steht das Kind. Unser Kindergarten sorgt für 
die körperliche, sinnliche und kognitive Entwicklung der Kinder in einem zweisprachigen 
Kindergartentyp.  

Unsere Kinder besuchen gerne den Kindergarten, fühlen sich wohl in der Kindergemeinschaft. 
Sie respektieren die Kindergärtnerinnen, Betreuerin, sie wenden sich mit Vertrauen an 
ihnen. Die Kinder sind mutig, sie haben gesunde Selbstsicherheit, sie kommunizieren gut, 
sie können ihre Gefühle verbal und non-verbal ausdrücken, sie drücken ihre Interesse aus, 
haben viele Erfahrungen. Sie bewegen sich clever, verschiedene künstlerischen 
Aktivitäten. Ihre Benehmen- und Verhaltenskultur entspricht ihrem Alter, sie sind höflich, 
wohlerzogen, lieben und schützen die Natur. 

  

          I. 2. Unser Kindergartenbild: 

  

Wir möchten, dass unser Kindergarten einen Umfeld von Verständnis, gegenseitige Toleranz, 
Akzeptanz, Liebe, sicherer Umgebung den Kindern sichert, wo sie den Tages glücklich, 
mit Freude, selbstvergessene Spiele erleben mit der Leitung von kreativen, lebenslustigen, 
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professionellen, sich immer erneuernde Kinderpädagogen. Unser Kindergarten bereitet die 
Kinder zum Leben in einer warmherzigen und sicheren Umgebung, mit liebevoller 
Annahme von jedem, familiäre Atmosphäre vor allem durch das Freispiel und Bewegung. 
Berücksichtigend die Wünsche und Zufriedenheit sowohl der Kinder als auch ihrer Eltern 
und die Interesse der Kinder formen wir unseren Kindergartenleben, wozu kommt die 
Berufsliebe der Mitarbeiter, Respekt der Kinder und gegenseitiges Akzeptieren der Werte. 

  

II.               Grundsätzliche Ziele und Aufgaben 

     

II. 1. Ziele  

  

- Eines Nationalkindergartens müssen mit den Zielen und Aufgaben eines ungarischen Kindergarten 
übereinstimmen. 

   Das Grunddokument ist auch das Grunddokument für die Spracherziehung. 

  

- Wir sind besterbt, die Entwicklungseigentümlichkeiten der Kinder, den unterschiedlichen 
Entwicklungsstand in Betracht zu ziehen, um dementsprechend individuell auf jedes Kind eingehen 
zu können. 

  

-    Die positive Einstellung der Kinder zur deutschen Sprache und Kultur anzulegen. 

-  Die Identität des Kindes soll man positiv festigen.  

   Anbahnung einer zweisprachigen Identität, wobei die sprachliche Identität des Kindes zu   
akzeptieren und zu beachten ist. 

  

-    Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur entspreched den Altersbesonderheiten und der 
individuellen Entwicklungsstufe des Kindes 

  

-    Pflege der Kulturgüter und Traditionen der deutschen Nationalität. 

  

Die Neigung der Kinder zum späteren Sprachunterricht vorbereiten. 
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II. 2. Aufgaben: 

  

Die Vermittlung der Minderheitensprache, des Volksgutes und der Kultur, sowie die Pflege 

    des Brauchtums; 

Das Bekanntmachen mit den Kulturschätzen der schwäbischen Minderheit und der 

    Schönheit der deutschen Sprache; 

Berücksichtigung der Altersbesonderheiten der Kinder: 

- Neugierde, die das Kind zur ständigen Untersuchung und zum Erproben veranlasst und    zum 
Sammeln von Erfahrungen führt. 

- Das ständige Tätigsein auch in Interaktionen mit der Kindergärtnerin; 

- Die Nachahmungsfähigkeit; 

Verschiedene Sprachsituationen zu schaffen, wo der Wortschatz erweitert wird und das 

     Kind die Rolle des Antwortgebers erlernt. 

-  Die deutsche Sprache wird regelmäßig und täglich geübt 

-               Eine der wichtigsten Aufgaben in der Spracherziehung ist, Traditionen, Sitten und kulturelle 
Wertvorstellungen der Nationalität zu pflegen. Durch die Vermittlung des dem Vorschulalter 
entsprechenden Volksgutes werden die Identität des Kindes positiv gefestigt und die 
Zusammengehörigkeit gestärkt. 

-               In der Kindergarten wird eine Lernatmosphäre geschaffen, in der das spontane, unbewußte und 
imitative Lernen mit Hilfe aller Formen der Spieltätigkeit verwirklicht 

-               Die deutsche Sprache wird durch situatives und handlungorientiertes Lernen vermittelt 
-               Die deutsche Sprache wird bei allen Gelegenheiten im Kindergartenalltag verwenden 

  

III. Mögliche Spachanwendung während des Tageslaufes 

  

III. 1.  Sprachförderung während der Gesundheitserziehung 

  

Körperpflege, Erziehung zu einer gesunden Lebensführung 

Die Sprache wird bei allen Gelegenheiten im Kindergartenalltag verwendet: beim Essen, beim 

Umkleiden und bei der Körperpflege werden die entsprechenden Ausdrücke benutzt.: 
z.B:Beim 
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beim Essen: 

Sie lernen die Namen der Eßbestecke kennen; 

die Namen einiger Speisen; Rätsel zum Essem 

Höflichkeitsformen, wie: 

 Guten Appetit! Danke schön! 

Bei der Körperpflege, im Waschraum: 

Sie lernen die Namen der Mittel kennen, die zur Körperpflege nötig sind: 

  die Seife, das Handtuch, der Kamm 

 Sie verstehen einfache Anweisungen, wie: 

  Wasch dir die Hände!  Kämme dich!  Putz dir die Zähne! 

Bei der Kleidung: 

 Sie lernen die Namen der Kleidungsstücke kennen, wie: 

   der Mantel, die Hose, der Pullover, die Mütze,  

 Ausdrücke, wie: Zieh dich an! Zieh dich aus! 

-    beim Spaziergang. Auf der Straße. Auf dem Spielplatz/Im Hof 
-    beim Schlafen – Reim, Lied 

  

III. 2. Sicherung emotionaler Erziehung und Sozialisation 

  

In einer zweisprachigen Kindergruppe werden die Grundbedürfniss des Kindes, insbesondere 
das Bedürfnis der Zugerörigkeit und Liebe befriedigt. Jedes Tag wird jedem Kind 
Aufmerksamkeit geschenkt, um dem Kind Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Die 
kindergärtnerin hat die Aufgabe, zu den Kindern einen engen, unmittelbaren und 
gefühlsbetonen Kontakt auszubauen um das sicherheitsgefühl im Kind zu stärken. 

In der affektiven Entwicklung der Kinder werden solchen Fähigkeiten Bedeutung 
beigemessen, mit denen die Kinder das Anderssein (Minderheitensprache, Kultur) 
akzeptieren und tolerieren können. Sie sollen ihre Unwelt achten und schätzen lernen. Sie 
sollen ihre Mitgefühl verfügen, hilfsbereit, selbstlos und aufmerksam sein. 

Zum Ende der Kindergartenerziehung beherrschen die Kinder die Grundformen des sozialen 
Miteinanders: 

Grußformen beim Kommen und Gehen: 
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z.B.: Guten Morgen! Guten Tag! Auf Wiedersehen! 

Höflichkeitsformen, wie: 

z.B.:Danke schön! Bitte schön! 

- Sprachförderung beim socialen Lernen: 

z.B.: Komm her! Setz dich! Geh in den Waschraum! Leise bitte! Hol dir ein Teschentuch!... 

- Um etwas Bitten: 

z.B.: Bitte! Hilf mir bitte!... 

- Um Erlaubnis, um rat fragen- Etwas vorschlagen- Log, Anerkennung- Motivieren- Bei 
Konfliktsituationen- Sich entschuldigen und rechtfertigen- Sich bedanken- Trösten, 
beruhigen 

Die Ziele (Teilschritte) und Aufgaben des Spracherwerbs werden im Gruppentagebuch auch 

deutsch protokolliert. Das wird in ständiger Verbindung mit den aktuelIen Themen in der 
Umwelt des Kindes und mit den Festen flexibel gehandhabt. 

  

III. 3. Sprachliche- und individuelle Erziehung 

  

Kinder die, die ungarische Sprache als Erstsprache erlernen, werden ungarisch angesprochen 
und erzogen. Daneben wird die deutsche Sprache eingeführt, die regelmäßig geübt wird. 
Dieses Üben und Wiederholen führt zum Erfolg im Spracherwerb. 

In der individuellen Entwicklung sollen die Kinder am Ende das Erziehungprozesses die 
Fähigkeit haben ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu organisieren. Sie sollen sich 
weiterentwickeln, Anspruch auf den Erwerb neuer Kenntnisse erheben. 
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IV.            Sprachvermittlung und Sprachförderung in den verschiedenen 
Bereichen, Beschäftigungen 

  

IV. 1. Das Spiel 

  

Spielen ist eine elementare Lebensäußerung des Kindes, es hat in der zweisprachigen 
Erziehung 

eine hervorragende Rolle. 

Die Kindergärtnerinnen können Informationen von den Kindern bekommen: 

 Was für einen Kontakt sie mit der deutschen Sprache haben; 

  Was für Sprachkentnisse die Kinder haben; 

 Ob zu Hause deutsch gesprochen wird; 

Diese Informationen helfen uns bei der Planung. Das Spiel bietet viele Möglichkeiten mit 

denen wir die deutsche Sprache benutzen und üben können. 

Die Kommunikation in den verschiedenen Spielsituationen. 

Handpuppenspiel mit Figuren, die nur deutsch verstehen. 

Während des Spielens werden die gelernten Lieder, Gedichte benutzt. 

Im Rollenspiel kann der Dialog, das Antwortgeben geübt werden. 

Beim Spiel werden die deutschen Namen der Gegenstände genannt und ständig 
wiederholt. 

Regelspiele, Gesellschaftsspiele vertiefen die Sprachkenntnisse. 

In der Spracherziehung haben sowohl das Freispiel alsauch das gelenktes 

Spiel eine erhebliche Rolle. 

Die Spielarten des gelenkten Spieles sind: 

Funktionsspiele (Geschicklichkeitsspiele, Fingerspiele) 

Rollenspiele (Dramatisierung, Handpuppenspiele) 

Kreisspiele, Bewegungsspiele (Sitten, Bräuche, Traditionen) 
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Regelspiele (Gesellschaftsspiele) 

In diesen Spielen, die für deutsche Erziehung dienen, sind die Freiwilligkeit und der Wunsch 
der 

Kinder besonders wichtig. Diese Spiele dürfen nur solange gespielt werden, bis sie den 
Kindern 

Freude und Vergnügen bereiten. 

Die Kinder können diese Spielformen auch in dem Freispel verwenden. 

Spielen ist eine spezielle Form des Lernens: 

Die richtige Aussprache wird geübt. 

Die Kinder erlernen verschiedene Spielzeuge, Tätigkeiten zu benennen, 

ihre Spielwünsche zu äußern. 

In den Rollenspielen werden das Antwortgeben und die Fragetechnik geübt: 

 Was spielst du? Möchtest du auch mitspielen? Du darfst die Mutter sein. 

  

IV.2. Lernen während der Aktivitäten 

  

Lernen und Spielen stehen in enger Verbindung. Spielen und Lernen haben gemeinsame 

Merkmale wie: 

Phantasie Freiwilligkeit / Spontaneität Aktivität Wiederholung Regeln 
einhalten 

All die genannten Aspekte in Betracht gezogen formulieren wir die Aufgaben, die dem 
Erlernen, 

Erweitern und Festigen der deutschen Sprachkenntnisse dienen. Das spontane, situative und 
dem 

Alter entsprechende Lernen steht immer im Vordergrund. 

Wir nutzen das spontane Interesse des Kindes und gehen differenziert auf seine individuellen 

Bedürfnisse ein. Die Kinder erfahren dabei Anerkennung, Lob und Ermutigung. 
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IV. 3. Arbeitsähnliche Tätigkeiten 

  

Im Tagesablauf der Kindergruppe werden in der Gruppe alle Gelegenheiten genutzt, in denen 
das Kind die praktischen Tätigkeiten erwerben kann. 

Wir rufen die Kinder mit einem deutschen Reim aufzuräumen,z.B.: Ein, zwei,drei, das Spielen 
ist vorbei… 

Während dieser Tätigkeit können die deutschen Reime und Lieder gesungen werden. 

Die Kinder werden mit den Begriffen, die mit der Arbeit zusammenhängen, bekannt gemacht, 
wie, z.B.:Bitte, deck den Tisch! Was essen wir heute? Wo sind deine Schuhe? 

  

IV. 4. Literatur, Märchen, Gedichte 

  

Literatur haben die Kinder besonders gern, sie haben Freude an Rhytmus, Reim und Klang. 

Durch die häufige Wiederholung der Reimen und Gedichte gewöhnen sich die Kinder an die 
richtige Aussprache, den Wortklang und den Rhythmus. Sie fühlen sich in Sicherheit und 
die Atmosphäre der Zusammengehörigkeit entwickelt sich, können ästhetische Erlebnisse 
zu schaffen. 

  

Unsere Aufgaben in der zweisprachigen Erziehung: 

         Traditionspflege: die Schätze des Volksgutes kennelernen lassen, damit positive Gefühle 
zur Sprache und Kultur der Minderheit zu gestalten. 

         Herausbildung von Sprechfertigkeiten und Sprachfähigkeiten. 
         Die richtige Aussprache üben zu lassen. 
         Den aktiven und den passiven Wortschatz zu erweitern. 
         In der erfolgreichen Spracherziehung hat die Veranschaulichung eine besondere Bedeutung 

(Bilder, Handpuppen, Fingerpuppen, Bilderbücher). 

         Verschiedene Fähigkeiten zu fördern: Beobachtungsfähigkeit, Denkfähigkeit, Erinnerung, 
Identifizierung. 
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Der literarische Stoff besteht aus: 

         Volksmärchen: Die Kinder sollen das Märchen ungarisch kennen, die sind abgekürzt, und 
natürlich sind mit veranschaulichung erzählt. 

         Gedichte und Reime (Volksreimen Wiegenlieder, Trostreime, Kosereime, Abzählreime, 
Fingerspiele) geben eine Spielmöglichkeit mit ihrem Wortschatz und Rhythmus, die Kinder 
wiederholen diese gern. 

          Bilderbüchern 

Bei der Auswahl des literarischen Stoffes muß darauf geachtet werden, dass die Volksreime, Gedichte 
und Märchen sprachlich und strukturell einfach und leicht zu verstehen werden sollen.  Bei den 
Reimen und Gedichten sind der Wortklang und der Rhytmus viel wichtiger als dieWortbedeutung.  

  

Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung 

         Die Kinder haben inneres Bedürfnis nach Wiederholung der Märchen und Gedichte. 

         Die Kinder haben Freude an den deutschsprachigen Beschäftigungen, an Handpuppenspiel, 
Theaterspiel, Dramatisierung. 

         Die Kinder erinnern sich an Wörter und Ausdrücke der Märchen und Gedichte. 

         Die Kinder erkennen einige Märchen und Bilderbücher, 5-8 Gedichte, 8-10 Reime. 

  

IV. 5. Musikalische Erziehung 

  

Neben Spielen ist auch das Singen eine elementare Lebenssäußerung des Kindes, Musik macht 
das Kind fröchlich. Bei den Musikbeschäftigungen können sich die Kinder bewegen, 
Rollen übernehmen, eine Spieltätigkeit ausüben, sie haben ästhetisches Erlebnis.  

Die Kreis-und Tanzspiele kann das Kind nur in Gemeinschaft anderer Kinder spielen. Das 
gemeinsame Erleben verstärkt die Spielfreude und weckt bei den Kindern das Bedürfnis 
zum Miteinanderspielen, hilft bei der Gemeinschaftserziehung. 

Die deutschen Kinder-und Volkslieder durch das Pflegen der Volkskultur helfen die 
sprachliche Erziehung, versterken die zweisprachige Indentität.  

  

DiaAufgaben in der zweisprachigen Erziehung: 

         Die Ausspracheschulung wird mit den Kreisspielen und Liedern, die von den Kindern gerne 
geübt, gespielt und wiederholt werden, erfolgreich gelöst. Sie werden einige Mundart und 
Dialekt kennenlernen. 
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         Den aktiven und passiven Wortschatz zu erweitern.  
         Die musikalischen Fähigkeiten zu entwickeln: die Kinder erkennen den Unterschied 

zwischen den Begriffen: laut – leise, hoch – tief, schnell – langsam. Sie üben die 
Gleichmäßigkeit und den Rhytmus der Lieder und Reime.  

         Die Kinder mit der tradizionellen schwäbischen Tanzkultur und verschiedene Instrumente 
der Minderheit bekanntzumachen. 

         Sie sollen sich mit der musikalischen Eigenschaften der Minderheitssprache bekannt 
machen, durch musikalische Betonungen, Bewegungsformen und spezielle Bewegungen. 

         Musikalische Erlebnisse zu sichern. 

  

Stoff der Musikbeschäftigungen: 

         Kinderlieder und Reime 

         Volkslieder 
         Kreisspiele 
         Volkstanz 

  

Bei der Auswahl des musikalischen Stoffes sind wichtige Hinsicht: die Kinderlieder und 
Volkslieder werden dem Tonbestand, dem musikalischen Schwierigkeitsgrad, dem 
Entwicklunsstand des Kindes entsprechend ausgewählt. Der Inhalt des Textes muss 
Interessant (es handelt sich im allgemeinen von der unmittelbarenUmgebung der Kinder) 
und die sprachlichen Kenntnisse der Kinder entsprechend sein.  

Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung 

         Die Kinder können 5-6 Lieder mit Sicherheit und mit schöner Aussprache in der Gruppe 
singen. 

         Sie können 8-10 Kreisspiele mit ihren gut eingeübten Spielregeln spielen. 
         Sie können einige Volkstänze vorführen. 
         Sie kennen einige Wörter und Begriffen auf  Deutsch: laut-leise, hoch-tief, schnell-langsam, 

usw. 

         Sie haben Freude an den Musikbeschäftigungen. 

  

IV. 6. Visuelle Erziehung 

  

Malen, Zeichnen, Formen, Basteln mit verschiedenen, interessanen Materialien bieten 
vielfältige Möglichkeiten die deutsche Sprache zu erkennen. 
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Aufgaben in der zweisprachigen Erziehung: 

         Die Kinder mit den Kulturdenkmälern der Minderheit, mit der eigenartigen Form- und 
Farbenwelt der Nationalität, mit der schöpferischen Techniken der Minderheit, wie das 
Korbflechten, und das Weben bekanntmachen. 

         Für die Kinder Verschiedene Techniken und Mitteln bieten. 
         Für das Malen und anderen Techniken bestimmte räumliche und ausstattungsmäßige 

Voraussetzungen schaffen. 
         Bei diesen Tätigkeiten wird der Wortschatz, nach der entsprechenden ungarischen 

Vorbereitung erweitert, in dem die Materialien und Techniken auch auf  Deutsch genannt 
werden.  

         Beim Zeichnen, Malen, Basteln wird auch der literarische und musikalische Stoff geübt. 
         Die visuellen Fähigkeiten: Form-und Farbgefühl, Kreativität, Geschichtlichkeit, 

Feinmotorik, Beobachtungsfáhigkeit werden gefördert. 
         Die Kinder für asthätischen Erleben führen, das Gefühl für Harmonie und Schönheit 

erweitern. 

  

Die Formen des bildnerischen Gestaltens sind: 

         Zeichnen  

         Malen 
         Kneten und Formen 
         Kleben  
         Schneiden  
         Falten 
         Drücken 

         Auffädeln, Flechten, Weben 

  

Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung 

         Durch das ständige Wiederholen der Techniken und Materalien wird der Wortschatz der 
Kinder erweitert, sie können die Farben, verschiedenen Mitteln und Techniken auf  Deutsch 
benennen.  

         Sie werden Gegenstände, die zu den Bräuchen und Traditionen gehören, anfertigen. 

         Sie verstehen einfache Redewendungen, die zu diesen Tätigkeiten gehören: Heute malen 
wir!, Hol bitte die Schere! usw. 
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IV. 7. Bewegungserziehung 

  

Für die geistige und körperliche Entwicklung des 4-6 jährige Kindes ist die genügende 
Bewegung unerlässlich, ausserdem macht es für sie Freude und Erlebniss. Durch den 
täglichen Sport, die interressante und auch freudvoll gestaltete Körperübungen haben wir 
viele Möglichkeiten, die Fremdsprache zu üben. 

  

Aufgaben in der zweisprachigen Erziehung: 

         Die körperliche Bewegungsfreude wird bei der Spracherziehung verwendet: durch den 
spielerischen, interessanten Bewegungsformen werden die Wörter und Ausdrücke oft 
widerholt, und von den Kindern erwerbt. 

         Der sprachliche Stoff, die Fachausdrücke des Sportes und die Anleitungen werden die 
Kindergärtnerin Stufenweise einsetzen.  

         Viele Reime und Gedichte werden mit Bewegungen leicht erlernt. 

         Systemathisch und zielgerichtet durchgeführte Körperübungen entwickeln und 
vervollkommen bei den Kindern motorische Eigenschaften, die Kraft und Muskulatur, 
Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Koordinations-und Gleichgewichtsschulung, Ausdauer 
und Selbstvertrauen.  

  

Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung 

         Durch Bewegungsspiele und regelmässige Körperübungen wird der aktiven und passiven 
Wortschatz erweitert.  

         Die Kinder erkennen das Benennen von vielen Bewegungsformen auf  Deutsch: z B: 
Laufen, Hüpfen, Klettern, Rollen, Fangen, Werfen.  

         Sie können einige Mitteln benennen: der Ball, der Stab, dasSeil, die Bank. 

         Sie verstehen die wichtige Ausdrücke und Aufforderungen: in die Hocke gehen, Kreis 
bilden, steht auf, setzt euch usw. 

  

IV. 8. Natur- und Umwelterziehung 

  

Ziele der Umwelterziehung sind der Erwerb elementarer Erfahrungen und die 
Auseinandersetzung mit Gegenständen, Dingen und Erscheinungen der Welt des Kindes. 
Die Grundlagen der Umwelterfahrungen sind das eigene Handeln und Erleben des Kindes. 
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Die Aufgaben in der zweisprachigen Erziehung: 

Die Themen der Nationalitätenerziehung sind immer nach den Themen der allgemeinen 
Umwelterziehung gerichtet, passend zu den Jahreszeiten und Festen. 

Die Wortschatzerweiterung und die Entwicklung der Sprechfertigkeit werden durch den 
Umgangmit folgenden Themen verwirklicht: 

  Die unmittelbare Umwelt des Kindes : z.B.: Kindergarten, Spielzeuge, Wohnung, 
Familie, Bekleidung, Körperteile usw. 

  Kind und Natur: Merkmale der Jahreszeiten, verschiedene Tiere und Pflanzen, 
Zusammenhänge zwischen Wetter und Bekleidung 

  Die weitere Umgebung des Kindes: die Verkehr, die Fahrzeuge, das Spielplatz, der 
Wald, die nationalitätische Gebäude und Institutionen, die Schönheiten und Werte 
aus ihrem Wohnort. Die Kinder werden die Sitten und Traditionen, die Volkstracht 
und die Werkzeuge der Nationalität erkennen. Sie gewinnen Erfahrungen von der 
Lebensart der Minderheit. 

  

Ein spezielles Gebiet der Umwelterziehung sind die elementaren mathematischen Relationen,  

die während des Beobachtens, während einer Tätigkeit festgelegt werden. Durch diese 
Relationen wird die Denkfähigkeit des Kindes herausgebildet und weiterentwickelt.  Die 
Kinder lernen das Zahlen, Sortieren, Ordnen, Zuordnen, Unterscheiden, Vergleichen, 
Schätzen und Messen. Dabei werden die Sprachkenntnisse erweitert . Die Kinder lernen 
die Zahlen und einige mathemathische Relationen mit den zugehörenden Ausdrücken 
kennen. 

  

Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung  

         Sie haben ihrem Alter entsprechende Kentnisse über die Bräuche und Sitten der Nationalität. 

         Die Kinder lernen ihre nähere und weitere Umgebung kennen, die Kinder können auf 
deutsch Tiere, Blumen, Obstsorten, Gemüse, Körperteile, Bekleidungen, Farben, Jahreszeiten, 
Fahrzeuge, Familienmitglieder benennen. 

         Sie verstehen Anweisungen, einfache Satze, Fragen: Komm her! Mach die Tür zu! Was ist 
das? 

         Sie erkennen die Zahlen bis 10, die Zahlwörter in der richtigen Reihenfolge gebrauchen. 
         Sie erkennen die wichtigste mathematischen Begriffen, wie groß und klein, lang und kurz, 

mehr oder weniger, Kreis, Dreieck usw. 

         Orientierung im Raum: oben, unten, links, rechts. 
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V. Gestaltung des Lebens der Kinder im Kindergartenalltag 

Kindergemäße Vermittlung von Nationalitäteninhalten: 
Traditionspflege, Bräuche, Feste 

  

V. 1. Gestaltung im Kindergartenalltag 

  

Die Kinder haben im Laufe des Tages die Möglichkeit in allen Tätigkeitsformen die deutsche 

Sprache zu üben. 

Tagesablauf 

Vormittag 

Spieltätigkeit andere freigewählte Tätigkeiten täglicher 
Sport Körperpflege Frühstück 

Spieltätigkeit andere freigewählte Tätigkeiten Spielen auf dem Hof, Spazieren 

Mittag 

Körperpflege, Mittagessen 

Nachmittag 

Mittagsschlaf Körperpflege Jause Spieltätigkeit 

  

Wochenplan 

Die freien und obligatorischen Beschäftigungen, die auf deutsch laufen, werden immer dem 
Wochenthema der Umwelterziehung angepaßt. Der Themenwechsel hängt auch vom 
Interesse der Kinder ab. Es ist situationabhängig, ob die Kindergärtnerinnen spontan oder 
in organisierter Form mit den Kindern arbeiten. Die deutsche Sprache wird in allen 
Alltagssituationen verwendet. 

  

V. 2. Nationalitäteninhalte: Traditionspflege, Bräuche, Feste 

  

Eine der wichtigsten Aufgaben in der Spracherziehung ist, Traditionen, Sitten und kulturelle 
Wertvorstellungen der Nationalität zu pflegen. Die Identitat des Kindes soll mann positiv 
festigen. Wir pflegen mit der Minderheitenslebensweise verbundene Traditionen und 
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Bräuche: Im Bereich Heimatort, Menschen, im Bereich Geistige und Materielle Kultur, 
und im Bereich Identitätentwicklung. 

  

- Geburstag 

- Namenstag 

- Erntedankfest, Weinlese 

- Martintag 

- Advent 

- Nikolaus 

- Weinachten 

- Fasching 

- Ostern 

- Muttertag 

- Nationalitätentag 

- Kindertag, Sommerfest 

- Jahrabschluß, Abschied von den Schulkindern 

 

VI. Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung 

  

-          eine positive Einstellung der Kinder zur deutschen sprache und Kultur anzubauen 
-          Die Kinder verstehen und benutzen verschiedene Ausdrücke, die regelmäßig und täglich 

geübt werden. 
-          Sie kennen die Namen der Gegenstände und sie können kurze Sätze schaffen. 
-          Die Kinder kennen deutsche Lieder, Märchen, Gedichte und Bewegungsspiele  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Cikó, 2018. 08. 27. 
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FÜGGELÉKEK 
  
1.sz. Függelék 
 

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
 

a) A helyi pedagógiai program 2018. szeptember 1. napjától lép életbe. 
 
b) Helyi pedagógiai programunk érvényességi ideje öt nevelés évre – azaz 2018. szeptember 

l-től – 2023. augusztus 31. napjáig szól.  
 
 
c) A helyi pedagógiai program módosítása: 

 
A helyi pedagógiai program módosítására: 
 az óvoda vezetője, 
 a nevelőtestület bármelyik tagja tehet javaslatot. 

 
   A módosítás kérelmét a nevelőtestületi kérelem esetén többségi, min. 50% plusz egy fő 
kérelmezése esetén, a felülvizsgálat során indokok alapján az óvodavezetőnek írásban kell 
jelezni. 
 
A helyi pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő nevelési év szeptember 1-től kell 
bevezetni. 

  
d.) A helyi pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 

Az óvoda helyi pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 
megtekinthető. A helyi pedagógiai program 1-1 példánya a következő személyeknél, ill. 
intézményeknél tekinthető meg: 
 az óvoda fenntartójánál, 
 az óvoda irattárában 
 az óvoda vezetőjénél, ill.  
 a község honlapján is megtekinthető. 

 
e.) A helyi pedagógiai programot a nevelőtestület 2018………………………….. megtartott   

nevelőtestületi ülésén elfogadta. 
 
f.) A helyi pedagógiai programot a szülők képviseletében a Szülői Munkaközösség Elnöke 

2018………..……………..-án  megismerési jogkörét gyakorolta. 
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 g.) Tájékoztatásul megkapták: 
 Fenntartó 
 Irattár 

 
 
 
 
 
 
h.) A helyi pedagógiai program jogkörét megismerte: 
      

Molnár Tímea 
SZMK elnök 

 
 
 
i.)A helyi nevelési programot jóváhagyta: 
      

 

Horváth Renáta 
óvodavezető 
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Jelenléti ív a nevelőtestületi értekezletről, a módosított óvodai program 

elfogadásáról 

 

Balog Szandra  

Salgó Éva  

Hazafi Lilla  

Csekéné Miksai Tünde  

Sohonyai Jánosné  

András Jánosné  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Horváth Renáta 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cikó, 2018. augusztus 27. 
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