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Tagintézményünk pedagógiai programja 2021.09.01-től lép hatályba a tagintézmény - vezető
és a nevelőtestület elfogadása, és az intézményvezető jóváhagyását követően.

1. Bevezetés
Az óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit. A 2010/2011-es nevelési évben EU pályázat keretében
felújították, korszerűsítették és akadálymentesítették.
5700 m2 alapterületű telken helyezkedik el a kétszintes, panelépület. A 9 csoportszoba, az
öltözőivel, fürdőszobáival, tornatermével és a kiszolgáló helyiségeivel teljes mértékben
hozzájárul óvodásaink nyugodt, biztonságos, sokoldalú neveléséhez. Csoportszobáink
természetes világítását a nagy felületű ablakok biztosítják. Korszerű, minden igényt kielégítő
berendezései megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai
elvárásoknak.
Nagy gondot fordítunk a 3900 m2 területen elhelyezkedő udvarrészünk gondozására,
esztétikájának megőrzésére, mely a környezettudatos magatartás megalapozásán túl, változatos
és sokoldalú tapasztalatszerzésre, játék és mozgás tevékenységek, mint pl. verseny,- ill. énekes
játékok, stb. kezdeményezésére biztosít lehetőséget.
Az udvari EU-komfortos játékok óriási kínálatukkal segítik a gyermekek mozgásigényének
kielégítését, testi képességeik sokoldalú fejlesztését.
Az intézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, ezért a város minden
területéről érkeznek hozzánk gyermekek.
Tagintézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza tagintézményi/ egyéni/ sajátosságainkat,
amit a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjára építve és a törvényi előírásoknak
megfelelően készítettünk el.
A „Boldog Óvoda” cím elnyerésével 2019. 09. 01.-től a Boldogságóra program az azonosulni
tudó óvodapedagógusok bekapcsolódásával fokozatosan bevezetésre kerül.
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2. Helyzetelemzés
2.1. Tárgyi feltételek:
Az óvoda épületének legfőbb jegyei:
Esztétikus tiszta, és inger gazdag belső- és külső környezet fogadja az óvodába érkező
vendégeket. Csoportszobáinkban új, modern, más és más formájú asztalok és székek, újfajta
babaszobák adják meg a családias hangulatot.
A 9 csoport öltözővel, fürdőszobával rendelkezik és a közösen használt tornaterem
maximálisan biztosítja az óvodás korosztály mozgásigényeinek kielégítését. A tornaterem
eszközállománya - a SportManó - 5 labdasport és a Bozsik program eszközeivel kibővülve, valamint a bábozás, dramatizálás, szerepjáték tárgyi feltételei, és a vizuális tevékenységekhez
szükséges új, korszerű anyagok biztosítottak. Játéktevékenységeinkhez sok eszközünk van,
amely ösztönzően hat a gyermekekre, és bármikor, bármelyiket felhasználhatják a
tevékenységeikhez.
2016.09.01.-től az Alkotó Gyermekekért Alapítvány támogatásával lehetővé vált egy
minőségügyi okirattal rendelkező só-, fény,- aromaterápiás szoba kialakítása, amely a felső
légúti megbetegedések megelőzésében nyújt nagy segítséget az óvodásaink, valamint a
családok és a tagintézmény dolgozói számára egyaránt.
Informatikai eszközök tárházával rendelkezünk. (projektor, laptop, CD lejátszó, wifi
elérhetőség). A mindennapokban a tanulási tartalmak átadását, feldolgozását teszi lehetővé. Az
interaktív tábla, melyet az 5- 6-7 éves korosztály használ, az iskolára való felkészítést segíti elő.
Az óvodánkban a fejlesztő szobákban helyet és nyugodt körülményeket biztosítunk a
szakemberek által végzett preventív foglalkoztatásokhoz, illetve a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekkel való munkához is.
A gyermekek egyéni szükségletéhez igazodva biztosítjuk az öltözőben a Tini-kondi, a boksz
zsák használatát az indulatok levezetésére, a csoportszobában pedig az elcsendesedésre,
megnyugvásra szolgál a függőszék, babzsákfotel.
További feladatunk a szülőkkel történő fogadóórák lebonyolításához nyugodt környezet
kialakítása.

Az óvoda udvara:




Változatos mozgásigényt kielégítő udvari játékok óriási kínálatukkal elősegítik a
gyermekek testi fejlődését, és lehetőséget adnak arra is, hogy a fejlettségüknek
megfelelően differenciálni tudjuk őket.
A mozgás örömének átélését segíti a sok mobil játékeszköz (kerékpár, roller, ugráló
kötél, labda, hinta, csúszda, stb.)
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A versenyjátékok, az énekes játékok színtere kosárlabda pálya és az udvar füves, szabad
területe.
Színes modern új udvari játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A kinti pihenés biztosításával a levegőn való tartózkodás idejét növeljük, mindezeket az
udvari asztalok, padok és hordozható szivacsok biztosítják.
A környezettudatos magatartás megalapozása érdekében az óvoda udvarán biztosítjuk a
vízzel, levegővel, földdel, homokkal, növényekkel történő változatos tevékenységeket,
változatos tapasztalat-, és ismeretszerzés lehetőséget. Pl. kerti munka, sziklakert és
virágtálak gondozása, stb.
Az udvarunk rendezésébe, a szépítés folyamatába alkalmanként a szülőket is bevonjuk.

Óvodánk rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, feltételekkel, amely a pedagógiai
programunk eredményes megvalósítását támogatják.

2.2. Személyi feltételek:
-

18 fő óvodapedagógus

-

4 fő pedagógiai asszisztens

-

14 fő technikai dolgozó (9 fő dajka, 2 fő konyhás, 1,5 fő karbantartó)

Óvodapedagógusaink közül valamennyien főiskolai diplomával rendelkeznek.
Többletkompetenciák bemutatása:



















2 fő gyógytestnevelő szakvizsga
1 fő individuálpszichológia szakvizsga
2 fő nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga
1 fő fejlesztő pedagógus szakvizsga
1 fő pedagógus szakirányú szakvizsga
3 fő közoktatás vezető szakvizsga
1 fő Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel szakvizsga
1 fő drámapedagógiai szakvizsga
1 fő vezető óvodapedagógus szakvizsga
1 fő mentálhigiénés szakvizsga
1 fő "C" kategóriás bábcsoport vezetői engedély
2 fő néptánc-oktatói szakirányú továbbképzés
4 fő ECDL számítógép felhasználói képzés
1 fő gyógypedagógiai asszisztens
1 fő pedagógiai és családsegítő munkatárs
2 fő SportManó Multi-sport program óvodásoknak – képzés
1 fő tehetségfejlesztési szakértő képzés
1 fő tehetséggondozó 30 órás akkreditált képzés
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1 fő Boldogság program továbbképzés
1 fő „Így tedd rá!” 30 órás akkreditált képzés
3 fő EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása projekt keretében szervezett képzéseken részt vett
óvodapedagógus
14 fő EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt
keretében
szervezett
képzéseken
részt
vett
pedagógus
A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai hátránycsökkentésben,
a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba
2 fő Mesterpedagógus (1 fő külső-szaktanácsadó, 1 fő belső-mesterprogram)
1 fő Nívó díjas óvodapedagógus – szocializáció területén (belső ösztönző rendszer)
1 fő Nívó díjas óvodapedagógus - rajzolás, festés, mintázás, kézi munka területén
(belső ösztönző rendszer)
1 fő Minőségirányítási alapismeretek 30 órás akkreditált továbbképzés

A nevelőtestület munkáját külső és belső szakemberek segítik. Az 5. életévet betöltött
gyermekek szűrését, fejlesztését logopédus végzi. A SNI, BTMN gyermekek ellátását az
intézmény Fejlődés és Viselkedés Harmonizáló Csoportjának szakemberei (pszichológus,
gyógypedagógus, logopédus) végzik. A tagintézmény gyermekeinek egészségügyi ellenőrzését
védőnő látja el.
Tagintézményünkben az egy csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére jellemző az
azonos értékrend, a kooperativitás, a segítő, támogató kommunikáció. Innovatívak, az új
alternatívák iránt nyitottak és befogadók. Pályázatírásban sikeresek és rendszeres PR
tevékenységet folytatnak. Aktívan keresik a lehetőségeket a programhoz szükséges
eszközkészlet folyamatos bővítésére.
A gyermekek nevelésében, gondozásában a szakképzett dajkák és a pedagógiai asszisztensek
fontos partnereink, mindegyikük igényes, gyermekszerető. Természetes igényük a
csoportszobák rendje, tisztasága, a gyermekeink gondozottsága. Személyes példát mutatnak az
SNI, BTMN, HH, HHH gyermekek különbözőségeinek elfogadtatásában. A pedagógiai
asszisztensek széleskörű szakmai ismerettel folyamatos támogatást nyújtanak a
pedagógusoknak. Aktívszerepet vállalnak a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő
gyermekek támogatásában, segítésében.
Pedagógiai munkánkat a családközpontú szemlélet határozza meg. Hangsúlyozzuk a család –
óvoda kapcsolatának fontosságát, kiemelkedő szerepét. Erősségünk a személyi feltételek
vonatkozásában az, hogy a gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt (szülő-óvónő, dajka-óvónő, óvónőóvónő stb.) kapcsolata jó, együttműködésük megfelelő. Kommunikációkban megjelennek
anyanyelvünk értékei, melyekkel követendő mintát nyújtunk. Törekszünk az együttműködésen
alapuló szülő – pedagógus kapcsolat kiépítésére a változatos, 21. századi kapcsolati formák
működtetésével. Keressük a lehetőségeket arra, hogy a szülők gyermeknevelési ismereteit
bővítsük.
Az óvodai élet megszervezése során biztosítjuk az együttnevelési esélyeket hordozó
lehetőségeket a kulturális értékek egyenrangú megjelenésével, a nemzeti identitás
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megőrzésével.
Az óvodapedagógusok sokoldalú képzettsége, folyamatos önképzése, belső kompetenciáink
kihasználása garantálja az óvodánkban folyó magas színvonalú szakmai munkát. A nevelési
évenként megújuló munkacsoportjaink, az intézményen átívelő munkaközösségek
tevékenysége a belső tudásmegosztás, a hálózati tanulás színtereit biztosítja. Az
elkövetkezendő években keressük azokat a szakirányú képzési, és továbbképzési lehetőségeket,
amelyek kiemelten a pedagógiai programunk megvalósítását segítik.
Valljuk, hogy nevelőmunkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését
szolgálja.

3.A sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere
3.1. Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban:


Báb, bábjáték:
A báb, a bábjáték fokozott jelenléte a nevelési és tanulási helyzetekben. A bábjátékban
rejlő komplexitást kihasználva a pedagógiai tartalmak tudatos megsegítése, a báb és a
„bábozás” módszereinek változatos alkalmazásával a nyelvi kifejezőkészség
gazdagítása és a művészeti élmények kiemelt biztosítása.



Mozgás, mozgásos nap:
A napirendbe épített változatos és rendszeres mozgáslehetőségek biztosítása, a
gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése.
SportManó program: 5 labdajátékkal (futball, tenisz, kézilabda, kosárlabda, floorball)
való ismerkedés. A programra építve az edzettség, a sportoláshoz való pozitív viszony
alakítása.
Néptáncos csoportközi tevékenység
Mozgásos programjaink: minden óvodai programunkban jelen van a mozgás pl.:
Őszköszöntő, egészségnap, „két keréken”- biciklis nap, családi sportnap



Egészséges életmódra nevelés:
Az egészséges életmódra nevelés kiegészítése a só-fény-és aromaterápiával a helyes
életvitel megalapozása érdekében.



Tehetséggondozás:
„Zeneovi” ének-zene tehetség műhelyben gazdagító programokkal történő
tehetséggondozás.



Projekt rendszerű tanulásszervezés:
A gyermekek előzetes ismereteire épülő, gazdag élmény- és tapasztalatszerzési
lehetőségek biztosítása a projekt rendszerű tanulásszervezés keretein belül.
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Boldogságóra program:
A boldogságóra program alkalmazásával pozitív életszemlélet megalapozása.

Olyan óvoda létrehozásán munkálkodunk, ahol a gyermeket egyéniségnek tartjuk, ahol
szabadságát, személyiségét, emberi szükségleteit tiszteljük, és ahol a jókedv és a humor minden
nap jelen van.
A tevékenységekhez a választék maximális felkínálásával teremtjük meg annak
lehetőségét, hogy a gyermek egyéni érdeklődésének, a mindenkori lelkiállapotának
megfelelően szabadon kiválaszthassa, ami neki legjobban megfelel, amelyben örömét leli.
Az előnyös különbözőség a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok szakmai
kompetenciájára alapozott.

3.2. Alapelveink


A boldog gyermekkor megéléséhez szükséges feltételeket megteremtjük:
-

szeretetteljes, elfogadó, odaforduló, támogató pedagógusi attitűd
nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes érzelmi közeg
inspiráló, motiváló, tevékenykedésre ösztönző tárgyi környezet



A humorral és a jókedvvel a mindennapokban támogatjuk a gyermekek egyéniségének
sokoldalú, pozitív irányú kibontakoztatását



Komplex fejlesztő eljárásokkal - kiemelten a báb és a mozgás eszközeivel-, segítjük a
gyermekek harmonikus személyiségfejlődét, támogatjuk az egyéni adottságok maximális
kibontakoztatását.



Szocializáció terén nagy figyelmet fordítunk az alapvető és magasabb rendű erkölcsi
tulajdonságok megalapozására pl. segítőkészség, másság elfogadása, tisztelet stb. A
Boldogságóra programmal a pozitív életszemléletet erősítjük.



Elfogadjuk, hogy elsősorban a család joga és kötelessége a gyermekek nevelése, ebben
nekünk, az óvoda dolgozóinak támogató, ha szükséges hátránycsökkentő szerepünk van.
-



A családot rendszerként értelmezzük. A szülőkkel szorosan együttműködve alakítjuk a
családok életmódbeli szokásait, szükség esetén segítő, felvilágosító munkát végzünk az
egészségmegőrzés érdekében. Támogató környezetet nyújtunk a szülők
gyermeknevelési kompetenciáinak erősítésére, a szülői rezíliencia fejlesztéséhez.

Nevelésünk során kedvező feltételek megteremtésével a szabad játékot hangsúlyozva
támogatjuk azoknak a készségeknek, képességeknek a fejlődését, melyeknek kitüntetett
szerepe van a zökkenőmentes intézményváltásban, a későbbi tanulói lemorzsolódás
megelőzésében. Ezáltal megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás igényét és képességét
is.
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A környezettudatosságot példamutató magatartással, a fenntarthatóság szemléletének
formálásával, illetve a környezet védelmét, megóvását támogató programok szervezésével
formáljuk. A gyermekek nyitottságára építve, közvetlen tapasztalatszerzéssel segítjük a
szűkebb és tágabb környezetük, a nemzeti identitás, a keresztény kulturális értékek
megismerését, megbecsülését.



A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek specifikumához kapcsolt feltételeket folyamatosan
és rugalmasan a gyermeki igényeknek megfelelően alakítjuk.



A partnerekkel való együttműködésre, a kapcsolatok erősítésére, a hálózatos kapcsolatok
kiépítésére törekszünk.

3.3. Óvodai nevelésünk célja
Az egyéni különbözőségek figyelembevételével a gyermeki személyiség harmonikus és
sokoldalú fejlesztése, a gyermekek készségeinek és képességeinek kibontakoztatása
önmagukhoz mérten, hangsúlyozva a bábjáték, a mozgás, nevelésben és tanulásban rejlő
fejlesztő hatását. A gyermek tanulási kompetenciáinak fejlesztésével, a rugalmas tanulási utakat
biztosító szemlélet előtérbe helyezésével, az egész életen át tartó tanulás igényének és
képességének megalapozása. A szociális és erkölcsi értékek erősítésével, a pozitív érzelmek
gyakoribb megélésével a pozitív életszemléletre való képesség megalapozása.
Céljaink eléréséhez munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs
törekvései, minőség iránti elkötelezettségük jelentik a biztosítékot.

3.4.Küldetésnyilatkozat, jövőkép
Mi, a Pitypang Tagintézmény nevelőtestülete valljuk, hogy magas szintű szakmai munkával,
tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat. Nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet
biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni készségek és képességek
eltérő ütemű kibontakoztatására, a pozitív életszemlélet és az erkölcsi értékek erősítésére.
Fontosnak tartjuk a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett gyermekek tanulási
sikerességének elősegítését. Feladatunknak tekintjük az óvoda esélyteremtő szerepének és
hátránykompenzációs képességének erősítését. Azt szeretnénk, hogy minden óvodánkba járó
gyermek örömteli, boldog és élményekben gazdag kisgyermekkort élhessen meg intézményünkben.
A bábbal, és a mozgással, mint kiemelt területekkel, hozzájárulunk a gyermekek komplex
fejlesztéséhez, amelynek során a művészeteket kedvelő és mozgást szerető gyermeki
személyiség alakul ki.
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Jövőkép:
A Pitypang Tagintézmény, olyan intézménnyé szeretne válni, ahol a nevelés minden
résztvevője fontos, megbecsült! Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel,
példamutatásunkkal, kiemelten a báb, és mozgás eszközeivel, a gyermekek fejlesztését segítő
módszerekkel, eljárásokkal formáljuk a szülők gyermeknevelési szemléletét és szerepet
vállalunk alapvető emberi és társadalmi értékek alakításában.

4. A Mi óvodásaink – Gyermekkép
Óvodáskor végén a „Pitypang” óvodások jellemzője, az egyéni fejlődési ütemüket figyelembe
véve:






mozgás szerető,
életkornak megfelelő kommunikációs készségű,
nyitott, érdeklődő, kreatív, magabiztos,
önálló, környezetéhez és a szabályokhoz alkalmazkodó, segítőkész, együtt érző,
együttműködő, a másságot elfogadó,
rendelkezik mindazokkal a jártasságokkal, készségekkel, ismeretekkel, amelyek
alkalmassá teszik az iskolai életre.

5. A Mi óvodánk – Óvodakép
A mi óvodánkra jellemző:












Elfogadó, szeretetteljes, nyitott attitűdünkkel kialakított érzelmi biztonságot nyújtó
óvodai légkör.
Sokszínű élménynyújtás, az önkifejezés lehetőségének megteremtése kiemelten a
bábjátékkal és a mozgással.
A szabad játék elsődlegessége.
Esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése.
Egészséges életmód feltételeinek biztosítása.
A gyermekek igényeire, szükségleteire alapozott, egyéni fejlődési üteméhez igazodó
differenciált fejlesztés, nevelés
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szükségleteinek biztosítása, az ellátásukat
segítő, tevékenységorientált nevelés, hátránycsökkentés, esélyteremtés, prevenciós
feladatok ellátása, támasznyújtás.
Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A partneri együttműködés.
A megújulni tudó nevelőközösség.
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6. Az óvodai nevelés feltételei
A tárgyi és személyi feltételek leírása a 2. Helyzetelemzés fejezetben található.

6.1. Az óvodai élet megszervezése
Csoportszervezés:
Közösen kialakított értékrendünk alapján közel azonos életkorú csoportokat
szervezünk, szükség esetén azonban nem zárjuk ki a vegyes életkorú csoportok kialakítását.
Valljuk a gyermek önmagához képest egyéni érési ütemének megfelelő differenciált nevelési
elvét.
Napirend:
A napi életritmus kialakításának alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtése,
ezért fontos a családdal közösen kialakított napirend. A rugalmas napirend kialakításánál
figyelembe vesszük a gyermekek életkorából és egyéni szükségleteiből adódó igényeit.
Szempontok a napirend kialakítása során:








Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni szükségleteit, tempóját, fejlettségét.
Kiszámíthatóságával nyugalmat teremt, sorrendiségével segíti a gyermekek számára a
stabilitást.
A napirend rugalmassága biztosítja az aktualitásokhoz való igazodást.
A napirend segít kialakítani a gyermekek életkorának megfelelő időérzéket.
A testvércsoportok napirendjét összehangoljuk az óvodai élet zökkenőmentessége
érdekében.
Projektzárást követően a kiürülési időszakban az egyéni fejlesztések folyamatosan
megvalósulnak.
Minden csoport az életkori és egyéni szükségletekhez igazítja a napirend kialakítását.
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Csoportok általánosan megjelenő napirendje:
IDŐKERET

TEVÉKENYSÉGEK

06:00 – 07:00

Szabad játék, gyülekezés a kijelölt csoportban.

07:00 – 12:00

Napindítás, beszélgető-kör, érzelmi ráhangolódás a délelőttre.

S

Szabadon választható, párhuzamosan szervezett tevékenységek.

Z

Folyamatos étkezés, tisztálkodás.

AJ

Játék, szabadon választott tevékenység, játékba integrált tanulás, foglalkozás
szervezése (5-35’), egyéni fejlesztések.

BÁ
AT
DÉ
K

Játék elrakás, naplezárás, irányított beszélgetés, Boldogságóra témáinak
beemelésével a programot alkalmazó csoportokban.
Mindennapos játékos mozgás
Levegőzés, játék, SportManó elemek beemelésével mozgás a szabadban.
Élményszerző séta, helyszíni megfigyelések, kirándulás.

12:00 – 13:00

Készülődés a közös étkezéshez, munkatevékenység.
Folyamatos tisztálkodás, ebéd, fogmosás.
Készülődés a pihenéshez, teremrendezés, mesehallgatás, vagy altató zene
vagy óvónői ének.

13:00 – 15:00

Pihenés (alvásigény és korcsoport figyelembevételével)
Csoportközi tevékenységek (nagycsoportosok részére)

15:00 – 17:30

Folyamatos ébredés, teremrendezés, öltözködés, tisztálkodás, készülődés az
étkezéshez, folyamatos (alkalmanként közös) uzsonna.
Szabad játék, egyéni fejlesztések, közös tevékenykedés. Lehetőség szerint
levegőzés, mozgás.
Gyerekek hazabocsájtása.
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Nyári napirend minden korosztálynak:
IDŐKERET

TEVÉKENYSÉGEK

06:00 – 07:00

Gyermekek fogadása, játék a kijelölt összevont csoportban.

07:00 – 12:00

Szabad játék, levegőzés, mozgás, szabadon választott tevékenységek,
gondozási feladatok, folyamatos étkezés.
Óvodapedagógus által kezdeményezett szabadban végzett tevékenységek.

12:00 – 13:00

Készülődés a közös étkezéshez, munkatevékenység.
Folyamatos tisztálkodás, ebéd, fogmosás.
Készülődés a pihenéshez, teremrendezés, mesehallgatás, vagy altató zene
vagy óvónői ének.

13:00 – 15:00

Pihenés, aktív tevékenységek korcsoport figyelembe vételével.

15:00 – 17:30

Folyamatos ébredés, teremrendezés, öltözködés, tisztálkodás, készülődés az
étkezéshez, uzsonna.
Szabad játék, közös tevékenykedés, levegőzés, mozgás.
Gyerekek hazabocsájtása.

Heti rend:
A tornaterem hatékony kihasználása érdekében a mozgás tevékenységet meghatározott
napokon tervezzük, a többi, csoportos és csoportközi tevékenységet rugalmasan rögzítjük a heti
rendbe.
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7. A megvalósulás megkülönböztető kritériumai, döntő
tényezői
7.1. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés.
„ A gyermek akkor fejlődik, ha szeretve érzi magát.”
(GORDON)
A SZVÓ Pedagógiai Programrésznek megfelelően végezzük pedagógiai munkánkat.
Az alábbi területeken Tagintézményünk sajátosságai:
SZVO ELEM
TAGÓVODAI MEGVALÓSÍTÁS
Óvodába
lépést Meglepetés bábelőadás a partnerbölcsődébe járó gyermekeknek.
megelőző
kapcsolat
A szomszédos bölcsődébe járó leendő óvodásaink meglátogatása
kialakítása
és megajándékozása.
Részvétel a bölcsődei gyermeknapi rendezvényen.
Az óvodai felvétel előtt leendő óvodásainknak lehetőséget
teremtünk arra, hogy betekintést nyerjenek óvodánk életébe
„Ovikukucska”
Családi sportnap az érdeklődő, leendő óvodásaink részvételével.
Június hónapban szülői értekezletet tartunk a felvételt nyert
gyermekek szülei számára.
Óvodai felvétel
kapcsolattartás

utáni Óvodába érkezést megelőzően „beköltözős” nap lehetőségét
kínáljuk fel a családoknak.

Óvodából való kilépés, Az iskolai nyíltnapokon való részvétel, nyomon követés,
nyomon követés
ajándékozás.
Volt óvodásaink meghívása egyes rendezvényeinkre.
Nevelési év indítása

Életkori sajátosságoknak megfelelően, illetve a csoport
összetételét figyelembe véve felülvizsgáljuk a csoportszoba
elrendezését, térkialakítását, játékeszközök mennyiségét,
minőségét.
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Szülői igényeknek megfelelően a befogadási időszakban
biztosítjuk a bejárhatóságot, annak megfelelő időkereteit a
szülőkkel egyeztetjük.
Csoportbáb
alkalmazása
megkönnyítésére.

a

be-

és

visszaszoktatás

A felnőttek is rendelkeznek névvel, fényképpel ellátott iratgyűjtő
dossziéval.
Hosszabb hiányzás esetén rajz, képeslap küldése, ha van rá mód
a hiányzó gyermek meglátogatása.
A csoportok kialakították saját ceremóniájukat az udvarra történő
kimenetel-, ill. bejövetelkor.
A nevelési év folyamán

Más kultúrák

A társadalmi témakörök feldolgozása a Boldogságóra program
elemeinek beemelésével történik. A program szellemiségével
azonosulni tudó pedagógusok a témákat hónapokra bontják le,
változatos módszereket, és a játékos cselekedtetést részesítve
előnyben.
A program célja a szociális kompetenciák fejlesztése, pozitív
énképerősítés és életszemlélet megalapozása.
Kulturális rendezvényeken való részvétel, műsorral, előadással.
Rendszeres, visszatérő vendégeink és már hagyománynak
számító programunk a Japán vendégek fogadása.

Szolnok

Felkérésre, városi rendezvényeken való bemutatkozás.

Nemzeti / keresztény Óvodánk
hagyományként
megrendezett
programjaiban
megjelennek a népszokások, kulturális értékek megőrzése, tovább
kulturális értékek
örökítése (pl.: őszköszöntő, advent, farsang, húsvét), mindezekkel
nagy hangsúlyt fektettünk a családhoz való pozitív kötődés
megerősítésére.
Nemzeti ünnep (márc.15.) - jelképek szimbólumok elkészítése
változatos technikákkal, elhelyezésük a Damjanich szobornál.
Hazafias érzés megalapozása.
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi neveléshez kapcsolódó tárgyi
feltételrendszer a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:











A gyermekek nyitottak, kötődnek az őket körülvevő felnőttekhez, gyermekekhez,
óvodájukhoz, szívesen járnak óvodába.
Igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés, bíznak önmaguk
képességeiben.
Pozitív szemléletmóddal tekintenek a világra.
Érzelmi, szociális és erkölcsi kompetenciáik erősödnek.
Igényükké válik a szokások, szabályok betartása, egymást is figyelmeztetik azokra.
Törekednek a pozitív kapcsolatokra, más felnőttekkel is tudnak kapcsolatot teremteni.
A konfliktushelyzeteket megpróbálják értelmezni, igyekeznek megoldani.
Egy-egy problémahelyzet megoldását könnyebben kezelik.
Társaikkal szemben megértők, együttérzők, nyitottak a másság elfogadására,
érdeklődnek egymás felől, óvodán kívüli találkozáskor is örülnek egymásnak.
Szociálisan éretté válnak az iskolai életmódra.

7.2. Játék, élményen alapuló tanulásszervezés
„Kisgyermekem, csak nézzél szerteszét, éretted van itt minden, ami szép.”
(Várnai Zseni)
A SZVÓ Pedagógiai Programrésznek megfelelően végezzük pedagógiai munkánkat.
Az alábbi területeken Tagintézményünk sajátosságai:
SZVÓELEM
Élményszerű környezet

TAGINTÉZMÉNYI MEGVALÓSÍTÁSOK
Többletművészeti élmények helyi szervezésben: helyi bábcsoport,
hangversenyek, vendégelőadók, foglalkozások bemutatása szülő
által, találkozás a professzionális bábművészettel, más népek
kultúrájával való találkozás Pl. Japán művészek.

Tanulási helyzet

Projektben történő tanulásszervezésélményszerzés, gyűjtőmunka.

feltételek

biztosítása,
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi neveléshez kapcsolódó tárgyi
feltételrendszer a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:








A gyermekek örömmel, önfeledten, kitartóan játszanak, képesek saját és közös
élményeik eljátszására.
Egyéni ötletek alapján építenek, konstruálnak és képesek egyéni szükség szerint
kiegészítő játékeszközöket készíteni. Megtanulnak, számukra eddig ismeretlen
játékszerekkel bánni.
Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolását és képesek az együttműködésre.
Alkalmazkodnak a játékszabályokhoz, maguk is alkotnak szabályokat, képesek
szabályok betartására, kialakul az egészséges versenyszellem.
A gyermekek olyan ismeretekre és képességekre tesznek szert, amellyel alkalmassá
válnak az iskolai élet megkezdésére.
A szülők tájékozottá válnak az óvodában folyó projektrendszerű tanulásszervezés
folyamatáról.

7.3. Egészséges életmódra nevelés
„Minden gyermek lelke, születéskor olyan, mint a fehér lap, s csupán a környezeti hatások’
írnak’ erre eltérő tulajdonságokat”
(JOHN LOCKE)
A SZVÓ Pedagógiai Programrésznek megfelelően végezzük pedagógiai munkánkat.
Az alábbi területeken Tagintézményünk sajátosságai:
SZVÓ ELEM
Az egészséges életmód
és kulturált életvitel
feltételeinek biztosítása.

TAGINTÉZMÉNYI MEGVALÓSÍTÁS
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében só, fény,
aromaterápia óvodai alkalmazása, a helyi só szobában a heti
rendbe építve.
Egészségnap, egészségügyi vetélkedő, mozgás szervezése,
életviteli tanácsadás szülőknek orvos, védőnő bevonásával.
Hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozás feltételeinek
biztosítására, kerüljük a magas cukor tartalmú ételek és italok, a
magas só- és a telítetlen zsír- tartalmú ételeket, egyúttal előtérbe
helyezzük a zöldségek, gyümölcsök, illetve tejtermékek
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fogyasztását. Az egészségnapunk keretében a családokat is erre
ösztönözzük.
Egészségvédelem-edzettség:
Az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés,
egészségvédelem a betegségmegelőzés szokásainak alakítása
kiemelt jelentőségű feladat, ezért igyekszünk a mindennapi élet
során minél több tevékenységben megjeleníteni.








A gyermekek szabadban eltöltött idejének maximális
megnövelése.
Nyári időszakban a napfürdőzés, mezítláb járás mellett a
frissítő zuhany, a pancsolás lehetőségének, téli
időszakban az időjárási feltételeknek megfelelően a
levegőzés, mozgás biztosítása.
Rendszeres
séták,
kirándulások
szervezésével
állóképességük, teherbíró képességük növelése.
A levegő páratartalmának növelése a csoportszobákban
Szülői segítséggel a napi vitaminszükséglet (gyümölcs,
zöldség) pótlása
Egész nap folyamán a folyadékpótlás biztosítása

Mozgásigény, mozgásos Tornaterem napi beosztása tanév elején elkészül.
játékok
A szervezett mozgásfejlesztés napján a gyermekek már reggel
tornaruhába átöltöztetve érkeznek, szabadon mozoghatnak az
átrendezett csoportszobában és használhatják a mobil
mozgásfejlesztő és labdasportok eszközeit.
A
„SportManó
Program”
alkalmazása
az
óvodai
mozgáskínálatban. A sportágak sporteszközeinek (tenisz,
labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, floorball) megismertetése,
kipróbálása, használása.
A nevelőtestület által összeállított mozgásos játék gyűjtemény
alapján tervezzük a mindennapos mozgást, amit alkalmanként
kiegészítünk láb és tartásjavító preventív tornával.
Udvarunk mozgásra csábító játékait folyamatosan kiegészítjük
mobil mozgásfejlesztő eszközökkel és a labdasportok
eszközeivel.
A közlekedési napon nagy hangsúlyt fektetünk a kerékpáros
közlekedés szabályainak megismertetésére, gyakorlására, a
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szabadidő hasznos és aktív eltöltésének megismertetésére, ezzel
elősegítve a fenntartható fejlődés magatartás formálását.
Vízhez szoktató, úszó tanfolyamot szervezünk az 5-6-7
éveseknek.
Szülőkkel való hatékony Szülői fórumokat szervezünk: drog prevenció, helyes életvitel,
együttműködés
SportManó Program- labdasportok megismerése stb. témákban.
A környezettudatos magatartás formálása érdekében szelektív
hulladékgyűjtő akciókat szervezünk (papírgyűjtés, PET palackgyűjtés), környezetünk rendezésébe a szülőket bevonjuk.
Családi sportnap: Változatos programokat szervezünk szülő,
gyermek, óvónő együtt sportolása érdekében, ahol a labdasportok
eszközeit is kipróbálhatják.
Kirándulások, mozgásra ösztönző rendezvények szervezése,
városunk nevezetesebb helyszínein. (Tisza-part, Tisza liget,
NEFAG park stb.)
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi neveléshez kapcsolódó tárgyi
feltételrendszer a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:







A gyermekek a gondozási tevékenységeikben önállóvá válnak, igényesek, magukra és
környezetükre.
A rendszeres mozgás mindennapi tevékenységükké válik.
A kialakított helyes életvitelt, egészségügyi szokásokat betartják, természetessé válik
számukra.
Szeretik, védik, tisztelik környezetüket.
Az egészségtudatos szokások áthatják a családok életformáját.
A gyermekek szemléletében megjelenik, tudatosodik, hogy a jövő rajtuk múlik

8. Sajátos pedagógiai arculat óvodai tevékenységi formái
és feladatai
8.1. Játék
"A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása, segítségével olvashatóvá válik a lélek."
/Ancsel Éva/
Cél:
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A szabad és irányított játékban a gyermek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása, a
környező világról szerzett tapasztalatok, ismeretek feldolgozása, a sokoldalú önkifejezés
képességének alakítása, a társas kapcsolatok erősödése az együtt játszás során.

Feladat:
 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása.
 A gyermekek veleszületett kíváncsiságának, érdeklődésének kielégítése.
 A gyermekekkel szükség és igény szerinti együtt játszás során is mintát nyújtunk
anyanyelvi értékeink megismerésére.
 Lehetőségeket biztosítunk a szabad játékban és tevékenységekben megvalósuló tanulás
során, hogy kipróbálhassák ötletgazdagságukat, türelmüket, társaikhoz és a
szabályokhoz igazodó viselkedésüket, kitartásukat az akadályok leküzdésében.
 A szűkebb és tágabb környezetből élményszerzési lehetőségek, eszközök biztosítása a
különböző játékfajtákhoz, a gyakorlójátékhoz, a szimbolikus-szerepjátékokhoz, a
konstruáló játékokhoz, a szabályjátékhoz.
A fejlesztés tartalma:
A gyermekek legfontosabb tevékenységének a szabad játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék
önkéntességét, a gyerek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását. Arra törekszünk, hogy
minél hasznosabb, és zavartalanabb legyen a játékidő. A folyamatos napirend lehetővé teszi,
hogy a gyermek elmélyülten játszhasson, legyen elég ideje elképzelései megvalósítására. A
játék jelentősége abban rejlik, hogy kielégíti a gyermekek szereplési vágyát, fejleszti
fantáziájukat, memóriájukat, ítélőképességüket, kitartásukat. Tevékenység során játékos
formában mélyíthetik el ismereteiket. Szabadon és kreatívan használhatják a rendelkezésre álló
eszközöket, lehetőségük nyílik a játszótársak kiválasztására, a problémahelyzetek és
konfliktusok önálló megoldására, a társakkal való egyezkedésre.
Óvodánkban a játék feltételeinek (légkör, hely, idő, eszköz, tapasztalatszerzés, élmény)
biztosításával szolgáljuk a gyermek szabad, kötetlen játékát. Az óvodapedagógus felelőssége
nem csak a tárgyi feltételek biztosításában rejlik, hanem szükség és igény szerint együtt játszik
a gyermekkel, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival a gyermek
élményszerű,
elmélyült
játékát
segíti
elő.
A gyermekek számára, lehetőséget biztosítunk az érdeklődési körének, különleges
elgondolásainak megvalósítására, tartalmi bővítésére, az őt érdeklő részletek kiemelésére,
egyéni megvalósítására.
Nyugodt, derűs légkör:
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A nyugodt légkör közvetlenül hatással van a kiegyensúlyozott játékra, a közösségi élet
fejlődésére. Derűs kiegyensúlyozott óvodai légkört csak derűs, kiegyensúlyozott pedagógus
képes biztosítani. Akinek fontos a türelme, együttérzése, beleélési képessége, ahol a gyermekek
kudarcaik feloldásához bátrabban kérnek segítséget, a gátlásosabbak feszültségei könnyebben
oldódnak.

A derűs légkör biztosításához fontos:






Az óvodapedagógus játékhoz igazodó magatartása.
A megfelelő viselkedési formák kialakítása.
A gyermekek egymáshoz való szeretetteljes viszonya.
A szabad játék lehetőségének biztosítása.
Alapszabályok, melyek segítenek bemérni saját és társai tevékenységének határait.

Megfelelő hely:
A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek, igyekszünk ezekhez a
legmegfelelőbb helyet kialakítani. A helyi adottságoknak megfelelően alakítjuk ki az állandó
és ideiglenes játszóhelyeket, figyelembe véve azt, hogy vannak sokat mozgó gyermekek, és
vannak, akik nyugalmat igényelnek.
A hely kialakításánál figyelembe vesszük azt is, hogy milyen korcsoportú gyermekekről van
szó, mik az igényeik, mi jellemző játékukra.
A játékszereket úgy helyezzük el, hogy a gyerekek könnyen megtalálják az alkalmas területet,
és kiválaszthassák a szükséges eszközt. Úgy szoktatjuk a gyermekeket, hogy önállóan alakítsák
ki a játékhoz szükséges helyet, ha szükséges, rendezzék a bútorokat is, és játék végén rendezzék
azt vissza.
Játékidő:
A játékra fordított idő a nap minden időszakában lehetőleg összefüggő legyen.
A 3-4 évesek számára különösen fontos a minél hosszabb, megszakítás nélküli idő, mint
feltételnek a megteremtése, mivel az óvodába érkezéskor egyesek csak nehezen kezdik el a
játékot, majd több félébe is belefognak, míg végül a játék tartósabban leköti figyelmüket.
A 4-5 évesek már jól összeszoktak, igazi játszócsoportok alakultak ki. Ezért figyelembe kell
venni, hogy a gazdag játéktevékenységhez hosszabb időre van szükség.
Az 5-6-7 éveseknél még több idő szükséges, különösen akkor, ha a játékszereket maguk
készítik el, vagy a barkácsolás beépül a játékba.
Fontos, hogy a játékidőben több napon keresztül játszhassák ugyanazt, és kedvük szerint más
tevékenységgel is foglalkozhassanak.
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Játékeszközök:
A játékszer részben motiválja, ösztönzi, gazdagítja a gyerek elképzeléseit, segíti
elgondolásainak megvalósítását, részben tárgya magának a játéknak. Ezért olyan játékszereket
adunk, amelyek segítik az elmélyült játékot, motiváló, fejlesztő hatásúak.
A 3-4 évesek érzelmileg erősen kötődnek a játékszerekhez, nehezen válnak meg tőlük. Ezért
lehetővé tesszük, hogy a gyerekek behozhassák kedvelt otthoni tárgyaikat, de kerüljük a
rendbontó, erőszakos játékot kiváltó eszközök befogadását.
Az eszközhöz kötöttség igényét lehetőség szerint igyekszünk mennyiségileg is kielégíteni.
A 5-6-7 éves gyerekek számára bővítjük a választékot. Olyan játékeszközökkel egészítjük ki a
készletet, hogy legyen választék az egyedül játszók számára, legyen olyan, amelyekből az
önállóan játszó csoportok szabadon válogathatnak, illetve az óvodapedagógussal folytatott
közös játékra is lehetőséget ad. Ezek tartalmassá teszik a játékot, módot adnak a környezetből
vett tapasztalatok, élmények felelevenítésére, a közös, sokfajta játékra. Gondoskodunk félkész
eszközökről, kellékekről. Lehetővé tesszük, hogy a környezetükben lévő tárgyakat is
bevonhassák a játékba.
A játékszereket könnyen elérhető helyen tároljuk, ahol könnyen felfedezhetik, ahonnan gyorsan
elővehetik.
A játékeszközöknél figyelembe vesszük.





Örömöt váltson ki a gyermekben, cselekvésre, problémamegoldásra ösztönözze.
Segítse az érdeklődés felkeltését, képességek kibontakoztatását.
Érthetőbbé tegye a gyermekek számára a világot.
Önkifejezésre és a másokkal való együttműködésre késztessen.

Óvodai csoportjainkban jelen vannak a hagyományos játékfajták:
A gyakorlójáték: lehet mozgásos, manipulációs, verbális, mely a véletlen mozgásból,
cselekvésből fakadó siker ismétlésére készteti a gyermeket.
Lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése, mely örömet szerez. E játék során
ismerkedik a gyermek az anyagok, tárgyak tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyával. A
gyakorlójáték eszköz és anyagigényes, viszonylag nagy teret kell biztosítanunk a mozgáshoz.
Irányítást nem igényel, inkább odafigyelést, hogy tekintettel legyenek egymásra. Egy-egy
mozdulattal rávezethetjük a céltalanul izgő-mozgó gyereket a játékra. Ha szükség van rá, az
óvodapedagógus játékkezdeményező, modellt nyújtó játszótárs.
Gyakran kíséri a játékot mondóka, dallam, halandzsa szöveg. Ilyen esetben nem a szöveg,
hanem annak ritmusa és a hozzá kapcsolódó mozgás a lényeg.
A konstruáló játék, mely során a gyermek átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása, elősegíti
a finommotorika, szem-kéz koordináció, percepció fejlődését.
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A tevékenység során fejlődik fantáziájuk, kézügyességük. A gyakorló játék fejlettebb formája.
A 3-4 évesek már képesek bonyolultabb építményeket létrehozni, de nem képesek
megismételni, a valósághoz nemigen hasonlítanak. Lényeg az összerakosgatás, a szerkesztés
öröme, a sikerélmény.
Az 5-6-7 évesek az építőelemekből kombinálással, szerkesztéssel játékszereket tudnak alkotni.
Ezek a játékszerek kapcsolódnak a szerepjátékhoz. Képesek bonyolultabb feladatokra, a
valósághoz hasonló tárgyakat létrehozni.
A szabályjáték (mozgásos-értelemfejlesztő) fejleszti az egymásért folytatott játék örömének
kialakulását. Fontos, hogy sok, mozgásos szabályjátékot ismertessünk meg a gyerekekkel.
3-4 évesekkel olyan szabályjátékokat szervezünk, melyek inkább mozgásszükségletüket elégíti
ki. Szabályaik egyszerűek, tartalmuknál fogva közel állnak a gyerekekhez.
4-5 éveseknél olyan játékot választunk, melyek megkívánják, hogy a győzelem elérése
érdekében alávessék magukat a követelményeknek, egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik
érdekeivel, és közösen figyeljenek a szabályok betartására.
5-6 évesek részére már igényesebben kell szervezni a játékot. Olyan játékokat kell
választanunk, melyek komolyabb szellemi vagy ügyességi erőfeszítést igényelnek. Ebben a
korosztályban már képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására, s miközben azt nagy
kedvvel, vidámsággal játsszák, nagyon komolyan figyelmeztetik egymást a szabályok
betartására.
Igyekszünk elérni a gyerekekkel azt, hogy egészséges versengési tendencia jelentkezzék, és
hogy a közös cél eléréséhez kellő aktivitással, akaraterővel és kitartással rendelkezzék a
versengő csapatok minden egyes tagja.
A szabály betartása vagy be nem tartása különböző érzelmeket vált ki a játék résztvevőiben,
ami nagymértékben meghatározza a gyermekek egymás iránti magatartását, a közösséghez való
viszonyát. /A játék a szabály önkéntes vállalását jelenti, önkényesen változtatni nem lehet./
Szimbolikus játék, az a játék, amelyben a kisgyermek fiktív vagy valóságos élményeit sajátos
körülmények között – a jelen nem lévő tárgyakat helyettesíti vagy a meglévőket új
tulajdonságokkal ruházza fel – „mintha” helyzetben megelevenít.
Nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta.
Fontos feltétele: a belső kép, a késleltetett utánzás képességeinek létrejötte és a tárgyállandóság
kialakulása, a képzelet, utánzás, felidézés, szerepbe élés képessége, társakkal való
együttműködés képessége is.
A szimbolikusjátéknak sok egyedi vonása van, mely tükrözi a gyerek eddigi életét. Fejleszti
viselkedéskultúráját, alkalmazkodóképességét, szervezőkészségét, empátiáját. Megtanulja a
társadalmi együttélés szabályait, erkölcsi értékét.
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A szerepfelvétel, a szereppel azonosulás nagyban segíti a szocializálódást. Kiváló gyakorlási
lehetőség van az együttműködési, partneri kapcsolatok ápolására.
A szerepekben kifejezésre jutó külsőségek hozzájárulnak a szemléletes képszerű gondolkodás
gyakorlásához, amelyek egyben elősegítik a fogalmi gondolkodásra való áttérést.
A mindennapi életben lehetőséget biztosítunk az élmények eljátszásához, figyelembe véve az
óvodai szabályokat, lehetőségeket. Mindvégig figyelemmel kísérjük a játék menetét, és ha az
nem megfelelő irányba fejlődik, alkalmazzuk a közbeavatkozás módszerét, mellyel igyekszünk
pozitív irányba terelni a játékot. Fel kell tudnunk ismerni, hogy mikor, melyik helyzetben lehet
a megoldást a gyermekekre bízni. Amennyiben nem veszélyes a szituáció, alkalmazható a
figyelmen kívül hagyás módszere, vagy a pozitív megnyilvánulás megerősítése, vagy a pozitív
példák elismerése.
Arra törekszünk, hogy minden gyermek szerepjátéka egyéni képességeinek fejlettebb szintjén
bontakozhasson ki.
3-4 évesen már betartják az elemi szabályokat, melyek a játékszerekre és az együtt játszásra
vonatkoznak. Egyszerű cselekvéseket és kapcsolatokat tartalmazó szerepjátékokat játszanak.
Ebben a korban még gyakori a konfliktushelyzet, nehezebben fogadják el egymás ötleteit,
irányítását.
5-6-7 évesen már alkalmazkodnak a játék szabályaihoz. Tudnak vezetni és egymáshoz
alkalmazkodni. Képesek önállóan megszervezni új szerepjátékot, összehangolni
cselekvéseiket.
Az elmúlt években megváltozott és felgyorsult társadalmi változások nagymértékben
befolyásolták illetve megváltoztatták a gyermekek szerepjátékát. A klasszikusnak mondható
papás- mamás, főzőcskés, fodrászos stb. játékokat egyre inkább felváltják az új szerepjátékok,
melyeket jelenbeli élmény vagy a család mindennapi gondjai, problémái indíttatnak.
A megváltozott élményekhez alkalmazkodva és a gyermekek érdeklődésére alapozva
tervezünk.
A dramatizálás és bábozás, fejleszti a pozitív szokáselemek tükröződését a cselekedetekben, a
konfliktus helyzetek megoldását, érzelmi hangulat kialakulását, kifejezőkészséget. Pl: A
csoportbáb aktív részese a mindennapi tevékenységeknek (játék, öltöző, udvar, séta,
kirándulás).
A fejlesztéshez gondoskodunk különböző eszközökről, jelmezekről, a különböző szerepeket
jelző szimbolikus kellékekről. Ezeket időnként felújítjuk, válogatjuk, ezzel megpróbálva
fenntartani a gyermekek érdeklődését e tevékenység iránt.
A gyermekeket akkor is hagyjuk a kellékekkel játszani, amikor nem dramatizálnak, hanem más
jellegű szerepjátékban használják fel.
A bábjátékban a gyermekek közvetlenül nyilvánulnak meg, és a játéktevékenységük a
környezethez való viszonyukat, az átélt cselekvés vagy történés általuk felfogott tartalmát
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tükrözi. Igyekszünk olyan bábokat készíteni, melyek esztétikusak, színesek, megragadóak, a
bábjátékot úgy előadni, hogy kedvet ébresszünk a gyerekeknek a bábozáshoz. Lehetőséget
adunk arra, hogy kedvük szerint megszólaltathassák a számukra legvonzóbb bábokat, és
bármely játékhelyzetben paraván nélkül is használhassák őket. A bábokat úgy készítjük, hogy
a gyermekek kézméretének megfelelőek legyenek, így tudják igazán próbálgatni a bábmozgatás
technikáját.
3-4 éveseket elsősorban a bábu mozgása ragadja meg a gyermeket, mivel az ő számukra a
cselekvés kifejezőbb, mint a szó.
4-5-6-7 éves korban már nem csak a mozgás, a történés is érdekli őket, és ők maguk is szívesen
báboznak paraván mögött is.
Olyan bábokat készítünk, melyek megfelelnek a gyermekek kedvenc meséinek, vagy más
élményeknek, daloknak. Igyekszünk változatos technikát alkalmazni a készítésnél (termény,
sík, fakanál, kesztyű). Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek maguk is készíthessenek
bábokat az óvónő segítségével.
Barkácsolás során segítjük, hogy a gyermekek aktívan bekapcsolódhassanak a javítási
műveletekbe, átérezve a munka örömét, eredményét. Az általunk készített eszközök a
szerepjátszó-bábozó tevékenység eszközeivé válnak.
Próbáljuk a gyermekekben kialakítani azt az igényt is, hogy a játék során jelentkező
eszközszükségleteket a gyermekek maguk készítette játékszerekkel egészítsék ki. A
barkácsolás a játék igényéből induljon ki, játék közben készítsenek a gyerekek olyan
eszközöket, kiegészítő kellékeket, amelyekre a játék további menetében szükségük van. A
barkácsolás kötetlen légkörben folyik, azok a gyerekek vesznek részt benne, akiknek kedvük
van, és akiknek szükségük van eszközökre.
A gyermekek a barkácsolt eszközöket elkészülésük után felhasználják további játékukban,
újabb lendületet adva a játéknak. A gyermeknek örömet szerez, ha játékában viszontláthatja a
maga által készítette eszközöket.
Igyekszünk olyan anyagokat rendelkezésükre bocsátani, melyek könnyen, egyszerű
eszközökkel meg munkálhatók. A barkácsolás elsősorban a 5-6-7 évesek tevékenysége, de már
3-4-5évesekis tesznek bizonyos próbálkozásokat.
Ahhoz, hogy megfelelően alakuljon a játéktevékenység, fontos a személyes példaadás és a
feltételek megteremtése. Időpontját a játék menete határozza meg. Gondoskodunk a megfelelő
hely kialakításáról, ahol a gyermeke nyugodtan tudnak tevékenykedni. Fontos még az anyag és
a megfelelő eszközök. A gyerekekkel közösen gyűjtögetünk minden olyan anyagot, amit
könnyen, kis segítséggel, vagy önállóan is meg tudnak munkálni. Csak annyi segítséget
nyújtunk, amennyire a gyermekeknek szükségük van.
Óvoda udvarunk szintén alkalmas az örömteli, változatos tevékenységek biztosítására.
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Udvari játék: Az udvar az óvodai játék egyik színtere. Az évszakok változásával olyan
játékfeltételeket tud teremteni, melyre a csoportszoba nem képes. A sajátos udvari
körülményeink fokozzák a játék hangulatát, több lehetőséget biztosítanak a feltételek
megteremtéséhez. Minimálisra csökken az egyes játszócsoportok figyelemelterelő hatása, a
szabad játék feltételei adottak.
A gyermekek számára fontos, hogy életük éppen olyan tevékeny legyen, mint a
csoportszobában. Szükséges a tevékenységek tervszerű biztosítása. Egyrészt teret kell
engednünk a céltalanabbnak tűnő futkározásnak, elbújásoknak, másrészt az udvari fajátékok, a
benti játékok és tartalmas ötletek segítségével a kinti, szervezett mozgásnak is.
A különböző játéklehetőségek közül azokat kell szorgalmaznunk, amelyeknek fejlődését
előidéző szerepe jelentős, melyek nem csupán az időtöltés eszközei. Legjelentősebbek a fizikai
képességet, erőnlétet, mozgáskultúrát fejlesztő tevékenységek.
Udvari játékfajták:









Mozgásfejlesztő eszközök (mászókák, lépegető. libikóka, motor, roller, kerékpár,
tölcsér…stb) és a labdasportok eszközeinek használata
Énekes, körjátékok
Fogó, futó játékok
Homokozás
Barkácsolás, rajzolás (aszfalt kréta is)
Szőnyegen/pléden építőjáték, mesekönyv nézegetés, kártyázás stb.
Évszakokhoz / ünnepekhez kapcsolódó bábkészítés újra hasznosítható eszközökből
(mesélés, táncoltatás, stb…)
Szituációs- és szerepjátékok

Szabad területen a gyermekek játéka gazdagabb, sokoldalúbb, ezért igyekszünk ehhez
megfelelő körülményeket biztosítani.
Az udvari játék fejlesztése sem érdemel kisebb figyelmet, mint a csoportszobában folyó játék.
Irányításban nincs különbség, az általános szabályok az udvaron is érvényesek, csak sajátos
értelmet kapnak, új vonásokkal bővülnek.
Az udvaron is nyugodt légkört biztosítunk a tevékenységhez. Itt is megvan a lehetőség arra,
hogy a gyerekek megtanuljanak együtt játszani, alkalmazkodni egymáshoz. Az udvar
kialakításánál figyelembe vettük, illetve folyamatos bővítése során figyelembe vesszük, a helyi
adottságainkat, a gyerekek fejlettségi szintjét, életkori sajátosságaikat. Ezeket szem előtt tartva
igyekszünk a legoptimálisabban kihasználni a lehetőségeket.
Az udvari játék szezonális jellegű, az évszakok befolyásolják a lehetőségeket.
Az udvari játék során adódnak olyan helyzetek is, amikor nem fontos az óvónő részvétele, elég,
ha elérhető közelségből figyeli a gyermeke játékát, elegendő a puszta jelenléte, a gyermek felé
fordulás.
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Természetesen, az együtt játszással, sokkal inkább célt érünk. Az udvart felfoghatjuk úgy, hogy:
1. funkciója: játszóhely
2. funkciója: természet megfigyelésére, tapasztalatgyűjtésre való terület
3. funkciója: növényápolás, gondozás
Ezeket figyelembe véve igyekszünk az adott lehetőségeket kihasználni.
Játékirányításunk:
A játékot a legfejlesztőbb tevékenységnek tartjuk, ahol a gyerek megfigyel, érzékel, tapasztal.
Segítségért, magyarázatért a felnőtthez fordul, az óvodapedagógus együtt játszik-, társa a
gyermeknek.

Játéksegítő módszereink:





amikor csak szemléljük a játékot,
amikor hagyjuk a gyermeket a problémák megoldásában,
amikor segítségre van szükségük,
amikor az együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet.

Fontosnak tartjuk a közös játszást, a gyermekek játékába való beleélést, együttérzést. Az
óvodapedagógus szerepét abban látjuk, hogy a gyermekek szívesen fordulnak hozzá
problémáikkal, együttműködő, segítőkész. Az együtt játszás nem korlátozza a gyermek
önállóságát, hanem lehetőséget ad, hogy az óvónő „belülről” segítse a saját elképzeléseinek
megvalósítását. Az együtt játszás igénye fokozottabb kiscsoportban, majd szabályjátékoknál
nagycsoportban ismét erőteljesebb.

Óvodánk sajátosságai:








Szokásrendszerünket úgy alakítjuk, hogy önállóan alakítsák ki a játékhoz szükséges
helyet, szükség szerint rendezzék a mobil bútorokat.
Projektpolcokon biztosítjuk az aktuális témafeldolgozás játékeszközeinek a helyét.
Játékidőben több napon keresztül játszhatják ugyanazt, és kedvük szerint más
tevékenységgel is foglalkozhatnak.
Gondoskodunk félkész eszközökről, kellékekről. Lehetővé tesszük, hogy a
környezetükben lévő tárgyakat is bevonhassák a játékba.
A megfelelő minőségű és mennyiségű eszközök biztosítása érdekében a szülőket is
bevonjuk aktuálisan folyó témáinknak megfelelően.
A saját tervezésű, készítésű társasjátékoknak az 5-6-7 éves gyermekeknél nagyobb teret
adunk.
Élményszerzéseinket megtervezzük, melyben megjelenik a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiája is. Nem csak az év elején adunk lehetőséget az élmények „begyűjtésére”.
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Az adott témáknak megfelelően, lehetőséget adunk a fiúknak és a lányoknak is
élményhez jutni. A családokat bevonjuk a hétköznapjainkba, egy – egy közös
produkció, élményadás erejéig /süteménykészítés, közös zenélés, játékos órák,
kézműves foglalkozások, frizura készítése, munkahelyen való látogatás. stb./.
A játék során jelentkező eszközszükségleteket a gyermekek maguk készítette
játékszerekkel egészítsék ki. A barkácsolás a játék igényéből induljon ki.
A nap lezárásakor a kialakításra került szertartásoknak és életkoruknak megfelelően
pakolják el a gyermekek a játékeszközöket, segítenek a csoportszoba rendjének
helyreállításában.
Az udvar kialakításánál figyelembe vettük, illetve folyamatos bővítése során
figyelembe vesszük a helyi adottságainkat, a gyerekek fejlettségi szintjét, udvarrészt
használó csoportok életkori sajátosságait.
Az udvari játszóhelyek és eszközök kibővítése céljából a gyermekek bevonásával az
épületből is viszünk ki játékokat. A csoportok életkoruknak megfelelően alakítják ki
ennek a feladatnak megfelelő szokásait, figyelembe véve az épület adottságait.
Az udvarra kimenetel és bejövetel a csoportok szokásrendjében megfogalmazott
„szertartásokként” jelennek meg, amelyek biztosítják a gyermekek számra a változások
észlelését, úgy hogy az erősítse a Mi- élményét.

A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:






játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy együtt játszanak,
igényükké válik a társakkal való együttműködés,
képesek szerepet vállalni, megosztani,
alkalmazkodnak egymáshoz, betartják a játékszabályokat,
viselkedésükben megjelennek az óvoda által elvárt viselkedési szabályok.

8.2. Verselés, mesélés
„ A képesség, hogy azt lássa az ember, amit a többiek nem látnak, sokkal fontosabb, mint látni
azt, amit mindenki lát…”
/Lewis Carroll/
Az irodalmi élményszerzés – a mese, a vers, a történet, az elbeszélés hallgatása – gazdagítja a
gyermeki személyiséget, formálja az esztétikai, erkölcsi, közösségi érzelmeket, fejleszti az
értelmi képességeket, kibontakoztatja a gyermeki világképet és nem utolsó sorban az
anyanyelvi és kommunikációs képességeket. Az irodalmi alkotások feldolgozása - bábozással,
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dramatizálással - pedig a gyermek szabad önkifejezésének, művészi megnyilatkozásának ad
teret.

Cél:








Örömmel hallgassanak népi, klasszikus, kortárs és más népek meséit, verseit,
elbeszéléseit, melyek formálják irodalmi érdeklődésüket, ízlésvilágukat, az irodalmi
alkotások iránti szeretetüket.
A mindennapos verseléssel, meséléssel, mondókázással a gyermekek érzelmi nevelése,
gátlások, szorongások feloldása, közösségi magatartás formálása, erkölcsi normák
elsajátítása. Irodalmi tapasztalataikat alkalmazzák a konfliktusok megoldására,
indulatok kezelésére.
Örömmel vegyenek részt a versek, mesék felidézésében, újra alkotásában,
dramatizálásban, bábjátékban, amely az egyéni kiállás formálását segíti, fokozva
beszédaktivitásukat, javítva a metakommunikációs eszközök értelmezését, használatát.
Az olvasóvá nevelés megalapozása.

Feladat:












Oldott légkör és együttlét megteremtése, a mesélés színterének kialakítása, szertartások
kellékeinek biztosítása.A mesesarok és a mesélés szokásrendszerének, a mesehallgatás
ceremóniájának kialakítása.
Mindennapos mesemondás, verselés, mondókázás szervezésével élménynyújtás.
Gesztusainkkal, mimikánkkal, a szöveg hangsúlyozásával a mese, vers élvezetessé
tétele.
Életkornak megfelelő versek, mesék, irodalmi alkotások kiválasztása, a népköltészet, a
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemeit szem előtt tartva.
Az óvoda dolgozóinak modell értékű kommunikációja.
Szituációkhoz kapcsolódóan versek, mondókák mondogatása, az irodalmi anyag
gyakori ismételgetése, lehetőség szerint mozgással és énekkel kísérve.
A gyermeki önkifejezés és a hozzá kapcsolódó vizuális és mozgásos tevékenységek
kombinálása. Ezekhez változatos eszközök biztosítása.
Szereplési, önmegvalósítási lehetőségek biztosítása.
A könyvek megszerettetése.

A fejlesztés tartalma:
Óvodáskor elején, 3-4 éves korban:
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Befogadás ideje alatt, az óvodába kerülő gyermekek biztonságérzetének kialakítása, a
beszédkedv felkeltése történik. Szívesen beszélnek saját cselekvésükről, velük megtörtént
eseményekről. Gondolataikat képesek kifejezni, A vigasztaló, ölbeli játékok a felnőtt
barátkozását, a feltétlen elfogadást jelentik. A képeskönyvekkel való első óvodai találkozások
kötetlen, kellemes együttléttel kapcsolódnak össze:



lapozgatók, mesekönyvek nézegetése
mozgással kísért énekelt szövegek ismételgetése.

Ajánlott anyag:







4-5 db dúdolt ritmikus mondóka /etető, mosdató, tapsoltató, vigasztaló játékok/
8-10 db dajkarím, altató, hintáztató, járni tanító, ujjkiszámoló, állathívogató,
hangutánzó népi játékok
4-5 db rövid vers, amelyben a ritmus és a hangzás az elsődleges
3-4 db rövid mese /nem magyar anyanyelvű gyermekek népmesekincséből is/: állathang
utánzó és felelgetős mesemondókák, halmozó és láncmesék, verses mesék, népmesék,
állatos mesék
1-1 db altató vers és mese

A mondókák és rövid versek gyakorlása, egyszerű mesék hallgatása során ismerkednek meg a
gyermekek a testrészeikkel, az óvodai élet nélkülözhetetlen műveleteivel, a közvetlen, majd
később a tágabb környezetükkel. Gazdagodik szókincsük. Megismerkednek a
metakommunikáció /mimika, gesztus, testtartás/ lehetőségeivel, fontosságával.
A gyermekeket a beöltözések és átváltozások motiválják a mozgásra, az előadásra, melyek a
későbbi dramatikus játék elemeit hordozzák magukban.
Év elején a mesesarok, mesekuckó kialakítása történik a csoportszobában, majd az új
csoportszokásokkal, -hagyományokkal ismerkednek meg a kicsik:





könyvek helye /nyitott polc/
mesélés szertartásai, szimbólumai: mécses, hangulatlámpa, gyertya, csoportbáb, rövid
dalocska, mondóka, zenei betét meghallgatása, stb.
beöltözős, átváltozós játékhoz, mondókázáshoz a kellékek, jelmezek /kalap, kötény,
kendő, szoknya, mellény, fejdíszek/ helye és használata
közös bábos élményekhez /bábok mozgatása, táncoltatása/a bábok: gyűszűbáb, ujjbáb,
fakanálbáb, zacskóbáb, síkbáb, kesztyűbáb megismerése, helyük, használatuk
elsajátítása.

A felidézést, a rögzítést segíti a csoport „mesekönyvének”/kedvenc verseinek,
meséinek/megnyitása,
majd
folyamatos
bővítése
a
nevelési
év
során.
Az óvodai művészeti élményeket elsősorban vendégelőadók által bemutatott előadások
/bábszínház, dramatikus játék, élőszereplős mesefeldolgozás, hangszeres bemutató, koncert /,
valamint az óvodapedagógusok bábjátéka adják.
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Óvodáskor közepén, 4-5 éves korban
Megjelenik a képeskönyv nézegetés igénye, kedvenc mesék eljátszása. Lapozgatás közben már
tudják, mi következik. A gyermekek beszélgetést kezdeményeznek az ismert képekről.
Gondolataikat érthetően, összefüggően ki tudják fejezni: közölnek, leírnak, mesélnek. Társaik
beszédére képesek odafigyelni, de elvárják, hogy őket is figyelmesen hallgassák végig.
Beszélgetések során /gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek/, bábozáskor alakítjuk a
beszédfegyelmet, beszédgátlást, türelemre neveljük őket. Alkalmazzák már a párbeszéd
jellegzetes fordulatait.
Az összeállított irodalmi anyag ebben az életkorban az élményekhez, konkrét témákhoz
/környezet, időjárás, évszakok megfigyelései, természeti jelenségek, tárgyak, állatok/
kapcsolódó versekkel, mesékkel, verses-mesékkel bővül. Egyik részük mondóka, hangutánzó
mese, másik részük párbeszédes játékká formálható.
Költőink gyermekeknek szánt versei, többnyire népköltészeti ihletésű, ritmuselemeket
tartalmaznak. Vidám, groteszk, humoros versekkel egészül ki az éves gyűjtemény.
Ajánlott anyag:






5-6 db kiolvasó, mondóka
5-7 db vers - rövid sorból álló
1-2 db verses-mese
5-6 db prózai állatmese, halmozó és láncmese, egyszerűbb szerkezetű tündérmese
5-6 db saját gyermekkori történet, mesék hasonló korú gyerekekről, kisállatokról

A játéktevékenységekben megjelennek a mesékhez kapcsolódóan az izgalmas mese szituációk,
meserészletek, mesehelyzetek, mesehősökkel való azonosulás.
A mese oldja a gyermek szorongásait, feldolgozását kivetíti a játékába, ez vezet a dramatizálás
spontán kialakulásához. A csoportszoba eszközeit, berendezési tárgyait felhasználva
varázslunk mesei környezetet a játékhoz. A bábok, a gyermeki önkifejezés eszközei. A
gyermekek az ismert mondókákat, verseket már ebben a korban is szívesen elbábozzák.
Az óvónői bábjáték motiváló a gyermek bábjátékához, megjelenik a páros bábjáték,
párbeszédek, elemi meserészletek eljátszása.
Az óvodai művészeti élményeket színházi és bábos előadások, hangszeres bemutatók,
koncertek és az óvónők bábjátékai adják.
Óvodáskor végén, 5-6-7 éves korban:
A gyermekek természetes igényévé válik a mesehallgatás, verselés, mondókázás.
Kialakult mesetudatuk.
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Mesekönyvek iránti szeretetük már nemcsak a képek nézegetésében mutatkozik meg, hanem
kialakultak a „jó szokások” is. Óvják, becsülik a könyveket, ismerik helyét a csoportban és
odateszik vissza használat után.
A csoport mesekönyve vagy élménykönyve az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódik,
folyamatosan bővülve az élményekkel, a kedvenc mesékkel, események képeivel vagy
illusztrációival, képes-lapozható formátumban. Napindításkor, és a nap folyamán is van
lehetősége a gyermekeknek lapozgatni, élményeket, történéseket felidézni belőle.
Várják, kérik a mesemondást. Figyelmesen, csendben képesek végighallgatni a hosszabb mesét
is, mert a mesei élmények hatására képzeletük, fantáziájuk mozgató ereje segíti őket, hogy az
irodalmi művek reprodukálása során átélt érzelmeiket kifejezzék szerepjátékban,
dramatizáláskor, saját mese alkotása közben, bábozáskor és rajzoláskor is.
Igénylik az ismert mesék, gyermekirodalmi alkotások újra hallgatását.
Délutáni pihenés előtt folytatásos mesét, gyermeki mesemondást, altatót és relaxáló zenét is
választhatnak a gyermekek.
Ajánlott anyag:
6-8 db vers
6-8 db mondóka
1-2 db verses mese
10-12 db mese, népmese, tréfás mese, tündérmese, magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág meséi
3-4 db szólás-közmondás, találós kérdés
Az irodalmi élmények hatására gazdagodik szókincsük, fokozódik beszéd-verselési kedvük,
megjelennek saját „alkotásaik”/versek, halandzsák, történetek, mesék/.
Lehetőség nyílik a gyermekek erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmeinek fejlesztésére:








a gyermekekben érthetővé válik, majd tudatosul a mesék erkölcsi mondanivalója
magatartási, viselkedési szabályokat, szokásokat sajátítanak el, képesek annak
betartására
szívesen kezdeményeznek bábozást, bábjátékot, mely során használják a mesében
előforduló szófordulatokat, kifejezéseket, szereplők neveit, cselekedeteit, mozgását
a bábjátékukhoz elkészítik az újabb bábokat, díszleteket
tréfás mondókák, szólások-mondások és közmondások gyakori vagy alkalomszerű
ismételgetése fejleszti a gyermekek humorérzékét, együttes mozgással összekapcsolt
játékuk pedig közösségi érzésüket erősíti
megteremtik maguknak az önkifejezéshez szükséges feltételeket: átváltozás kellékei –
beöltözős ruhák kiválasztása, mesei kellékek, díszletek megtervezése, készítése óvónői
és társak segítségével.
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Óvodáskor végére kialakul gyermekeinkben az irodalmi alkotásokhoz fűződő pozitív
érzelmi viszonyulás, a könyvek szeretete, amely a későbbi olvasóvá nevelés alapja.

Az óvodai művészeti élményeket a nagyszínházi előadások, bábszínházi bemutatók,
koncertek, könyvtárlátogatások, meseposztó előadások és az óvodapedagógusok bábjátéka
nyújtják. Ugyanilyen élményszerű számukra a testvércsoportnak vagy kisebb
gyermekeknek szervezett dramatikus- és bábjátékok is, amelyeknek már nem nézői, hanem
aktív résztvevői.
Óvodánk sajátosságai:










A mese és vers, bábjátékkal, dramatizálással történő feldolgozásához megfelelő
kellékek, díszletek, eszközök biztosítása/ projekthez igazodóan/
Szabad bábjáték, dramatizálás lehetőségének biztosítása a nap bármely szakában.
Fantázia, képzelet szabad kibontakoztatása.
Óvodapedagógusi minta nyújtása, a bábjáték „tudományának” megismertetése.
Az óvodapedagógusi és gyermeki bábjáték. /lásd bábfejezetben/
A gyermekek által legkedveltebb mesék gyűjteménye.
Hallható vagy látható jellel a mesére hívogatás.
A nap folyamán a mindenkori nevelési célnak megfelelően történhet a mese hallgatása,
és feldolgozása.
Mesesarok, mesekuckó kialakítása

8.2.1. Bábjáték
„Rongy, rongy, te bolond. Teveled meg mit csináljak? Megcsinállak kócbabának, kitömöm a
hasadat, bajuszod megfestem, meghúzgálom a hajad, így élünk mi, ketten!”
(Gyurkovics Tibor)
A bábjáték, a maga sajátos varázs erejével, olyan komplex módon hat a gyermekre, amelyet
ebben az életkorban semmilyen más eszközzel, vagy eljárással nem lehet megismételni. A
gyermek életkorának legjobban megfelelő műfaj. A bábjáték műfaji sajátosságai és az óvodás
gyermek gondolkodásmódja között számos kapcsolódási pontot találunk. A bábjáték értékes
művészeti élmény, amely esztétikus hatásokon keresztül formálja a gyermeki személyiséget.
Nem csoda tehát, hogy óvodánk a művészeti tevékenységei közül kiemelten kezeli a bábjátékot.
Cél:




A bábjáték, mint az egyik önkifejezési mód, megszerettetése.
Komplex személyiség fejlesztés a báb, bábjáték nevelő értékének kihasználásával.
A gyermekek anyanyelvi nevelése. Beszédművelés.
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Képességek kibontakoztatása. A gyermekek
gazdagítása.
Esztétikai élménynyújtás. Esztétikai ízlésformálás.

alkotókedvének,

fantáziájának

Feladat:






A bábozás feltételeinek megteremtése
Bábjáték alkalmazása a tevékenységekben
Az óvónő bábjátéka, „a bábtudomány átadása”
A báb terápiás jellegének kihasználása
Óvónői bábcsoport működtetése - óvodai rendezvények, ünnepek gazdagítása
bábjátékkal

A fejlesztés tartalma:
Már az óvoda épületébe belépve szembetűnő, hogy az itt dolgozók számára fontos a
bábjáték. A belső tereket az óvónők, szülők és gyermekek által készített bábokkal, hátterekkel,
díszletekkel, kellékekkel díszítjük. Ez az arculat a csoportszobákban is fellelhető. Ezek
mindegyikében egy azonos képet mutató, állandó, jól látható és a gyermekek számára is
könnyen elérhető helyen - a bábsarokban- biztosítjuk, hogy a bábjáték mindig jelen legyen az
óvodás mindennapokban.
Óvodánkban a készen vásárolt felnőtt és gyermekméretű kesztyűbábok mellett az óvónő
és a gyermek által készített különféle bábtípusok is megjelennek. Tárolási módjukat a típusnak
megfelelően
úgy
alakítjuk
ki,
hogy
az
bármikor
elővehető
legyen.
Alkalmazkodunk a mindig aktuális projekt témájához, és olyan bábokat helyezünk a gyermekek
közelébe, amelyek a feldolgozást segítik.
Az eszközök használatának szokásait, rendjét már az óvodáskor elején kialakítjuk, és az
életkornak megfelelően folyamatosan bővítjük. A szokások egy eleme minden csoportban
megjelenik. A „bábuinduló” a bábozás folyamán mindig elhangzik. Ezen kívül a szertartások
csoportonként változhatnak.
Fontos szempontnak tartjuk, hogy az adott életkornak, és a jó báb kritériumainak
megfelelő bábfajták jelenjenek meg a gyermekek környezetében.
A báb technikája határozza meg, hogy mely korosztálynál mely bábtípusokat használjuk
a legsikeresebben.
Igaz a bábjáték főszereplője a bábu, de annak kiegészítő eleme a díszlet, a színpadkép.
Funkciója a helyszín, az idő, a miliő megjelenítése, ugyanakkor stílusteremtő is. A bábbal
szoros
egységben
képviseli
a
képzőművészeti
ízlést.
Óvodánkban e kiegészítő elemek elkészítéséhez a különböző alapanyagok, szerszámok,
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segédeszközök egy barkácsoló ládában vagy egy erre kijelölt polcon mindig elérhetők.
A kellékek és díszletek elkészítésénél figyelemmel vagyunk a stílustisztaságra, az egyszerűsítés
és kiemelés fontosságára, a sokoldalúságra és praktikusságra.
Paravánnak bármi felhasználható. Mi arra törekszünk, hogy az könnyen összeállítható
és mozgatható legyen a gyermek számára is, illetve elegendő játékteret biztosítson.
A paraván lehet stabil vagy rögtönzött, és állhat asztalon vagy földön. Ennek megalkotását és
kiválasztását is a gyermekek fantáziájára, igényeire bízzuk.
A báb mindig érdeklődést keltő inger és érzelmi kapcsolatot teremtő eszköz az óvónő
kezében. A bábu az önkéntelen figyelmet hívja elő, így a gyermekek kevésbé fáradnak.
Az érzelmi kötődés, a báb-szereppel való azonosulás pedig a játék tartalmának
elsajátítását könnyíti meg. De a tanultak ismétlését, gyakorlását, alkalmazását is színessé,
változatossá teheti. Így tehát a báb az óvodai élet minden nevelési területén jól alkalmazható és
megsegíti a nevelési feladatokat. A bábjáték alkalmazásának lehetőségeit kihasználjuk,
szabályait mindig betartjuk.
A bábbal való első találkozása és élménye az óvodásainknak az óvodába lépés előtti
családlátogatás alkalmával történik. A csoportbáb ellátogat hozzá, ajándékot visz neki. Ez az
ismeretség segíti át a gyermeket az első óvodai napon, ahol már ismerősként fogadja a báb.
Később ez a báb vezeti be őt az óvodai élet rejtelmeibe, ő mutatja meg számára a folyamatosan
kitárulkozó világot és annak érdekességeit. Szabályokat, szokásokat tanít, vigasztal, dicsér. A
gyermek állandó társává válik.
Az óvodai életben elsősorban az erkölcsi nevelési feladatainkat, a közösségi szokások
és csoport hagyományok alakítását segítik meg azok a bábjelenetek, amelyek cselekvés útján
sűrítetten jelenítenek meg egy-egy élethelyzetet, egy magasabb rendű erkölcsi tulajdonságot.
A tanulási tartalmak átadásában, feldolgozásában, azok ismétlésekor a tanulási folyamatot
segítjük meg a bábjáték alkalmazásával.
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gyermeki bábjáték

óvónő bábjátéka

Elindítója az óvónő bábjátéka. A
hangsúly ebben a korban a mozgáson
van, és nem a tartalmon. A lényeg a
funkció öröme, valamit megragadni,
rázni, mozgatni. A saját örömére
történő bábozgatás után már
takarásba is elbújik a gyermek - és
bár bábmozgatása még bizonytalan,
hangja még alig hallható-, de
elkezdődik az igazi játék. Eleinte
csak az életkorból adódó játékot
folytatja (köszönés, visszaköszönés),

Ebben a korban a bábozás a felnőtt és a
gyermek közös tevékenysége. Az első bábos
élményt nálunk a csoportbáb adja. Ezzel
teremtjük meg az oldott, bensőséges
hangulatot, a családias légkört. A nap
folyamán számos apró kis élményt, érzelem
megnyilvánulást közvetítünk. Engedjük, hogy
megismerjék közelebbről is a báb
megelevenedésének titkát. A szemük láttára
húzzuk fel a bábot. Szólunk hozzájuk rajta
keresztül. Ez felkelti érdeklődésüket, és ez
teszi élvezetessé a játékot. Tudják, hogy „nem
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később változatos mozgásokat végez
a bábbal (ugráltat, fektet, köröz
vele…). Ezek a véletlenből adódó
helyzetek adnak ötletet a számára,
amit szóban is megfogalmaz (táncitánci, hopp-hopp…). A cselekvések
között azonban még nincs
összefüggés. A gyakorlás által a
szavak jelentést kapnak, a mozgás
koordináltabbá válik, és a gyermek
eljut a ritmus felfedezéséig.
Halandzsa nyelven szólal meg, vagy
már felfigyel mások beszédére is.
Kapcsolatot keres, figyelme a társak
felé fordul. Az ügyesebbek már az
általunk adott mintát utánozva egyegy mesei cselekményt kiragadva
báboznak.

igazi”, de mivel az élményt a báb cselekvése
adja, mégis élőként fogadják el. Ezzel a
bábjátékkal szerzik első színházi élményüket.
A csoportbábot vagy esetleg annak társait
spontán játszatjuk. A nap bármely szakában,
szituációhoz kötötten vesszük elő a nevelési
feladat megoldását segítve.
- beszoktatás
- az óvoda megszerettetése
- a nevek, jelek megtanulása
- a gyermek megszólaltatása
- szokások alakítása
Ha a gyermekek már jól ismerik a bábot, az
ismert mesék dramatizálását is elkezdhetjük.
Asztalhoz ülve, a paravántól félig takarva
játsszuk el kedvelt meséiket. A meseszövésbe
mindig belevesszük a gyermekek
közbeszólásait, és a bábok reagálnak rá. Így
válik a játék közös alkotó tevékenységgé
Feladataink:
Gondoskodunk a célnak legjobban megfelelő
bábokról. A gyermeki próbálkozásoknál
mindig ott vagyunk, és visszaköszönünk, így
ösztönözzük a további megnyilvánulásokra a
gyermeket. Olyan játékos helyzeteket
teremtünk, amelyben felhívjuk a gyermek
figyelmét a szép bábokra. Lehet, hogy csak
passzív néző marad, de lehet, hogy ő maga is
átveszi a felkínált cselekvést. Ezt azonban
soha nem erőltetjük. Hogy a bábjáték idáig
fejlődjön nekünk óvónőknek döntő szerepünk
van.
- Élményeket nyújtunk.
- Előkészítjük a szükséges bábokat.
- Biztosítjuk az elbújáshoz alkalmas paravánt.
- Vállaljuk a meghallgató, beleélő közönség
szerepét.
A legfontosabbat nyújtjuk a gyermek számára,
a jelenlétünket.

ó

Az ő figyelmük már nem a
cselekvésre, hanem a tárgyra - báb,
díszlet, kellékek- irányul. Így a

Még itt is megtartjuk a bábot, a bensőséges
kapcsolatot és a nevelési feladatok megoldását
segítő eszköznek. (új óvodás fogadása,
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spontán bábjáték fokozatosan
kiegészül az előre eltervezett
dramatizálással. Tartalmilag és
technikailag színesebbé válik a
bábjáték. Eleinte az előző kor játékát
folytatják, de amikor az már nem
jelent újat számukra, leállnak.
Később változás áll be a gyermekek
bábjátékába. Egyre több egyéni
önálló gondolat, ötlet szövődik a
játékba, a sémákat elhagyva a
gyermek magához igazítja a világot.
Olyan egyszerű, mindennapi
eseményeket játszik el, amelyek
számára jelentősek, róla szólnak. Itt
kettős szerepet vállal fel. Nemcsak
beszél a bábhoz, hanem meg is
szólaltatja, váltogatva ezt a két
szerepet. Ez teszi változatossá,
gazdaggá a bábjátékát.
Nagy örömet okoz számukra, ha
maguk készíthetik el a bábokat és a
díszleteket, kellékeket.

magasabb erkölcsi tulajdonságok közvetítése,
felmerülő problémák bonyolultabb megoldása,
játék gazdagítása a báb ötleteivel,
nyelvfejlesztő játékok,félelem,
szorongásoldás) A paraván mögé tesszük át
színhelyünket, amely változatosabb és
kellékekben, díszletekben gazdagabb
megjelenítést biztosít.
Ugyanakkor alkalmazkodunk a korcsoport
játékának, a valamit alkotni,
jellegzetességéhez. Újabb és újabb bábfajták
megjelenésével tartjuk ébren érdeklődésüket,
illetve bevonjuk őket a bábok készítésébe is.
Ehhez jó hangulatot, időt, helyet, eszközöket
biztosítunk. Az elkészítés munkafázisait
bemutatva és magyarázva ösztönözzük őket a
bábkészítésre. Mindig figyelemmel vagyunk a
gyermekek képességeire, és a kudarc
elkerülése érdekében csak olyan
munkafázisokat adunk feladatul, amelyeket el
tudnak végezni.

Ebben a korban megnő a gyermekek
esztétikai érzékenysége. A színpad

A humoros jelenetek azok, amelyek örömet
adnak számukra és serkentik őket az

p
e

ó

Feladataink:
- Bábos élményt nyújtunk, kedvet ébresztve az
utánzásra.
- Ha szükséges, a báb segítségével keresünk
kapcsolatot a visszahúzódó gyermekkel, őt is
játékra késztetve.
- Esztétikus, vonzó bábokkal invitáljuk őket.
- Gyermekméretű bábokat készítünk, és
kínáljuk fel a gyermekeknek.
- A mesékhez és jelenetekhez megfelelő
ember és állatfigurákat helyezünk ki.
- A legkedvesebb bábfigurák ruháját
folyamatosan frissítjük, hogy ne veszítsen
felhívó jellegéből, és esztétikusságából.
- A bábkészítésbe bevonjuk a gyermekeket.
- Arra törekszünk, hogy a gyermek
fokozatosan önálló, alkotó munkát végezzen.
- Lelkes beleélő nézőként motiváljuk a
gyermeket az önálló, öntevékeny játékra.
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egységes képben való látása jellemző
rájuk. Érdeklődésük fokozatosan
kiterjed a technikára is. Ők már arra
a játékszínvonalra jutnak el, amely
színházélményt nyújt nézőnek és
játékosnak egyaránt. Szívesen
játszanak el dramatizált meséket,
kerek jeleneteket kötetlen formában.
Az utánzó vagy reprodukáló
bábjátékban a gyermekek
ragaszkodnak az óvónőtől hallott
szöveghez, a kellékekhez,
díszletekhez. Ebbe a csoportba
tartozik a bábtáncoltatás. Itt is
megmarad a bábjáték spontán
jellege. Ez eleinte a gyermek részéről
az egyenletes lüktetés érzékeltetése.
A mozgáskultúra magasabb foka a
bábszínpadi népi tánc.
Bábtáncoltatást előszeretettel nézik
és végzik a gyermekek, takarás
nélkül is. Így a technikai része is
könnyebben elleshető, hiszen
ilyenkor nemcsak a kéz, hanem az
egész test mozog. Ezt a mozgást
veszi át a báb.

utánzásra. Ilyen élményeket biztosítunk
számukra. Valamint stilizált népviseleti
ruhába öltöztetett bábbal, a népi táncainkból
ismert alapmozgásokat (ritmus,
mozgásmotívumok) stilizált formában adunk
elő a gyermekeknek (csárdás lépés, páros
forgás, térdrugózás, szűkülő-táguló
körmozgás stb.), amelyhez mindig ének vagy
zenei kíséret társul. Így alkalmat adunk arra,
hogy megismerhessék a bábjáték ezen oldalát
is.
A rögtönzött, önálló alkotó bábjátékban nem
mi irányítjuk a játékot, de érdeklődésünkkel,
dicsérettel fokozzuk a játékkedvet.
Mi is rögtönözünk ilyen játékot, elsősorban a
visszahúzódó gyermekek bevonására vagy
szorongó gyermek feloldására.
Fokozatosan bevonjuk őket a bábkészítés
rejtelmeibe, és teret adunk az utánzásra a
bábjátékban is. Egy újfajta kapcsolat alakul ki
köztünk és a gyermek között, amelyet az „ezt
csak mi értjük” öröme hat át.

Feladataink:
Az eszközök biztosítása mellett közvetett úton
segítjük a gyermekek önálló, kötetlen
megvalósításon alapuló játékát. A bábjáték
A rögtönzött, önálló alkotó
minden esetben a képességek sokaságát hozza
bábjátékban a gyermek a
kezdeményező. A szereplők mindig a a felszínre. Az egyikben ügyesebb a gyermek,
a másikban kevésbé. Feladatunk, hogy a
meglévő bábokból kerülnek ki. A
lehetőségeket kihasználva tovább fejlesszük
mese menetét a részvevők (néző és
ezeket. Az egyéni képességek mellett azonban
játékos) együtt szövik. A nézők a
a közösségi képességek alakítását sem
hangulatkeltők, az ő reakciói
(közbeszólásuk, nevetésük) lelkesítik hagyjuk el.
Fontosnak érezzük, hogy az emberi belső
a játékosokat az improvizációra.
világ érzelmi viszonylatait, viselkedésformáit
A gyermek élményeken keresztül
a bábozás és a dramatizálás eszközeivel
ismerkedik a világgal. Ezt az
közvetítsük a gyermekek felé.
élménykáoszt rendszerezni kell, de
van, amikor magára marad. A
projekciós bábjáték mesevilága
ebben segít, hiszen ebben kedve
szerint visszaadhatja élményeit. A
gyermekek játszanak és helyettük
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vallanak a bábok.
Megfogalmazza az otthoni élet
képeit. Kivetíti vágyait. Kifejezi
szorongáson alapuló érzelmi
kapcsolatát. A bábjáték tehát a
gyermek pszichikus egyensúlyának
biztosító szelepe.
A bábjátékot diagnosztikai és terápiás eszközként is alkalmazzuk
Fontos tényező, hogy miközben a gyermek bábozik, figyeljük a gyermek játékát, amiből
megtudhatjuk, mi az, ami őt a leginkább foglalkoztatja. Erre a gyermek kötetlen bábjátéka, a
rögtönzés a legalkalmasabb. Olyan ismeretek birtokába juthatunk, ami után tudatosabban és
egyénre szabottan oldhatjuk meg nevelési feladatainkat.
A bábjáték leggyakrabban használt terápiás területe a magatartás zavar kezelése. Ez, egyéb
„problémás” területekhez kapcsolódva, másodlagos tünetként is felléphet, így kezelése a fő
terület megsegítését erősíti. Hatékony terápiás eszköz a bábjáték a sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében, a beszédhibás (pöszeség, dadogás, hadarás), a beszédzavaros (megkésett
beszédfejlődés), a tanulási veszélyeztetett (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) gyermekek
körében is.
Prevenciós vagy korrekciós munkánkkal kapcsolatban minden esetben segítségül hívjuk a
kompetens személyt. A logopédussal, gyógypedagógussal, pszichológussal történő
konzultáció és gyakorlati megsegítés a fejlesztés hatékonyságát, sikerességét erősíti.

Évtizedekre visszavezethető az óvoda lelkes pedagógusaiból álló Margarétabábcsoport
működése.
Megalakulásakor célként fogalmazódott meg:




a gyermekek esztétikai élményhez juttatása,
az óvodai rendezvények színvonalának emelése,
az érdeklődő és speciális képességekkel rendelkező óvónők szakmai tudásának
szélesítése.
A bábcsoport egy szakvizsgával rendelkező, team vezető által készített éves tematika és
munkaterv alapján dolgozik. Évente 2 alkalommal mutatkozik be gyermekközönsége előtt,
valamilyen rendezvényhez vagy ünnephez kötötten.
Az előadás előkészítése, megszervezése figyelmet érdemlő, összehangolt tevékenység.
Bábkészletünk valamint szakirodalmi és bábdarab gyűjteményünk folyamatosan bővül.
A bábcsoport rendelkezik az alapvető feltételekkel.
- nagy térbe helyezhető paraván
- felnőtt méretű, készen vásárolt kesztyűs bábok
- bábdarabokhoz készített díszletek és kellékek
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- dramaturgiai gyűjtemény
- a tagok által, műhelymunkában készített különböző bábtípusok.

Óvodánk sajátosságai:


Az óvoda arculatát úgy alakítjuk, hogy az a bábjáték sajátos elemeit tükrözi. (belső terek
díszítése)
 Minden csoportszobában van egységes képet mutató bábsarok.
 Minden csoport rendelkezik saját bábkollekcióval (felnőtt és gyermek), amelyek
egységesen kialakított tárolókban vannak elhelyezve. Használatukhoz kialakított
szokásrend tartozik.
 Minden csoportban van paraván, és az azt takaró drapéria. A bábsarokban találhatóak
bábkellékek is.
 Eszköz, idő, hely, minta- és technikai ismeretek nyújtásával biztosítjuk az önálló,
kreatív bábkészítés lehetőségét.
 A bábozás szertartásai között szerepel a „bábuinduló”.
 A bábtípusok alkalmazását életkorhoz, és a projekt témájához igazítjuk.
 Az óvónői bábjáték alkalmazásának szabályait mindig betartjuk.
 A bábjátékot az óvodai élet minden területén a képességek kibontakoztatásában aktívan
használjuk.
 Élményszerű óvodapedagógusi bábjátékkal mintát adunk az utánzásra, a bábozás
technikájának elsajátítására. Jelenlétünkkel, beleélő nézőként segítjük a gyermekeket az
önálló bábjátékban. Alkalmat adunk a félelmek, vágyak kijátszására.
 Terápiás eszközként használjuk az integrált keretek között nevelt kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek esetében.
 Óvodapedagógusok bábcsoportját működtetjük.
A SZVÓ meghatározott eszközlistájának kiegészítése, a Pitypang Tagintézmény által
kialakított közös értékrend szerint:
3-4 évesek:

4-5 évesek:







Nyitott polcon
bábok:
5-6
ujjbáb,
5-6
csutkabáb, 5-6
gyűszűbáb, 5-6
zacskóbáb, 3-4
fakanálbáb
Kesztyűbáb
óvónői
használatra 2-3
db

5-6-7 évesek:

Saját
készítésű
báb 
(óvónő,
gyermek),
marionett bábok


Anyagában
változatos,
folyamatosan cserélt bábkészlet.
A báb típusának megfelelő
bábtartó
 Változatos (4-5 db)
o természetes báb
o terménybáb
o fakanál báb
o kesztyűbáb 10-12 db
o … bábok 10-12 db
o botbábok 10-12 db
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Saját készítésű
báb
(óvónő,
gyermek)

o marionett bábok 2-3
o árnyjátékhoz:
fehérlepedő,
lámpa
o mobilizálható báb paraván
 makett díszletek

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:









Az irodalmi alkotások hatására, szívesen hallgatnak, mondanak verseket, meséket.
Tájékozottak saját és más népek irodalmi alkotásaiban.
Önmaguk is alkotnak mesét, verset, történetet és bátor kiállással adják elő azokat.
A gyermekek nyitottak minden élmény iránt, képesek társas kapcsolatok létesítésére a
kommunikáció révén.
Kifejezésmódjukban használják a mese szófordulatait. Alkalmazzák a szép magyar
beszéd elemeit.
Gondolataikat bátran, érthetően, összefüggően, gátlások nélkül tudják elmondani.
A gyermekek szívesen használják a bábjátékot az önkifejezés egyik módjaként.
Ismerik a bábjáték technikáját, és ezt a fantáziájuk, kreativitásuk bevonásával
gyakorolják is.

8.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
„ A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább kívánja
mellé a mozgást. A zene és testmozgás szerves kapcsolata: az énekes játék, a szabad ég alatt…
ősidők
óta
a
gyermek
életének
legfőbb
öröme..”
/Kodály
Zoltán/
Valljuk, hogy a zenei nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be a gyermekek
személyiségének fejlődésében. A gyermeket az érzelmein keresztül a legkönnyebb
megközelíteni.
Az érzelem- vezéreltségű óvodáskorú gyermekre különösen erős hatással bír a zene
emocionális hatása, mely hangulatokat, érzéseket tolmácsol. (Erre jó eszköz az ének, a zene,
mely érzéseket, hangulatot tolmácsol.)
Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti érdeklődésüket,
megalapozza a zene befogadására való képességüket. Fontos zenei hallásuknak,
ritmusérzéküknek, harmonikus szép mozgásuknak a fejlesztése. A zenei nevelés a gyermeki
személyiség egészére hatással van.
Cél:
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A közös éneklés, zenélés, énekes játék örömének átélése során formálódjon óvodásaink
zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek jussanak minél több olyan zenei élményhez,
ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket. Az éneklés és a néptánc megszerettetése, a zenei
alkotókedv alakítása elsősorban népzenei örökségünk, a klasszikus és kortárs zenei alkotások
megismertetésével.
Feladat:








Feladatunk a fejlesztéshez szükséges feltételek biztosítása/ megfelelő hely kialakítása,
környezet átalakítás, teremrendezés, ideális légkör/
A nemzeti kulturális értékeket átörökítő népi dalosjátékok, énekek mondókát
megismertetése, ahol az egyszerű hangkészletű és ritmusú anyagoktól haladunk a
nagyobb hangkészletű és bonyolultabb ritmusú anyagok felé.
Életkornak megfelelően a különböző zenei készségek, képességek fejlesztése, amire
jellemző a motívumlüktetés.
Az óvónő juttassa a gyermekeket az énekléssel és a zenehallgatással élményekhez,
keltse fel zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat.
A közös játékok során hozzásegítjük a gyermekeket a zenei emlékezetük, képzeletük
fejlesztéséhez, esztétikussá formálódik járásuk, mozgásuk, testtartásuk.
Lehetőséget adunk különböző hangszerekkel élő zenével való ismerkedésre, így
formáljuk ízlésüket.

A fejlesztés tartalma:
Az óvodába bekerülő gyermekekre, nagy hatást gyakorol a személyes kontaktus
megteremtése, a testközelség, érintés hatása. A felnőtt személyes támasznyújtását fokozott
figyelmét, a hallás, látás tapintás érzékelésének játékos élményét ilyenkor élvezheti / ölbeli
játékok, lovagoltatók, simogatók, ringatók, altatók…/ Az óvónő csengő, tiszta éneke a
megfelelő pillanatokban megszólaltatva lebilincselően hat a gyerekekre. Nyugtat és egyben
bátorságot ad, erősíti a zene iránti fogékonyságot.
Óvodánkban biztosítjuk a kötetlen ének-zenei tevékenységek lehetőségét. Nagyon fontos az
önkéntesség, a gyermekek szabadon vagy tovább játszhatnak érdeklődéseik szerint. Ezáltal
lehetőség van arra, hogy az óvodapedagógus egyszerre csak néhány gyerekkel foglalkozzon
egyéni képességeikre figyelve. Mindig a gyermek érdeklődését és aktivitását vesszük
figyelembe. A gyermekek játékidőben napközben is énekelgetnek, vagy a maguk kedve szerint,
vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére.
Az óvodában a környezet hangjainak a megfigyelése, a népi gyermekdalok az éneklés, az
énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös énekzenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a
közös éneklés örömét.
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A folyamatos éneklés, mondókázás és zenei képességek fejlesztését nagyban elősegítik a
különböző bábok. (egyenletes lüktetés, magasabb-mélyeb, gyorsabb-lassabb, halkabbhangosabb, motívum hangsúlyérzékelés, dallambújtatás, visszahangjáték, ritmusfejlesztés,
zenei alkotókedv)
A kisebb gyermekek számára feladatunk az egyszerű táncmozgások megismertetése,
megkedveltetése, a nagyobb (5 – 6-7) éveseknél kötelezően tervezzük és szervezzük az énekes
tevékenységet, gyermektáncot. Még nagyobb kezdeményezést, aktivitást biztosítunk a
gyermekek számára. Időjárás függvényében ezeket a foglalkozásokat a szabadban, szabad
levegőn végezzük. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik
a felnőtt minta spontán utánzásával. A zenei nevelés a művészeti nevelés része, amely a
gyermekek szép iránti fogékonyságát, nyitottságát fokozza. Értékelő szavaink, viselkedésünk,
gazdag ötlettárunk, humoros nyelvi kifejezéseink, képzőművészeti értékeink, dúdoló kedvünk,
énekes beszédünk formálja a gyermekek értékítéletét, alkotókedvét. Az alkotókedv
létrejöttéhez társul a gyermekek emlékképe, amelyekből táplálkozik. (érzés, hangulat)
A zenei nevelés során kiemelt helyet kap az ünnepekre, jeles napokra való készülődés. Ilyenkor
a már jól ismert dalokra alaptánclépéseket is tanulnak a gyermekek. Külön hangsúlyt fordítunk
a népi hagyományok ápolására. Egy-egy jeles naphoz kapcsolódó népi játékok illetve dal
megismerése mindig nagy öröm a gyermek számára.
Az improvizatív feladatok megvalósításához sajátos zenei légkör, hangulat kialakítása
szükséges. A gyermek, játékos kedvének, képzetének elindítása, a pedagógus ötletei és
buzdításai tehetik sikeressé és zenei élménnyé a gyermek számára a játékos rögtönzéseket.
Mindennapi éneklésünkbe beleszőhetjük érzelmeinket, mondanivalónkat a gyermekdalok
motívumaival fűszerezve, az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások alkalmazásával.
Így az éneklés beivódik a napi teendőinkbe, közös játékainkba, beszélgetéseinkbe.
Az énekhang mellett nem feledkezhetünk meg a hangszerek alkalmazásáról sem. Ezek a
„zenélő tárgyak” nem csupán színesítik a hétköznapjainkat, hanem a gyerekek megkedvelik,
mikor megszólaltathatják ezeket. De nemcsak a kész hangszerek jelentenek nagy örömet
számukra, hanem a saját maguk által készítetteknek van „nagyobb értéke „/ különböző csörgők,
ritmuskeltő dobok, pengetők, csattogók, stb./
A zenei nevelés jelen van a nap minden pillanatában. Nem ragaszkodunk mereven a megszokott
témákhoz, hanem kiaknázva módszertani autonómiánkat készülünk fel a mindennapokra. A
zene, amely tulajdonképpen „egy lelki táplálék”, gazdagítja, formálja a személyiséget, belső
egyensúlyt teremt, alakítja az ízlést, az értékrendszert. A felnőtt minta utánzásával az éneklés,
zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének.
A gyermekek személyiségfejlesztését, zenei képességeinek kibontakoztatását a differenciálás
hatékony módszereit alkalmazva érjük el felzárkóztatás és tehetséggondozás formájában.
Zenehallgatásnál nem a megértés a lényeg, hanem az érzelmi befogadás. Az óvodás gyermek
számára a legmélyebb benyomást a személyen keresztül szerzett közvetlen zenei előadás, az
élő zene jelenti. Ez idegen előadó esetében is fennáll, de ha a szeretett személy énekel neki,
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jelen esetben az óvodapedagógus, akkor a zenét is szívesebben, nyitottabban fogadja. Az
élőzenén túl rendszeresen hallgatunk komolyzenét is.
A SZVÓ PP által meghatározott elvek alapján: A fejlesztés tartalmi elemeit alkalmazva
szervezzük tagintézményünk gyakorlatát.

Óvodánk sajátosságai:













Napindító beszélgetésnél, a nyugodt légkör megteremtése relaxációs zenével.
Minden csoportban a gyermekek számára elérhető helyen, jelképpel ellátott, nyitott
polcon találhatóak a hangszerek.
A helyi óvodai rendezvényeken aktualitástól függően, partnerek bevonásával néptánc
bemutató, illetve a szülők bevonásával közös táncház színesíti a programot.
Óvónői hangszerjáték, hangszeres bemutató külsős előadó bevonásával, meghívásával.
Óvónői énekkar – alkalmanként/ Mikulás, Karácsony/
Partnerkapcsolat: Napsugár Gyermekház – néptánc, Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. művészeti
csoport.
Pihenés előtt óvónői énekkel való altatás, relaxációs zene.
Alkalmanként különböző típusú bábok alkalmazása az ének-zene tevékenységeken.
5-6-7 éves korosztálynál kötelezően szervezzük az ének, zene, énekes játék,
gyermektánc tevékenységeket.
A hetenként rendszeresen megszervezett csoportközi foglalkozások szerves részeként
alkalmanként népi gyermekjátékokat, közös énekléseket, zenehallgatást, néptáncot
szervezünk.
Óvodánk tárgyi feltételeit, zongora, hegedű, gitár színesíti.

A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:






Szívesen és örömmel kapcsolódnak be énekes játékokba, zenélésbe, néptáncba, közös
éneklésbe. Önmaguk is kezdeményeznek zenével kapcsolatos tevékenységet.
Mernek és szeretnek énekelni, egyéni adottságaiknak megfelelően önállóan és közösen
egyaránt.
Képesek a zenei élmény befogadására, más népek dalait is szívesen hallgatják.
Örömmel használják, a saját maguk készítette illetve a csoport rendelkezésére álló
hangszereket.
A gyermekek mozgása harmonikussá összerendezetté válik a gyermektánc segítségével,
örömet jelent számukra a zenére történő mozgás.
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Megismerik az aktuális népszokásokhoz kapcsolódó népi játékokat, énekes játékokat.
Jártasságot szereznek a zenei képességek területén.
Zenei önkifejezésükre jellemző a kreativitás.

8.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
„ A látás új fajtája abban áll, hogy ha figyelmesen nézel egy falat, amelyek mindenféle foltok
tarkítanak, olyan dolgokat látsz meg, amik csak a te képzeletedben születnek meg.”
/Leonardo Da Vinci/

Hisszük, hogy minden gyermek vonzódik a vizuális tevékenységekhez adta
lehetőségekhez, melynek jóvoltából fejlődik kreatív személyiségvonása, felszabadultan tud
alkotni, alakítani, újat létrehozni, rácsodálkozni. A személyiségfejlesztés komplex
folyamatában, az élmények és tapasztalatok rendszerére építve, tevékenységek útján segíti az
egyéni képességek kialakulását és formálását.

Cél:
A kreatív önkifejezés lehetőségeinek biztosítása az egész nap folyamán, melyhez sokszínű,
változatos és a komplexitást magában foglaló élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeket
tervezünk és szervezünk.

Feladat:










A gyermeki alkotó–alakító tevékenység feltételeinek (hely, idő, eszköz, alkotó légkör)
megteremtése.
Sokszínű tevékenységformák, a technikák gazdag választékának felkínálása, az
eszközök és eljárások alkalmazásának megismertetése az egyéni képességekhez
igazodva, differenciáltan.
3-7 éves korban tervezhető alkotó tevékenység tartalmának, minőségének differenciált
fejlesztése, különböző szervezeti formákon keresztül.
A finommotorika fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása, a vizuális percepció
fejlesztése.
Igény alakítása az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai formálására, a szép
élményének befogadására utánozható mintaadással.
Szülők megnyerése a gyermek, otthoni környezetében az alkotó –alakító tevékenységek
feltételeinek megteremtésére, a gyerekek munkájának megbecsülésére.(rajzgyűjtő
mappa)
A kreativitás, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás fejlesztése.
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A SZVÓ PP által meghatározott elvek alapján: A fejlesztés tartalmi elemeit alkalmazva
szervezzük tagintézményünk gyakorlatát

A gyermeki alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése óvodánkban:
HELY: Állandó vizuális helyet alakítunk ki, ahol a mozgó gyermekektől védett az alkotók köre.
E mellett a csoportszoba bármely területén az adott témához kapcsolódva folyhat alkotó
tevékenység.
Udvaron is biztosítjuk az évszaknak megfelelő lehetőségeket (homok, víz, hó, jég, kréta, stb.).
IDŐ: A tevékenységekhez az egész nap folyamán elegendő időt biztosítunk, hogy egyéni
szükségleteiknek megfelelően alkothassanak.
ESZKÖZ: Méretben, minőségben, mennyiségben a korosztálynak megfelelő eszközöket
biztosítunk:



Nyitott polcon rajzgyűjtő dosszié jellel, névvel, fényképpel
Tároló dobozok a különböző eszközöknek fajtánként külön-külön

Az elkészült munkákat felhasználjuk az adott játéktevékenységben, illetve lehetőséget adunk a
gyermeki alkotások bemutatására, óvodán belül és kívül is. Egyes programjaink keretében
lehetőséget adunk a gyermek-szülő által készített különböző alkotások kiállítására (pl.: zöldséggyümölcs bábok, szobrok, „nem minden hulladék szemét” –újrahasznosítás lehetőségei, stb..).
3-4 éves korban:
A gyermekek az óvónővel együtt játszva ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel és
technikákkal. Tapasztalatot szereznek az anyagok (homok agyag gyurma, hó, stb.)
alakíthatóságáról nyomkodással gyurkálással gömbölyítéssel, sodrással. Lehetőséget adunk,
hogy használjanak marokkrétát, zsírkrétát, ecsetet, festéket, melyeket nagyméretű papíron
nagylendületű mozgással próbálgathatnak. Megtapasztalják építés során a tárgyak formáját,
alakját, s azt, hogy létre lehet hozni belőle valamit. Felhasználjuk a nagy tér beépítéséhez a
csoportszoba berendezési tárgyait, melyekből kuckót, kerítést, utat, autót, vonatot stb. hozunk
létre. Barkácsolunk a gyermekekkel terménybábot (gesztenyesünit, makk Marcit stb.) és óvónői
segítséggel kedvenc meséjükhöz bábot.
4-5 éves korban:
Az alkotó- alakító tevékenységet, a gyermekek technikai ismereteit bővítjük. Az egyéni és
közös élményekből fakadó témákhoz megfelelő technikákat kínálunk a gyermekeknek.
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Ábrázolásukban megjelenik az ember, a környezet, a tárgyak, cselekmények megjelenítése saját
elképzelésük alapján. Sokat festünk különböző vastagságú ecsetekkel, megpróbálunk
különböző színeket, színárnyalatokat kikeverni, létrehozni. Barkácsolunk termésekből
állatokat, embereket, képzeletbeli tárgyakat. Így fejlődik kreativitásuk, fantáziájuk. Képet
készítenek fonalból termésekből. textilből, gyűrött, tépett krepp papírból. Építés során
próbálkoznak a térbeépítésével, variálásával különböző méretű dobozok, térelválasztó elemek
felhasználásával. Próbálkozunk a hajtogatás alapelemeivel.
5-6-7 éves korban:
A gyermekek megszervezik maguknak és biztosítják a körülményeket, az adott témához. Az
általuk ismert eszközöket és technikákat biztosan alkalmazzák a tevékenységben. Ábrázolásuk
változatos színhasználatot és tagoltságot mutat, jellemző a részletező formagazdagság. Már
tudnak egyszerű formákat másolni, papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani; munkáik tiszták és
esztétikusak. Képalkotásukban kifejezik gondolataikat, élményeiket, elképzelésüket. A
téralakításban, építésben már másokkal is együtt működnek. Festenek különböző anyagokra
(üveg, géz, karton) különböző technikákkal. Sokféle rajzpályázaton is részt vesznek. A
népművészet elemei megjelennek munkáikban. Ismerkedünk a népi kismesterségekkel, a
népművészeti alkotásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal és más népek
művészetével. Rácsodálkoznak régen élt és kortárs festők műveire. Múzeumba megyünk,
kiállításokat tekintünk meg, lehetőség szerint találkozhatnak ma is élő alkotóval. Felfedezik
városunk épületeit, megcsodálják szépségüket. Az óvoda-iskola együttműködési terve alapján
kiállítást néznek meg, közben felfedezhetik társuk alkotását is.
Óvodánk sajátosságai:









Állandó vizuális hely kialakítása, ahol a mozgó gyermekektől védett az alkotók köre, e
mellett a csoportszoba bármely területén az adott témához kapcsolódva folyhat alkotó
tevékenység.
Főbejárat, csoportszobák, folyosók az adott évszakhoz és témához kapcsolódó díszítése
lehetőség szerint a gyerekekkel.
A gyermeki alkotások bemutatása céljából állandó, igényes helyet alakítunk ki, mely a
gyermekek számára, esztétikai élmény befogadására is teret ad.
Lehetőséget adunk a családdal közösen készített alkotások bemutatására.
Az 5-6-7 évesek részvétele a Napsugár Gyermekház foglalkozásain előzetes időpontés tevékenységegyeztetéssel a szülők hozzájárulásával.
Alkotó tevékenység megfigyelése munka közben (pl. festőművész, origamit kedvelő,
szülő, esetleg szívesen sütő nagymama)
Udvari vizuális tevékenységek lehetőségeinek kihasználása (rajzolás krétával, bottal,
festés vizes ecsettel stb.)

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
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Rácsodálkoznak a szép látványára, tudnak gyönyörködni benne.
Képalakításban, képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket,
elképzeléseiket. Plasztikai munkáikban tükröződik a gyermek érzelme, gondolata,
képzelete.
Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. Örülnek egyéni és közös
kompozícióiknak.
A munkáik értékelése során szóbeli véleményt nyilvánítanak. Tudnak beszélgetni az
alkotásokról.
Megfelelően tudják használni a tevékenységeikhez szükséges eszközöket és változatos
technikákat ismernek.
Egymás munkáját megbecsülik, vigyáznak az elkészült alkotásokra.
Részt vesznek környezetük díszítésében szépítésében.
Részt vesznek rajzpályázatokon.

8.5. Mozgás
„ A mozgás az, amelynek segítségével a gyermekek játékosan, kreatívan, örömmel kísérletezve
ismerhetik meg a világot és önmagukat.”
/Jean Ayres/

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás, nincs szüksége külön motivációra, hiszen képtelen
nem mozogni. A fejlődésének ez az időszaka, mikor legintenzívebben minden külső kényszer
nélkül fejleszthető a mozgáskultúra.
Valljuk, hogy ez nem csak a testi nevelés szempontjából fontos, mert a mozgás a beszéd és a
gondolkodás fejlődésének, az önismeretnek, a reális énkép kialakulásának alapja. A sokoldalú
fejlesztés alapját a motoros képességek alkotják, melyek adottságokra épülnek, és tevékenység
közben, gyakorlással fejlődnek. A fejlesztés akkor eredményes, ha a lehetőségekhez képest
egyénre szabott, és kellő motiváltságon alapul. Óvodai nevelőmunkánk gyakorlatába
rendszerességgel épül be a mindennapi testmozgás. Meghatározó elemként szerepel a gyerekek
életmódjának tervezésében és szervezésében, mind a csoportszobában, mind a tornateremben,
mind az udvaron.
Cél:
A természetes, gyermeki mozgásigény kielégítésén túl, a mozgás szeretetére nevelés, az
egészséges életvitel megalapozása, erősítése, pszichomotoros készségek és képességek, a
gyermekek mozgás kultúrájának alakítása.

Feladat:
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Testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) sokoldalú, harmonikus
fejlesztése.
A gyermekek mozgás készségének felmérése évente.
A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségleteinek
differenciált kielégítése érdekében.
Az óvodapedagógus aktív részvétele megfelelő öltözetben a szervezett mozgás
tevékenység során.
Mintaadás a mozgás örömének megszerettetésére.
Mindennapos testnevelés: biztosítjuk a helyet, időt, teret, eszközt az életkornak
megfelelően a csoport napirendjéhez igazítva.
Az óvoda udvar nagymozgást fejlesztő lehetőségének maximális kihasználása.
A csoportszobában, öltözőben, olyan változatos, mobilizálható mozgásfejlesztő
eszközök biztosítása, amelyeken a gyermekek természetes mozgásukat fejleszthetik.
A természetes mozgás és a zene összekapcsolása.
Preventív gyakorlatok alkalmazása a kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzésére.
Sportprogram szervezése a szülőkkel együtt.
Mozgástapasztalatok bővítése, változatos mozgásos játékok, sport és versenyjátékok
szervezése az udvaron is.
Az öt labdasport – labdarúgás, tenisz, kézilabda, kosárlabda, floorball – megismertetése,
eszközismeret gazdagítása, a sporthoz való viszony alakítása.

A SZVÓ PP által meghatározott elvek alapján: A fejlesztés tartalmi elemeit alkalmazva
szervezzük tagintézményünk gyakorlatát.
A fejlesztés tartalma:
A mozgásfejlesztés területei:




Szervezett mozgásfejlesztés
Mindennapos mozgás
Szabad mozgástevékenység (játék során, csoportszobában, öltözőben, udvaron)

A tevékenységek megtervezése:





A szervezett mozgás felépítése és mozgásanyaga Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde
Mozgásfejlesztés az óvodában c. könyvére épül.
A mindennapos mozgást tudatosan éves szinten tervezzük, a nevelőtestület által
összeállított Pitypang Óvoda Mozgásos Játékgyűjteménye alapján
Tudatosan tervezünk a mozgásigény kielégítését szolgáló, meghatározott cél érdekében
tett sétákat, kirándulásokat.
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Valamennyi mozgástevékenység tervezéséhez a „Pattanj Pitypang”! – labdasportok című
játékválogatást használjuk.

Szervezett mozgástevékenység:
Óvodánkban a szervezett mozgástevékenység speciálisan az erre kialakított tornateremben,
vagy az időjárástól függően a szabadban történik. Ezt egészíti ki a SportManó Program, 5 féle
labdasport mozgásanyaga, amelyet a foglalkozás utolsó 15-20 percében játszunk. A sportágakat
6 hetente váltjuk az egymásra épülést követve (labdarúgás, tenisz, kézilabda, kosárlabda,
floorball).
A tornaterem állandó heti beosztással működik.
A 3-4 és a 4-5 éves korcsoportban a szervezett testnevelést hetente egyszer tartjuk. Az 5-6-7
évesek heti 1 szervezett testnevelésen vesznek részt, de számukra a délután folyamán
csoportközi tevékenységként is felajánljuk a labdasportok játszását, amelyen érdeklődésüktől,
motiváltságuktól függően, önkéntes alapon vesznek részt a gyermekek.
A foglalkozás napján már reggel tornaruhába öltöznek óvodásaink, valamint az
óvodapedagógus, és az a délelőtt teljes egészében a mozgás jegyében telik el.
A foglalkozáson fontos szempontnak tartjuk, hogy a gyermekek folyamatosan mozogjanak, a
várakozási idő minimális legyen, és egyéni szükségleteinek és képességének megfelelően
(öndifferenciálás) végezhessék a különböző mozgásokat.
Aktívan vesz részt az óvónő a mozgásos tevékenységekben, a pozitívumokat kiemelve helyes
mintaadással ösztönzi a gyermekeket az esztétikus mozgásra.
A balesetveszély elkerülése érdekében megismertetjük a gyermekeket a tornaeszközök helyes
használatával és a tornatermi szokások, szabályok alkalmazásával.




A 3-4 évesek mozgás anyaga főleg természetes mozgásokat tartalmaz: járás, futás,
ugrás, csúszás, kúszás, mászás, melyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya
változik. Előkészítjük a testséma fejlesztését a testrészek ismeretét célzó és tárgyhoz
viszonyított testhelyzet gyakorlatokkal, illetve a test személyi zónájának alakításával.
Egyszerű játékokon keresztül megismertetjük őket a SportManó labdasportok
sporteszközeivel, azok balesetmentes használatával.
A 4-5 éveseknél a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos
megismerése, az egyensúlyérzék, a szem-kéz és szem-láb koordináció fejlesztése.
Kiemelt
helyet
kap
az
oldaliság
kialakítása.
Megtanítjuk nekik a sportszerek fogásának és használatának alapismereteit. A
SportManó játékgyűjteményből a kisebbeknek szóló ügyességi, labdás gimnasztikai- és
labdaérzékelő gyakorlatokat, páros, csoportos és csapatos játékokat játszunk. A
gyakorlatokat és játékokat, a csoport és az egyén fejlettségi szintjét figyelembe véve
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tudatosan és differenciáltan válogatjuk össze. A foglakozás végén nem marad el az
„öröm játék”, a sportághoz kötött felszabadult játék.
Az 5-6-7 éveseknél a mozgás és az érzékelés összerendeződésére helyeződik a
hangsúly. Az alaklátás, formaállandóság, oldaliság, finommotorika, keresztcsatornák
fejlesztésére szervezünk játékokat, gyakorlatokat. Foglalkozás alatt használjuk a
különböző vezényszavakat, szakszavakat. Fontos szerepet kapnak ebben az életkorban
a verseny és csapatjátékok, hiszen segítik az egészséges versenyszellem kialakulását,
fejlesztik a kudarctűrő képességet. Ezért a labdasportok csapatos játékait részesítjük
előnyben. A SportManó program mozgás anyagából a nagyobbaknak szóló,
bonyolultabb gyakorlatokból válogatunk nekik. Itt is a sportági „örömjátékkal” zárul a
foglalkozás.

Mindennapos mozgás:
Minden nap játékos mozgást szervezünk a csoport napirendjéhez igazítva - időjárás
függvényében - a csoportszobában vagy a szabad levegőn. Alkalmanként kiegészítjük láb és
tartásjavító preventív mozgással, a SportManó program – csoportszobában, illetve udvaron
alkalmazható – játékaival.
Szabad mozgástevékenység:
A gyermekek környezetét úgy alakítjuk ki, óvodai életünket úgy szervezzük meg, hogy az
jobban megfeleljen játék és mozgásigényüknek. Egész nap biztosítjuk számukra a megfelelő
helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységre a csoportszobában-öltözőben és az udvaron
egyaránt.
Célunk, hogy a mozgásformák minél gazdagabb tárházából választhassanak óvodásaink,
melyek azalábbiak:
A csoportszobákban, öltözőben is használható mobil tornaszerek, mozgásra inspiráló eszközök:
egyensúlyfejlesztő eszközök, lépegető, trambulin, ugráló labda, Body-roll hengerek, tölcsér,
mászóka, stb. A különböző mozgásformák gyakorlási lehetősége mellett a gyermekek
kipróbálhatják teljesítőképességük határait. Ehhez megfelelő motivációs alapot teremtenek a
rendelkezésükre álló kézi szerek (különböző anyagú és nagyságú labdák, karikák, babzsák,
wesco-téglák stb…)
A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért a csúszáshoz,
bújáshoz, mászáshoz, guruláshoz szükséges eszközöket biztosítjuk. (műanyag mászóka, asztal,
óriás henger, torna szivacs)
4-5 éves korban a nagymozgások mellett nagy hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció
és az egyensúly érzék fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a
különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötél, karika és a manipulációs
barkácsoló tevékenységek.
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Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a hintázó, ringató, pörgő mozgások
közben történik. Erre a célra jól használhatók a minden csoportban megtalálhatók az
egyensúlyozó tölcsér, lépegető, trambulin, stb.
5-6-7 éves korban a finommotorika, a térirányok, a téri tájékozódás, és az oldaliság fejlesztése
válik hangsúlyossá.
Óvodánk udvarán a mászókák, csúszdák, egyéb eszközök a természetes mozgás kielégítését
biztosítják. A sporttevékenységek elkülönítése (focipálya, kosárlabda pálya) a játék- és az
egyéb területek (homokozó, hinta, stb.) zavartalan használatát segítik elő. Az óvodapedagógus
által, rendszeresen kezdeményezett futó-, fogó-, labda és versenyjátékok segítik a gyermekeket,
hogy mozgásukkal képesek legyenek alkalmazkodni az állandóan változó környezetükhöz.
A gyermekek edzettségét a nyári időszakban a zuhanyozás, mezítláb járás, téli időszakban a
szánkózás, csúszkálás lehetőségének megteremtése bővíti.
Lényeges a szükséges és elégséges szabályok megtanítása. A gyermekek mozgását csak akkor
korlátozzuk, ha társaikra, vagy saját magukra veszélyt jelentenek, illetve mások tevékenységét
zavarják.
Óvodánk sajátosságai:













Tornateremmel, szertárral, és minőségi eszköztárral rendelkezünk.
A tornaterem napi beosztását nevelési év elején elkészítjük.
A szervezett mozgásfejlesztés napján már reggel tornaruhába átöltöztetve érkeznek
gyermekeink, szabadon mozoghatnak az átrendezett csoportszobában, öltözőben.
A nevelőtestület által összeállított mozgásos gyűjtemény felhasználásával tervezzük a
mindennapos játékos mozgást tervezésénél, melyet alkalmanként kiegészítünk láb- és
tartásjavító preventív tornával.
A „SportManó Program” alkalmazása az óvodai mozgáskínálatban. Ismerkedés 5
labdasport -labdarúgás, tenisz, kézilabda, kosárlabda, floorball - eszközeivel, a
sportágak kipróbálása.
Udvarunk mozgásra csábító játékait folyamatosan kiegészítjük mobil mozgásfejlesztő
eszközökkel.
Vízhez szoktató, úszótanfolyam szervezése az 5-6-7 éveseknek, szülői igénytől
függően.
Néptánc és labdasportok– csoportközi tevékenység
Családi sportnap: változatos programokat szervezünk szülő, gyermek, óvodapedagógus
együtt sportolása érdekében.
Városi sportrendezvényeken való részvétel.

A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott,
kiegészítve a SportManó Program sportszereivel.
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:











Szívesen, örömmel végeznek mozgásos tevékenységet
Igényükké válik a rendszeres mozgás.
A kapott utasításnak megfelelően a mozgás kivitelezése pontos.
Testi képességek tekintetében növekszik állóképességük, gyorsabbá, ügyesebbé válnak,
fizikai erejük növekszik.
Eszköz használat magabiztos, mozgáskultúrája változatos, gazdag.
Képes korának megfelelő egyensúlyozó gyakorlatokat végezni szereken is.
Térben és saját testén biztosan eligazodik, ismeri az irányokat.
Versenyjátékokban betartja a szabályokat. Társas kapcsolatai fejlettek-tudnak egymásra
figyelni, elfogadják a csapatjátékban megélt sikereket és kudarcokat.
Tud néhány mozgásos játékot (futó-fogójáték), irányítás nélkül kitartóan játszani.
Mozgása harmonikus, összerendezett. A labdakezelése biztos.

8.6. A külső világ tevékeny megismerése
„ A gyermeket nem tanítani kell, hanem segíteni, felfedezni a világot.”
/Montessori Mária/
A környezet megismerése, a spontán felfedezés jelen van minden helyzetben, folyamatban, és
áthatja az óvodai élet egészét. A látszólagos spontaneitás tudatos, következetes pedagógiai
munkát takar, minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre – melyek észlelésre és cselekvésre
épülnek -és élményszerű átélésre adunk lehetőséget, igazodva a gyermekek életkori
sajátosságaihoz.
Cél:
A természetet szerető, védő gyermekek nevelése, környezetbarát életvitelre való felkészítés, a
környezettudatos magatartás megalapozása. Ismerjék a nemzeti értékeinket, a szülőföld, a helyi
hagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, a természet értékeit, valamint a
közösséghez való tartozás élményét. A környezet megismerése közben a gyermekek
mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása.

Feladat:



Tudatosan tervezett, szervezett, életkornak megfelelő élmény-, és ismeretszerzés,
változatos tevékenységek biztosítása, melyek során átélik a felfedezés örömét
A gyermekek érdeklődésére, cselekvési vágyára, érzelmi vezéreltségére alapozva
sokoldalú megtapasztalási lehetőségek nyújtása, a kísérletező kedv kialakítása, ok-
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okozati összefüggések megláttatása, a megfigyelőképesség, a gondolkodás fejlesztése
és az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
A Föld, a mi bolygónk, megóvása, és ismeretnyújtás, ezzel elősegítve a fenntartható
fejlődés tudatosítását.
A lakóhely közvetlen és a tágabb környezetének, városunk nevezetességeinek,
közintézményeinek megismertetése, a lokálpatriotizmus alapjainak lerakása.
Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, képességek
tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettudatos életvitel kialakulásához.
A tevékenységi formákon keresztül a természeti és társadalmi környezethez való pozitív
érzelmi viszony alakítása.
A meglévő ismeretek elmélyítése, rendezése, kommunikáció és az önálló
véleményalkotás képességének fejlesztése.
Matematikai ismeretek megalapozása a külvilágról szerzett tapasztalatok feldolgozása
során.
Óvodai és csoportos rendezvények szervezése a hagyományoknak megfelelően.
A keresztény kulturális értékek, a magyarság, hazaszeretet a szülőföldhöz és családhoz
való kötődés érzésének, a hagyománytisztelet alapjainak megalapozása. Nemzeti
jelképeink, szimbólumaink megismertetése.

A SZVÓ PP által meghatározott elvek alapján: A fejlesztés tartalmi elemeit alkalmazva
szervezzük tagintézményünk gyakorlatát.

Óvodánk sajátosságai:










Természethez kötődő a csoportok neveinek kiválasztása, melyeket a csoportbábok is jól
tükröznek: pl. Katica, Csibe, Csiga-biga, stb.
A belső környezet megismerése: irányjelzőket, kis képeket helyezünk el az épületben,
ezzel is segítve a tájékozódást.
A természetsarkok őrzik egy-egy séta, kirándulás "emlékeit", alkalmat adnak a
kísérletezésre, megtapasztalásra, a folyamatok követésére /csíráztatás, hajtatás,
állatgondozás/, ismeretek szerzésére.
Az Őszköszöntő rendezvényünk sokszínű tevékenységei során lehetőséget biztosítunk
az évszakhoz kapcsolódóan, a minden érzékszervet megmozgató tapasztalatszerzésre.
A gyermekek étrendjét minél több nyers zöldség, illetve gyümölcs fogyasztásával
igyekszünk kiegészíteni, melyet szülői segítséggel biztosítunk. Célunk a nyers
zöldségek és gyümölcsök tudatos fogyasztására ösztönzés, az alapos rágásra való
szoktatás.
Egészségnap: egészségügyi vetélkedő, mozgás szervezése, életviteli tanácsadás
szülőknek orvos, védőnő bevonásával.
Hangsúlyt helyezünk a csoporton belüli elfogadásra, a gyerekek életkorának megfelelő
tájékoztatására a körükben jelenlévő betegségekről. / pl: lisztérzékenység,
tejérzékenység, diétás étkezés stb./
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Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében só, fény, aromaterápia óvodai
alkalmazása, a helyi só szobában a hetirendbe építve.
Az óvoda udvarán a növények gondozása, ápolása, növekedésük figyelemmel kísérése
évszaknak megfelelően történik / örökbefogadott fák, virágládák gondozása/
A gyerekek megismerik az óvoda utcáját, közvetlen környezetünket, városunk
nevezetes természeti jellegzetességeit, Szolnok építészeti nevezetességeit, épületeit,
közintézményeit.
A közlekedési szabályok elsajátítása: a Közlekedési nap program keretei között.
Megismertetjük a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, erre a
csoportszobákban megfelelő hulladéktároló edények állnak rendelkezésre.
A családokat is bevonjuk a PET- palackok gyűjtésébe, ehhez a kijelölt helyen
elhelyezett présgép/ felnőtt-gyermekekkel/való közös használata lehetővé teszi a
műanyag palackok tömörítését.
Projekt
témáinkba,
élményszerző
sétáinkba
tudatosan
építünk
be
energiagazdálkodással,
vízszennyezéssel,
gazdálkodással,
környezetóvással
kapcsolatos tartalmakat.

A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:









A gyermekek érdeklődővé válnak környezetük iránt, életkoruknak megfelelő szintű
tapasztalatokkal rendelkeznek az őket körülvevő tárgyi környezetről.
Megismerik a környezetvédelem fontosságát, aktív résztvevőjévé válnak a környezet
alakításának.
Biztonsággal tájékozódnak és eligazodnak közvetlen környezetükben.
A környezet megismerése során kialakulnak bennük a kulturált, biztonságos életvitel
szokásai, az elfogadott normák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok.
A környezet megismerése által elsajátítják az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit,
hagyományait, a hagyományok ápolása igényükké válik.
Ismeretekkel rendelkeznek a külső világ mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri
viszonyairól, összefüggéseiről.
Tapasztalatszerzéseik során fejlődik a gyermekek matematikai érdeklődése, felismerik
az ok-okozati összefüggéseket.
Problémahelyzetek megoldásával megalapozódik a logikus gondolkodás, kialakul, az
önálló véleményalkotás, döntési képesség.

8.7. Munka jellegű tevékenységek
Cél:
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A gyermekek szívesen vegyenek részt a közösségért végzett tevékenységekben, tudjanak
együtt, egymáshoz alkalmazkodva, egymást segítve tevékenykedni.
Feladat:





A gyermekek munka jellegű tevékenységeinek korosztályuknak megfelelő, a témák
feldolgozásával összefüggő tervezése, a feltételek biztosítása.
A munka eredményének megbecsülése: tisztelje önmaga és mások erőfeszítéseit,
kötelezettségvállalás alakítása.
Megismertetjük a gyermekekkel a munkaeszközöket, azok megfelelő használatát, a
munka menetének sorrendjét.
Megteremtjük az önálló munka lehetőségét, amely hozzájárul, hogy a gyermekek minél
többször át tudják élni a munka örömét.

 Olyan munkára kérjük meg a gyermeket, amelyet megerőltetés nélkül képes elvégezni:





bevonjuk saját környezetük alakításába.
Kialakítjuk a gyermekekben a tisztaság, a környezet tisztasága, rendben tartása,
megóvása iránti igényt.
A gyermeket saját magához viszonyított értékeléssel buzdítjuk, segítjük az adott feladat
jobb megoldásában, kedvet ébresztünk a további munkához.
Az együttesen végzett munkával, a közösen elért eredmények átélésével segítjük a baráti
kapcsolatok alakulását.
Az óvoda udvarán, a csoportok fáinak, virágládáinak, sziklakertjeinek folyamatos
gondozása.

A SZVÓ PP által meghatározott elvek alapján: A fejlesztés tartalmi elemeit alkalmazva
szervezzük tagintézményünk gyakorlatát.
Óvodánk sajátosságai:




Az óvoda adottságai miatt, a gyermekek bevonása az udvari játékok kipakolásába,
életkornak megfelelően.
Kerékpárok közös tisztogatása.
Kisebb-nagyobb, a szomszédos csoportok vagy az óvoda emeletei között történő
megbízatások adása


A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:






Legyen az önkiszolgálásban és a munkajellegű tevékenységek során minden gyermek
magabiztos.
A gyermekek szeretnek közösen tevékenykedni, feladatot végezni egymásért is.
A naposi munka során önállóan, esztétikusan tudnak teríteni.
Egyéni, alkalomszerű megbízatásokat szívesen vállalnak.
Növény-és állatgondozásban bekapcsolódnak.
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Igényükké válik a környezetük tisztaságának, rendjének megőrzése, ebben maguk is
tevékenyen részt vesznek.
Felelősséget vállal a saját és mások érdekében vállalt munka elvégzéséért.
Megbecsüli és elismeri saját és mások munkáját.
Észreveszik, milyen munkára van a környezetükben szükség; azt önállóan is el tudják
végezni /teremrendezés, barkácsolás… stb./
Ügyelnek környezetük tisztaságára, megóvására

8.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Cél:
A gyermek képességeinek kibontakoztatása, személyiségének fejlesztése a művészetek
eszközeinek felhasználásával, a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire
építve, az egyéni adottságok figyelembe vételével. Az életen át tartó tanulás igényének
megalapozása.
Feladat:











Az egyéni adottságokhoz igazodó feladatok kiválasztása, a követelmények igazítása,
valamint a gyermek reális fejlesztő értékelése.
A tanulás feltételeinek biztosítása, megteremtése során olyan pedagógiai attitűd
alkalmazása, amely személyre szabott pozitív értékeléssel párosul.
Művészetek megismertetésén keresztül az esztétikai, erkölcsi érzelmeik fejlesztése,
kreativitás erősítése (esetenként különböző művészeti ágak szakembereinek bevonása);
A gyermek közvetlen környezetével kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok nyújtása,
természetes környezetben a felfedezés lehetőségének biztosítása. Problémahelyzetek és
összehasonlítási alkalmak teremtése, mellyel a megismerés – érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség fejleszthető.
Megfelelő magatartás és viselkedésminták kialakítása óvónői mintaadással.
Az óvodai tanulás az egész nap folyamán az adódó helyzetekben, természetes
környezetben, tevékenységekben a gyermek cselekvésein keresztül valósul meg.
IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító nevelés-oktatás
megvalósítására törekvés
A tervezés során az értelmi, szociális, kommunikációs, testi képességekhez
kapcsolódó differenciálási szintek figyelembe vétele.
Tevékenységek szervezése során, váratlan ingerekkel, cselekvő aktivitásra serkentés.

A programunkban a személyiségfejlesztés fontos alapelve az individualizálva szocializálás,
melyet a projekt rendszerű tanulásszervezéssel maximálisan meg tudunk valósítani.
Az óvodában a tanulás a személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja, amely folyamatos és
jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység. Nem csak az ismeretszerzésre, hanem az
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egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti
és időkeretekben valósul meg.
Feltétele és differenciált lehetősége annak, hogy a gyermekek a meglévő fejlettségi szintjükről
egyéni tempójukban haladjanak, fejlődjenek. Cselekvéseikhez, tevékenységeikhez elegendő
idő, hely, tér, eszköz áll rendelkezésükre. A gyermekek megismerik a nevelési folyamat
szabályait, és a személyiségüktől függően az időhatárokhoz igazodva betartják azokat. A
rugalmas napirendben növekszik a szabad játék szerepe, lehetősége, láthatóvá válik az egyén,
s létrejöhetnek azok a társas és emberi kapcsolatok is, amelyekben a gyermekek szociális
értékrendje kialakul.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:








az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
alakítása),
a spontán játékos tapasztalatszerzés, saját élményű tanulással;
a cselekvéses tanulás komplex feldolgozása;
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
a gyakorlati problémamegoldás. és feladatmegoldás;
az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás.

Tanulási tevékenységhez tartozó tárgyi feltételrendszer:







Minden tevékenységi formában valamennyi eszköz a gyermeki megismerést, tanulást
segíti.
Elegendő mennyiségben és minőségben állnak a gyermekek rendelkezésére
A gyermekek számára mindig elérhető
Esztétikus, változatos, folyamatosan karbantartott, fejlettséghez igazodó egyéni és /
vagy mikrocsoportos fejlesztésekhez kapcsolódó
Folyamatosan frissített, cserélt, az óvodapedagógusok által készített eszközök is
biztosítottak
A digitális eszközök tudatos használata a projekt témák feldolgozásában, a
mindennapokban.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:


A gyermekeink képesek a figyelem összpontosítására.



A tanuláshoz szükséges képességeik kialakultak.



Szociálisan éretté válnak az iskolára.
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A gyermekek rendelkeznek az alapvető erkölcsi tulajdonságokkal (mint például: az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség). Jellemző akarati
tulajdonságuk az önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat. Szokás–
és normarendszere megalapozott.



Gyermekeink nyitottak, érdeklődők, önállóak, kreatívak, képesek a
problémamegoldásra;



Gondolkodási műveletek végrehajtására képesek (elemi következtetés, oksági
magyarázat);



Gazdag az élmény világuk. Ismereteik, tapasztalataik, szókincsük változatos.
Gondolataikat, véleményüket képesek megfogalmazni.



Tájékozottak a digitális világ adta lehetőségekben. Azokat felnőtt segítségével okosan
tudják használni.

8.9. Egyéni differenciált fejlesztési módszerek
Tagintézményünkben folyó pedagógiai munka és egyben az egyéni bánásmód alapja a
tudatosan szervezett, tervezett és működtetett szocializációs folyamatok. Az egyén figyelembe
vételét fontosnak tartja nevelő testületünk, hiszen a gyermekeink különböző öröklött
adottsággal, más környezeti és nevelői hatások tapasztalataival érkeznek hozzánk. Vagyis nincs
két egyforma gyermekünk.
Óvodapedagógusaink a családlátogatások után, a megszerzett információkra alapozva
törekednek az egyéniségekhez igazítva kialakítani a fogadó környezetet, a befogadáshoz a
tárgyi és személyi feltételeket biztosítani. Legfőképp és első lépésként a napirend és heti rend
az, ami teret ad az egyéni differenciált módszerek alkalmazására, hiszen:






eltérőek biológiai szükségleteik,
eltérő értelmi képességeik, (életkori sajátosságok, érési folyamatok)
családból, bölcsődéből „hozott” tapasztalatok, ismeretek, élmények is más
minőségűek, mélységűek,
társas magatartásuk, közösség iránti igényük változó, eltérő (pl.: családból
érkező kiscsoportos gyermek),
más- más az érdeklődésük, aktivitásuk.

A gyermekek befogadása, megfigyelése és megismerése után tervezzük meg élményszerzések
módját, szocializáció intenzív szakaszára feladatainkat és projektjeinket. Törekszünk a
gyermeki érdeklődésre építeni, az életkori sajátosságokat figyelembe véve és ezen belül
természetesen az egyén érési ütemét.
Projekt terveinket heti tervekre bontva a gyermekek érdeklődésére, az egyéni utak megtalálása
érdekében tervezzük meg. Éves szinten 10 projektet tervezünk. Néhány év tapasztalata alapján
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elmondhatjuk, hogy ez a minta tár a nevelési év alatt bővülni szokott- aktuális élmények és
események, gyermeki ötletek megvalósításakor. Vannak olyan tervezett projektjeink is,
amelyek nem valósulnak meg- érdeklődés-, és idő hiánya miatt. Nevelőtestületünk szakmai
dokumentációjára vonatkozólag azonos értékként fogalmaztuk meg speciális tervezést az
egymástól való tanulás lehetőségét kihasználva. /A tudástárba megosztjuk tervezeteinket./
A folyamatos önképzés jellemzi közösségünket.
A „Jó gyakorlatok” alkalmával a látottak felfrissítették módszertani tudásunkat.
Szemléletmódunkat formálták, például elfogadni az egyéni eltéréseket. Beépítjük gyakorlati
munkánkba az egyéni sajátosságokkal rendelkező párhuzamos, eltérő módon, testre szabott
tanulásszervezést, amely az egyéni fejlesztési tervekben nyomon követhetőek. A tervezeteinkre
jellemző, hogy a gyermek egyéni fejlettségéhez mérten adunk feladatokat, ezzel
teljesítőképességének maximumát adhatja. Fontosnak tarjuk a sikerélményhez való juttatását
az egyéneknek
Tervezésünkben az alul-, és a felültervezés, mint gyengeség megfogalmazódott. A
továbbképzések ezen a területen is segítségünkre volt:









újszerű tervezés,
időkerettel való differenciálás,
munkaformák változatos alkalmazása, kooperatív tanulásszervezés,
csoportalakítási formák bátrabb felhasználása egy- egy téma feldolgozásánál,
tervezésénél: napi tervezés a gyermekekkel.
kooperativitás gyermek és gyermek között, gyermek és felnőtt között,
motiváció fenntartása: óvónői szerepvállalás, gyermeki kíváncsiság
kihasználása,
probléma feldolgozás,
többoldalú megközelítése egy-egy témának.

Óvodapedagógusaink érték azonos szemlélete az egyén differenciálásában a következő
pontokba tudnánk felsorolni a teljesség igénye nélkül:






a gyermekcsoport és az egyén ismeretéből kiindulva fontos, hogy minden
gyermek tűnjék ki valamiben, a rájuk sajátos vonásuknak megfelelően váljanak
a közösség tagjává,
a játékot, a játékban rejlő feladatokat minden gyermek számára tegyük
érdekessé, érthetővé, érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá,
több fokozatban tervezünk, minőségben egy témán belül- játékba integrált
tanulás
találjanak saját fejlődési szintjüknek megfelelő kihívásokat.

Fontos az óvodapedagógus személyisége is a differenciálás szemszögéből. Nevelőtestületünk
tagjai tudatosan átgondolt, feltétel megteremtő szerepét soha nem adhatják fel.
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Óvodapedagógus legfőbb személyiség jegyei a differenciálás szemszögéből:
Ösztönző,
modelláló

személyre szebott
értékelést ad

partneri viszonyt
ápol, szerepet vállal

támogató
figyelemmel fordul
a gyermekek felé

segítőkész,
együttműködésre
kész

Fejlesztésre váró feladat:
 csoportbáb segítségével egyéni utak megtalálása, motiválás,
 mosolygós, humoros óvónői jelenlét.
Tevékenység oldaláról a differenciálás:
szabadon választott
tevékenység

szabon választott és
kötelező
tevékenységek
kapcsolata

óvodapedagógussal
végzett közös
tevékenység

játék és munka
kapcsolata a
tevékenységben

képességfejlesztő
tevékenység

játék és tanulás
kapcsolata a
tevékenységben
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Mivel differenciálhatunk a párhuzamosan szervezett tevékenységek során. a differenciálás
tevékenységbeli lehetőségeit ezekben az elemekben látjuk:

Időtartam

Eszközök

Technikák

Tartalom

Követelmény

Szervezeti
keretek

Munkaformák

8.10.Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.

8.11. Az óvodai nevelés záró szakasza
A „VARÁZSCERUZA” szakmai programrészünk megvalósítására irányuló szakmai
feladatok (5-6-7 éves gyermekek)
Cél:
Olyan nevelési hatásokat biztosítani az 5- 6-7 éves korú óvodában maradó gyermekeink
számára, amely a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességekben eltérő fejlettséget
mutató területek intenzív fejlesztését szolgálja.
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SZVÓ ELEM

TAGINTÉZMÉNYI MEGVALÓSULÁS

Az óvodapedagógusi feladatok az 5-6-7
éves gyermekeket nevelő csoport esetében a
2. félév (január- május) időszakára valamint
a 4. évre óvodában maradó gyermekek
(teljes nevelési év) nevelésére vonatkoznak!

Szakmai konzultációk a gyermekek előző
óvónőivel.

A gyermekek hátránykompenzációját
szolgálják az óvodai élet
személyiségtámogató többletei: játékosság,
rugalmas időkeret, egyéni fejlődési, érési
ütemhez igazodó differenciált óvodai
tanulásszervezés, bevontság,
együttműködés, különleges bánásmód.

Konzultációk feljegyzései az egyéni
fejlődési dossziéba kerülnek.

Kapcsolat felvétele a fejlesztő kollégákkal és
az FHV csoporttal.

Dokumentumok összegyűjtése,
tanulmányozása/megfigyelések, fejlődési
lapok, DIFER mérések/.
„MI ÉLMÉNYEK” szervezése.
Hozott jel megtartása


Projekt rendszerű megvalósítás.



Csoportszoba mobilizálása, átalakítása az új
igényekhez, játékokhoz.

Önreflexió, önkorrekció képessége.



Irányított tevékenységek beépítése a
napirendbe.

Eszközök alapanyagok még differenciáltabb
biztosítása.



Megfelelő ellenőrzési és értékelési

Szocializációs terv, tudatos szakmai
felkészülés.
Differenciálás tervezése.

módszerek kiválasztása.


Társadalmi témák beépítése.



Délutáni időszakban csoportközi
tevékenységek szervezése: Labdatorna,
tartásjavító torna, előadások megtekintése,
úszás, néptánc)



Délutáni pihenőidő fokozatos rövidítése,
majd 2. félévtől elhagyása.



Iskola – óvoda átmenet megsegítése:
Étkezésnél önálló szedés gyakorlása, „tálcás
rendszer bevezetése”.



Kötött elemek: irányított beszélgetés,
beszélgető kör.
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Kérdéskultúra átformálása a gondolkodási
folyamatok beindításához.
Éves nevelési tervben: önállóságra irányuló
széles tevékenységrepertoár.

Óvodai tanulásszervezés.

A gyermekek bevonása a csoport szokás és
szabályainak alakításába.
Több valós problémahelyzet: Tervezett,
spontán.
Kivárási szakaszok: Főétkezésnél bevárják
egymást.
A foglalkozási idő fokozatos növelése,
kötött jelleggel.
A tevékenységrendszer kialakításával
lehetőség teremtés a gyermek, tervezési,
aktivitási, megvalósítási, együttműködési
folyamatainak gyakorlására.
Kritikai gondolkodás fejlesztése.
Stratégiai gondolkodás fejlesztése.
Fonémafejlesztés.
Ritmusfejlesztés.
Csoportközi néptánc bevezetéseheti egy
alkalommal
Ismerkedés Szolnok nevezetességeivel.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Az óvodai nevelési folyamat és családi nevelés eredményeként és a gyermek a belső érése,
alapján óvodásból iskolássá szocializálódik.

8.12. Módszerek, eljárások a program megvalósításához
Az alkalmazott módszerek, és eljárások a SZVO PP szerint.
A Boldogságóra program témáinak feldolgozása speciális módszerekkel és eljárásokkal.
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9. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.
Cél:
Óvodásaink legyenek nyitottak, érdeklődők és motiváltak, és egyéni adottságaiknak
megfelelően képesek az őket körülvevő világ megtapasztalására, felfedezésére, az
összefüggések meglátására.
Rendelkezzenek olyan értelmi, szociális, kommunikációs képességekkel, készségekkel,
kompetenciákkal, melyek alkalmassá teszik őket a különböző élethelyzetekben való
helytállásra.
Feladataink:
-

A csoportban a gyermekfogadás feltételeinek megteremtése.
A gyermek és a csoport felkészítése a befogadásra, a kapcsolódó feladatok tervezése
A gyermeket az óvodapedagógus a szocializáció területén megfigyeli, eredményét
értékeli.
Az óvodapedagógus a szocializáció eredményére építve a speciális szükségletéhez
kapcsolódóan egyéni tervezést végez.
A szakértői vélemény alapján az óvodai integrációs feladatokat egyéni fejlesztési tervben
rögzíti és megvalósítja
A szülő rendszeres tájékoztatása a gyermek óvodai fejlettségéről és fejlődéséről
A gyermeket segítő szakemberekkel való rendszeres együttműködés.
Az óvodapedagógus a soros szakértői felülvizsgálati kérelmet határidőre elindítja
Az óvodapedagógus az iskolába lépő gyermekek esetében a kötelező felülvizsgálatra a
felterjesztést elkészíti, elindítja.
Tehetségműhely működtetése, valamint a mindennapi tehetséggondozás beépítése a napi
nevelő munkába.
Új, a gyermekek problémáihoz igazított módszerek és eljárások keresése, alkalmazása. pl.
motivációs tábla

Intézményünkben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése komplex módon, a
gyermekek egyéni szükségleteinek, és a törvényi előírások figyelembe vételével történik.
Az óvodapedagógusok a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről megfelelő információkkal
rendelkeznek, (Anamnézis, szakvélemény, megfigyelések eredményei, tehetségjegyek
megfigyelése), és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő mindennapi tevékenységeikben.
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9.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
9.1.a. Sajátos nevelési igényű gyermek
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.

9.1.b. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.

9.1.c. Kiemelten tehetséges gyermek
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.
Célunk:
Sokrétű tevékenység biztosítása, mely lehetővé teszi a komplex személyiségfejlődést, ahol a
gyermekek megmutatják, kipróbálják képességeiket, mert csak így derülhet ki, mire képesek.
Feladatunk:
A többszintű, az érdeklődésre épülő tehetséggondozás kialakítása, amely mindenki számára
előnyös:
- Széles körben a mindennapi ellátásban
- Érdeklődők csoportjában
- Kiemelkedőknek
- Tehetség jeleket mutatóknak
Kihívás számunkra, a rejtőzködő tehetségek felismerése, ezért kiemelt figyelemmel fordulunk
a kettős különlegességű gyermekek felé, akik lehetnek:
- szociokulturálisan hátrányos helyzetűek
- neurológiai eltéréssel küzdők
- érzelmi és viselkedési eltérést mutatók
Fontosnak tartjuk az elfogadó, biztonságos légkör kialakítását, hiszen az óvodás gyermek
érzelmi vezéreltsége miatt csak olyan közegben nyílik meg, ahol szabadon szárnyalhat.
Figyelemmel kísérjük a gyermek belülről fakadó szükségleteit, megfelelő motivációs bázis
biztosításával.
Az óvodába lépésüktől kezdve folyamatosan figyelemmel kísérjük és dokumentáljuk a
gyermekek fejlődését, ez által minden gyermeknél nyomon követhetőek a kiemelkedő vagy
gyorsabban fejlődő területek. A gyermek érdeklődésének megfelelő játékokkal,
tevékenységekkel, egyéni bánásmóddal, fejlesztésekkel támogatjuk erősségeiket. 3-4 éves
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korban elsősorban a szociális készségeket fejlesztjük, ez lesz az alapja a további
fejlesztéseknek. A gyermekek otthonról hozott és speciális ismereteire építve tervezzük meg az
éves tevékenységi tartalmakat figyelembe véve nevelőtestületünk többletkompetenciáit,
valamint partnereink körét.
Mire építkezünk?
- Családok bevonása gyűjtőmunkákba, élménynyújtásba (séta, rendezvény, szereplés)
- Családok bevonása tevékenységekbe (együtt játszás az óvodában, szülő részvétele a
tevékenységekben, otthoni program, verseny a szabadidő hasznos eltöltése érdekében pl.
várkészítő verseny, mézeskalácssütés, koncert)
- Változatos tevékenységek, témák, gazdag módszerek, hagyományos és újszerű eszközök
alkalmazása pl. vizuális egyedi technikák, zenei kártyák, korongok, különleges, egyedi bábok.
- Gazdag élmények, változatos programok (séták során: Szolnok nevezetessége, szülők
munkahelyei, régmúlt foglalkozások, közlekedés, környezettudatos életmód, művészeti
élmény: bábelőadás, meseelőadás, hangverseny, hangszerbemutató)
- Más népek kultúrája (testvérvárosi kapcsolat)
5 éves kortól közösen kialakított, szabályozott folyamat alapján történik a gyermekek
megfigyelése, mérése. Az eredmények tükrében kerülnek be a „Zeneovi” tehetségműhelyünkbe
meghatározott létszám és irányultság alapján gyermekeink. Azokat a gyermekeket, akik nem
vesznek részt a tehetségműhely foglalkozásokon, a saját csoportjukban, valamint csoportközi
tevékenységek során a mindennapokban gazdagítjuk.
A gyermekek érdeklődésére építve állítjuk össze a gazdagító tevékenységek témáit és tartalmát.
A csoportközi tevékenységeket minden nevelési évben a pedagógusok többletkompetenciáira
építve szervezzük, ahol a gyermekek megismerkedhetnek:
- a SportManó Program 5 labdasport játékaival (labdarúgás, tenisz, kosárlabda, kézilabda,
floorball).
- a néptáncon, a népi gyermekjátékokon keresztül a magyar zenei mozgáskultúrával, zenei
örökséggel.
- a Kíváncsiak klubja logikai feladatain keresztül az IKT eszközök alkalmazásának alapjaival.
- az Ügyes kezek csoportközi tevékenységen keresztül a nemzeti hagyományainkkal, népi
kézművességgel.
- a Só szobában a test működésével, kristályok, kövek kialakulásával, kutakodással,
kísérletekkel.
- élményszerző séták, előadások során a közintézményekkel és munkáikkal: posta, könyvtár,
múzeum, galéria, művelődési ház, rendvédelem
- kirándulásokon, kerékpártúrákon, terepgyakorlatokon keresztül az állat-, növényvilággal.
- előadásokon, sétákon, szakmai programokon keresztül a környezettudatos magatartással
(Nefag, Hulladéklerakó, NHSZ).
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9.1.d. „Zeneovi” tehetséggondozó műhely
„Ki kicsoda, s ki micsoda, s ki a csoda?”
/Deli Éva – Buda Mariann/

A Pitypang Tagintézmény ,,Zeneovi” Tehetségműhelye a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai
Programjának ,,Paletta” alprogramja alapján működik.
Nevelőtestületünk felismerte, hogy a társadalmi változások felgyorsulásával a régen működő
megoldások már nem felelnek meg az új kihívásoknak. Ez keltette életre 2005. novembertől a
műhelyfoglalkozásokat, kezdetben még "szárnypróbálgatásként". Törekvésünk, hogy
felismerjük, azonosítsuk, érdeklődésüknek megfelelően fejlesszük a zenei tehetségígéreteket.
Azonosítás, beválogatás a műhelybe
Az intenzív szocializációs időszak alatt, minden 5. életévét betöltött gyermek részt vesz a
tehetségazonosításban. Saját óvodapedagógusai a „7 személyiség szempont” (dr. habil
Gyarmathy Éva 2006); és Érdeklődési iránya – (NTP -ENK-M-16-0001 tehetségkapu 2)
megfigyelése alapján azonosítják a gyermekeket.
A kapott eredményeket a csoportos óvodapedagógusok a tehetséggondozó műhely vezetőjével
együttműködve dolgozzák fel, konzultálnak a gyermek gazdagító programban való
részvételének lehetőségéről.
Amennyiben a gyermek nem került beválogatásra a „Zeneovi” gazdagító programba, úgy
saját csoportjában a mindennapi tehetséggondozásban vesz részt. A tehetségműhely vezetője
és a csoportos óvodapedagógusok folyamatosan konzultálnak a gyerekek nyomon követése
érdekében.
Cél:








Az 5-6-7 éves korú tehetségre utaló hajlam jegyeit mutató gyermekek komplex
azonosítása, gazdagító programban való fejlesztése, nyomon követése.
A műhelymunka során a zenei nyelv megismerésével, változatos gyakorlásával, többlet
lehetőségek és tartalmak biztosításával támogatjuk a zene, a mozgás, a vizualitás, a
gyermekek differenciált személyiségfejlesztését.
Zenei és esztétikai élmények létrehozása, közös éneklés, együttes zenélés, hangszeres
játék.
Belső fantáziakép kivetítése a vizuális és zenei nyelv sokszínű használatával a
megjelenő alkotó tevékenységek során, improvizatív mozgással kísért alkotó fázis
megjelenítése (zenére mozgás, mozgásos táncjátékok, koreográfia, zenei többletek
adása).
A mozgás-, vizuális- és zeneművészet eszközeinek alkalmazásával és jókedvű játékkal
a gyermekek alkotóképessége, önálló és rugalmas gondolkodása, a gátlásoktól mentes
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kreatív önkifejezése fejlődjön, és fejlesztőleg hasson a szociális képességekre,
valamint saját maguk és egymás megismerésére. Így komplex módon formálódik a
személyiség egésze.
Feladat:







A tehetséggondozó műhelyt vezető óvodapedagógus kialakítja a zenei gazdagító
programjához igazodó eszköz és feltételrendszert.
A tehetséggondozó műhelyvezető óvodapedagógus a csoportban dolgozó
óvodapedagógusokkal együtt elvégzi a tehetségazonosítást.
A gazdagító program kialakításakor a műhelyvezető témaegységeket tervez, amely
magába foglalja a zenei, vizuális, mozgásos tevékenység tartalmi elemeit. A zenei
élmények inspiráló hatása indítja be az alkotást, teret adva az önkifejezésnek. A téma
kiválasztása általában a gyermekek érdeklődése és asszociációja alapján történik.
Tudatosan tervezi és szervezi környezete és a művészetek gyermekekre gyakorolt
élményhatásait, megteremti a differenciálás, öndifferenciálás feltételeit.
Támogatja, és szükséges mértékben segíti a gyermekek egyéni elgondolásait, a gyermek
belső képének, fantáziájának kivetítését, a gyermeki önkifejezést.

 Szülőkkel való széleskörű kapcsolattatás formáit az intézményi tehetségprogram


alapján alkalmazza.
A dokumentációs rendszert a SZVÓ PP alapján működteti.

„Zeneovi” gazdagító program bemutatása
A
tehetségműhely
foglalkozásaiba
bevont
gyermekek
A műhelyfoglalkozások időpontja: heti 1 alkalommal, 30-60 perc

létszáma:6-8

fő

A gazdagító tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a témák sokoldalú feldolgozására,
az intelligenciaterületek komplex mozgósítására és az öndifferenciálás lehetőségének
biztosítására. Kiemelt fontosságúnak tartjuk az individualizálva szocializálást, amely
magában foglalja a személyes választás szabadságát, saját határaik megtapasztalását, a
személyes tér védelmét, valamint az egymás és a különbözőségek közösségen belüli
elfogadását, tiszteletét.
Eredményesen alkalmazzuk a drámapedagógia nyújtotta lehetőségeket.
Feltöltődésként hangversenyen, kiránduláson, kulturális programokon veszünk részt.
A Széchenyi Körúti Sportiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Szolnok
Városi Óvodák együttműködése keretében gazdagító programokon veszünk részt az iskola
meghívására. Programjainkba szülőket is bevonva szervezünk feltöltő, élményszerző
programokat, projektjeinkhez gyűjtőmunkát.
Támogatjuk a gyermekeket, hogy kipróbálhassák magukat, megéljék saját hatékonyságukat és
kompetenciájukat versenyen való részvétellel, bemutatkozási lehetőségek biztosításával (pl.:
„Ovi-dobogó”).
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Szülőkkel való kapcsolattartás formái










Tájékoztató szülői értekezlet
Réteg szülői értekezlet
Egyéni tanácsadás
Betekintés a műhelymunka folyamatába
Fogadó órák
Teadélután (nyomon követés)
Szülői levél
Programokba bevonás
Online kapcsolat

A tevékenységet segítő eszközlista a SZVÓ PP iránymutatása szerint meghatározott.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Kibontakoznak a tehetséggondozásban részt vevő gyermekekben rejlő adottságok, gyorsabb
ütemben fejlődnek kortársaiknál, ami lehetővé teszi, hogy érdeklődésüknek megfelelő
művészeti iskolában kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

9.2.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint.

9.3. Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt segítő folyamatok
szabályozása
A SZVÓ gyermekvédelmi-óvodai integrációs rendszerének irányelvei szerint.

10.Hagyományaink, ünnepeink
Óvodánk nyitott. Változatos lehetőség biztosításával a szülők betekinthetnek az óvoda életébe.
Megtapasztalhatják szakmai felkészültségünket, emberi magatartásunkat és azt, hogy szeretjük
gyermekeiket. A hagyományokhoz és ünnepekhez kötött rendezvényeink nemcsak
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óvodásainknak, hanem az ő hozzátartozóiknak is a szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését
jelenti. Számunkra is jelentőséggel bír, hiszen közelebbről is megismerhetjük a szülőket, a
gyermeknevelési szokásaikat és a leendő óvodásainkat.
A szülői igények és a nevelő közösség döntése alapján állítjuk össze a nevelési év elején az év
rendezvény programját. A programok megvalósítási formáját az igényeknek megfelelően
rugalmasan alakítjuk.
Programok, rendezvények:
Őszköszöntő
Állatok világnapja
Egészségnap
Mikulásvárás
Adventi koncert és gyertyagyújtás
Farsangi mulatság
Tavaszi jeles napok
Játszóházak
Közlekedési nap
Édesanyák köszöntése
Nagyok búcsúzója
Gyermeknap- családi sport délután

11. A gyermekek fejlődésének nyomon követése
11.1. Megfigyelések, mérések
A SZVO PP megfogalmazott irányelvei szerint. A felhasználható dokumentumok a SZVÓ
nyomtatványokban találhatóak.

12. Dokumentálással kapcsolatos feladatok
Tudatos pedagógiai munkánk alapját a dokumentáció adja. Fontosnak tarjuk, hogy ez
tagóvodai szinten egységes rendszerben, azonos alapelvekre és tartalmi elemekre épülve
valósuljon meg. Törekszünk arra, hogy a dokumentáció egyszerű, könnyen kezelhető, de
minden információt tartalmazó, naprakész legyen. A dokumentumokban lévő adatok és
információk kezelésénél betartjuk a mindenkori törvényi rendelkezéseket. A dokumentálás a
SZVO irányelvei alapján történik, a dokumentáció ellenőrzése az éves pedagógiai munkaterv
alapján, illetve kiemelt feladatokhoz kötötten történik. Követve a 21. sz-i kommunikációs
formát, törekszünk a dokumentumok digitális elkészítésére, archiválására.
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Kötelezően vezetett szakmai-tanügy igazgatási dokumentumok:






Felvételi-mulasztási napló
Óvodai csoportnapló: Az óvoda programját tükröző, a pedagógiai munkánkat teljes
mértékben segítő dokumentum. A SZVÓ által egységesített tartalmi minimum mellett
a tagóvodánkra jellemző sajátosságokat mutatja.
A Gyermeki fejlődés nyomon követése
Gyermeki produktumok gyűjteménye

Egyéb dokumentumok:


Heti terv: A projektrendszerű tanulás szervezését megsegítő dokumentum a szülők
tájékoztatására.
 Belső ellenőrzési jegyzőkönyv: Az adott tanév szakmai munkáját megsegítő
dokumentum.
 Együttműködést segítő szülői nyilatkozatok, igényfelmérő és elégedettségi kérdőívek
 Háromszínű tagóvodai irattartó papucs elhelyezése a csoportokban.
Segíti a csoportos dokumentumok átláthatóságát:




Zöld: felvételi és mulasztási napló, étkezési ív.
Sárga: a kiemelt pedagógiai területhez kapcsolódó dokumentumok, szakmai
segédanyagok.
Piros: Pitypang Óvodai aktualitások

13. Az óvoda kapcsolatai

13.1.Belső kapcsolatok
A családdal való kapcsolattartás minősége számunkra lényegi kérdés. Együttműködésünk a
partneri viszonyon alapul, amely folyamatos, egyenrangú és kölcsönös.
A családok sajátosságaihoz illesztett intervenciós gyakorlatot támogató kapcsolattartási
elemeket használjuk. Nyitottak vagyunk. A tanév folyamán lehetőséget biztosítunk előzetes
egyeztetés alapján, hogy betekintést nyerjenek az óvodai csoportéletbe.
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Résztvevők

Forma
Beiratkozás

C
S

Nyári szülői
értekezlet a leendő
óvodások szüleinek

A
L
Á
D

Családlátogatás
Ismétlő
családlátogatás

Tartalom
Ismerkedés
információ csere
tájékozódás

Gyakoriság
Minden év
májusában, illetve év
közben folyamatosan
az óvoda befogadó
kapacitásához és a
szülői igényekhez
mérten.

A SZVÓ
felépítésének és a
Pitypang
Tagintézménynek a
Június
bemutatása
Házirend ismertetése
SZVÓ és
tagintézményi
pedagógiai program
ismertetése, kiemelve
a speciális területeket
(pl. SportManó
program)
Az óvodakezdés
alapvető információi
Környezettanulmány
Augusztus
Ismerkedés
Szülői igények
Felmerülő probléma
felmérése
esetén

Egyéni beszélgetések Előforduló
problémák kapcsán
(tartós hiányzás,
rendszertelen
óvodalátogatás,
elhanyagoló szülői
magatartás)
Információ csere
Szülő tájékoztatása
Szülői igényfelmérés A szülői igények
megismerése az

Napi szinten,
többnyire a délutáni
időszakban
Aktuálisan

Szeptember
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óvodai programokkal
kapcsolatosan.
Tájékozódás a szülői
kompetenciák felől
segítségadás,
támogatás terén.
Fogadó óra

-tájékoztatás a
évente 2 alkalom,
gyermek fejlődéséről igény szerint
- a szülő által
felvetett nevelési,
családi problémák
megbeszélése
- a beiskolázás
megsegítése

Szülői értekezlet

- Nevelési év
kezdetén:
Beszoktatás,
óvodához szoktatás
tapasztalatai.
Házirend
felelevenítése.
Tájékoztatás a tanév
rendjéről.
Napirend, heti rend
ismertetése
Tájékoztatás a
támogatási rendszer
igénybevételéről

Évente 3 alkalom
Igény szerint

Szeptember

- Nevelési év közben:
Tájékoztatás az év
közbeni
tapasztalatokról
Egy kiemelt nevelési
terület
megismertetése
(szemléletformálás,
ismeretbővítés) pl. A
SportManó program
gyermekekre
gyakorolt fejlesztő
hatásának bemutatása
Meghívott
szakemberek
előadása.
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Réteg szülői
értekezlet

Rendezvények

Tagintézmények

Hagyományok,
óvodai ünnepek.

Programterv alapján

SZMK:

A szülők bevonása a Aktuálisan
tagóvoda
működésébe.
Véleménynyilvánítás
javaslattétel
Dokumentumok
elfogadtatása
Szervezési feladatok

Szakmai délelőttök

Aktuális nevelési
témával kapcsolatos
szakmai
megbeszélések,
bemutatók
Az éves tervben
megjelölt feladatok
megvalósítása

„Zeneovi”
tehetségműhely
Szakmai
munkaközösségek
Gyermekvédelem és Belső jelzőrendszer
esélyegyenlőség
működtetése

Felső vezetés

- SportManó
Szeptember
Program bemutatása
az érdeklődő
kiscsoportos
szülőknek
- A szülők egy
csoportját érintő
aktuálisan
téma.

Információcsere
Tájékozódás
Családlátogatás
Egyéni problémák
megbeszélése.
Közvetítés a külső
intézmények felé.
Családhoz illesztett
segítségnyújtás.

Vezetői értekezletek Aktualitások
Az óvoda
Elektronikus
működésével
kapcsolatos
kapcsolattartás
információk cseréje.
Személyes
megkeresés
A pedagógiai
munkával
kapcsolatos
Nevelőtestületi
Ismeretek átadása
értekezletek, szakmai
napok.

Alkalomszerűen

Alkalomszerűen

2 hetente
Rendszeresen
Igény szerint

Kiírtak szerint
évente 3 alkalom.
77

13.2. Külső partnereink
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a nevelőtestületünk nyitott és kezdeményező.
Intézmények

Forma

Tartalom

SZVO „Ovikukucska”
Jósika Úti Bölcsőde

Általános iskolák:
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

Széchenyi Körúti
Sportiskolai Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
(megyei
körzethatárokkal

Lehetőséget adunk
a leendő szülőknek
Óvodapedagógusok
és gyermekeknek a
látogatása a bölcsödében.
betekintésre, ahol
Bölcsődei gondozók
megismerhetik az
látogatása az óvodában.
óvoda sajátosságait,
Leendő óvodások látogatása kiemelt nevelési
az óvodában a szülővel a
területeit.
családi napon.
Tájékozódnak a
SportManó
Programról.
Információ csere
Bölcsőde-óvoda
átmenet
megsegítése
Rendezvények látogatása,
Beiratkozás
kölcsönös látogatások.
megsegítése
 Az óvodapedagógusok - az óvoda-iskola
látogatása az 1.
átmenet
osztályosainknál.
megsegítése
 Tanítónők látogatása a - az iskolai
leendő iskolásoknál.
pedagógiai munka
 Az első osztályosok
megismerése
visszalátogatása a volt - az 1. osztályosok
óvodapedagógusukhoz után követése
Továbbképzés
- szakmai ismeretek
cseréje.
Rendezvények szervezése,
kölcsönös látogatása.
Szakmai megbeszélés

Gyakoriság

Munkaterv
szerint

Munkaterv
szerint

- az óvoda-iskola
átmenet
megsegítése
- a tehetséges
gyermekek
iskolaválasztásának
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rendelkező
sportiskola)

Egészségügyi szervek
(védőnő, fogorvos)

megsegítése, a
sportág választás
támogatása
Szűrések
Eset megbeszélések
Óvodai rendezvények

A gyermekek
egészségi
állapotának
ellenőrzése,
információ csere
tanácsadás

Munkaterv
szerint

Személyes és telefonos
Családok Átmeneti
kapcsolattartás a
Otthona, Krízis Szálló családgondozókkal

Tájékoztatás a
gyermek óvodai
életéről, a szülők
megjelenéséről, az
óvoda igényeiről.

Szükség
szerint

Gyermekjóléti
Szolgálat

Eset megbeszélések
- külső jelzőrendszer
működtetése
- családgondozókkal
kapcsolattartás

Az alapellátásba
Esetekhez
vagy védelembe
kötve
vett gyermekek
nyomon követése.
- információcsere
- a gyermek
életkörülményeiben
bekövetkező
változások jelzése,
az erre történő
intézkedések
visszajelzése.

Szolnok Városi
Pedagógiai
Szakszolgálat.

Felterjesztés vizsgálatra
Továbbképzések
Szakmai előadások

A gyermekek
Szükség
képességbeli-,
szerint
iskolaérettségi-,
szakértői vizsgálata.
A gyermekek
fejlesztéséhez
segítség kérése.
Vizsgálati időpont
egyeztetés.
Szakmai
ismeretbővítés.

Szórólapok
Előadások látogatása

Kézműves
foglalkozás,

Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs
Bizottság

Közművelődési
Intézmények

Alkalmanként
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táncház,
úszásoktatás,
könyvtár, múzeum,
levéltár látogatás,
színház és mozi
látogatása stb…
Alkotó Gyermekekért
Alapítvány

anyagi támogatás

NHSZ

szelektív hulladékgyűjtés
versenyek

Decathlon áruház

közös programok
eszközbeszerzés

-óvodai programok
szervezésének
támogatása
-tárgyi, eszköz
feltételek
támogatása,
beszerzés
-szakmai programok
támogatása
-alkotó pályázatok
kiírása, díjazása
-sikeres pályázatok
megvalósítása
-részvétel a Szülői
Szervezet
értekezletén
-részvétel
adományozásban
papír- és PET
palackgyűjtés
pályázatokon való
részvétel
labdasport bemutató

igény szerint
alkalmanként

igény szerint
alkalmanként

igény szerint
alkalmanként
igény szerint

Szolnoki Sportcentrum versenyek
kft
karbantartás

meghirdetett
versenyeken
részvétel
a kihelyezett
kosárlabda pálya
karbantartása

Japán Baráti Társaság

beszélgetés,
alkalmanként
kedveskedés
egyeztetett
kölcsönös műsorral,
időpontban
az óvoda
bemutatása,
ajándékozás

delegáció fogadása

alkalmanként
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Óvónők modern kiskönyvtára, Bp., 1985.
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