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1. BEMUTATKOZÁS
A Szapáry utcai Óvoda - korábban Ságvári úti óvoda - több évtizede fogadta és fogadja ma is a
nevelőtestület gondjaira bízott gyermekeket. Új óvodánk a belváros szívében, közel a Tisza parthoz családi házakkal és belvárosi munkahelyekkel övezett környezetben helyezkedik el.
A régi épület 2018. évben teljes egészében lebontásra került, helyén egy megújult, európai
színvonalú épület áll, mely építészeti stílusa gyönyörűen illeszkedik az utcaképbe.
Az új óvodát 2019. szeptember 23-tól vehettük birtokunkba.

Az intézmény komplex módon akadálymentesítésre került – tapintható térkép, információs
táblák, személyfelvonó segíti a tájékozódást, mozgást.
A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetőbbé váltak, megteremtődtek a HH /
HHH gyermekek integrált nevelésének infrastrukturális feltételei is.
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Minden csoportszobában projektor és interaktív tábla működik. Infrastruktúránk fejlesztéseként
valamennyi csoport laptoppal, fényképezőgéppel is rendelkezik, melyek a digitális nevelés
megvalósulását szolgálják, és a digitális módszertan beépülhet a mindennapi pedagógiai munkánkba.
A Zöld műszaki megoldás - napelem rendszer telepítése – a fűtés modernizálást szolgálja.
A 6 csoportos, 150 férőhellyel rendelkező óvoda nagy, parkosított udvarral rendelkezik, amely
biztosítja a gyermekek számára a természet közeli, szabadban történő mozgáslehetőséget,
játékot. A közös - nagy játszóudvaron az uniós szabályoknak megfelelő szabadtéri épített játékok
- mászókák, csúszdák, homokozók - teszik gazdaggá az udvari életet, amelyeket kerti
asztalokkal, székekkel, mozgásos eszközökkel, a csoportszobákból kihelyezett játékokkal is
színesítünk. A nap káros hatásai ellen napernyőkkel, napvitorlákkal védekezünk.
Az épületben elhelyezkedő tornaszoba óvodánk mozgásos tevékenységeinek ad helyszínt.
Hat csoportszobánk és a hozzájuk tartozó korszerű, esztétikus mosdóhelyiségek a gyerekek
korosztályának, igényeinek megfelelő bútorokkal, eszközökkel, kiegészítőkkel felszereltek.

Játékeszközeinket és a mozgásos tevékenységekhez szükséges mobilizálható eszközöket szülői
segítséggel, pályázati lehetőségek kihasználásával folyamatosan bővítjük.
Az óvoda jó híre, a biztonságos környezet, a családias légkör, a sok színes program, a
gyermekközpontú – jól felkészült nevelő testület vonzó a szülők számára; nap, mint nap sokat
teszünk azért, hogy ezt a bizalmat megőrizzük, a gyermekek számára pedig boldog, élményekben
gazdag óvodás éveket nyújtsunk.
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2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI ERŐFORRÁSAINK

Személyi feltételek

Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője a 12 fő
óvodapedagógus. A nevelés egész időtartama alatt jelen vagyunk, elfogadó, segítő, támogató
attitűdünk modell, minta a gyermekek számára.
Óvodapedagógusaink közül valamennyien óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek, melyet
többlet kompetenciáik is támogatnak:
-

1 fő nyelv-és beszédfejlesztő szakivizsgázott pedagógus

-

1 fő szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

-

2 fő szakvizsgázott gyógytestnevelő

-

1 fő néptánc

-

1 fő minőségbiztosítási szakvizsgával rendelkezik

-

1 fő közoktatás vezetői szakvizsga

-

2 fő tanítói diplomával.

A gondolkodásunkban is a kreativitásra kell törekednünk új ötletekkel, módszerekkel.
Valamennyi kolléganőnk folyamatosan és aktualitáshoz igazodva végez tanfolyamokat, melyek
tartalmai igazodnak óvodánk szakmai irányultságához is, kiemelten a Mozgás, gyermektánc és a
Digitális nevelés területén.
Feladatunk, olyan óvodás gyermekek nevelése, akik a tágabb, és szűkebb környezetükben
magabiztosan eligazodnak, a koruknak megfelelő az információszerzés- és kezelés technikáiban
ismerik, az infó-kommunikáció különböző formáiban jártasak.
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a nevelőtestületünk új, lelkes, egészen más
kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógusokkal bővült.
A szakmai továbbképzésekre szükség van. Ezekre úgy kell tekinteni, mint egy lehetőségre,
hogy jobbak legyünk az adott területen. Fontos, hogy ezt a tudást megosszuk egymással.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – projektben
részt vevő kollégák a projekt továbbképzésein szerzett ismereteiket és kompetenciáikat
7
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óvodánkon belül átadják, hasznosítják: az óvodavezető, óvodapedagógus és a nevelő munkát
segítő pedagógiai asszisztens, dajka szakmai felkészültségét fejlesztik. Tudásátadás lehetőségét
kihasználják, melyek segítik a vállalt feladatok megoldását óvodánkban.
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Óvodai nevelésünk eredményességéhez hozzájárul az óvoda működését segítő 2 fő
pedagógiai asszisztens és 6 fő dajka kolléga. Közreműködésükkel hozzájárulnak a fejlődő
gyermeki személyiség neveléséhez, alakításához. Tevékenységük valamennyi elemét a közös,
összehangolt munkafolyamatok irányítják.
A konyhai feladatok ellátását 1 fő konyhai dolgozó végzi.
Udvarunk- épületünk esztétikus, biztonságos környezetéért 1 fő karbantartó - udvaros a felelős.
A SNI-s (Sajátos Nevelési Igényű) illetve a BTMN-es (Beilleszkedési, Tanulási,
Magatartási Nehézség) gyermekek fejlesztését speciálisan képzett szakemberek segítik. (SZVÓ
 FVH (Fejlődés és Viselkedés Harmonizáló) csoport tagjai)
Tárgyi feltételeink
Óvodánk épületét, helységeit, berendezéseit, udvarát, kertjét - a helyi adottságok
figyelembevételével - úgy alakítottuk ki, hogy gyermekeink biztonságát, kényelmét, egészségük
megőrzését, fejlődését biztosítja.
Berendezéseink / személyes öltözőszekrények, padok, fogasok, mosdókagylók, WC- k, tükrök/
testméreteikhez igazodnak. A csoportok játékeszközeit alapítványunk bevételéből folyamatosan
pótoljuk, bővítjük.
Óvodánk épülete
A kettő szintes épület alsó részén óvodánk, míg az emeleten a Szolnok Városi Óvodák
Igazgatósága kapott helyet.
A földszinti, óvodai rész folyosóin 3 – 3 csoportszoba található. Az épület központi helye a
nagyméretű aula, mely lehetőséget ad gyermekeink részére a szabad és önfeledt mozgásra,
valamint ünnepek, kiállítások rendezésére. Rossz idő esetén kiválóan alkalmas mozgásos
játékokra, tevékenységekre. Az aula - szükség esetén – ventillátorok segítségével és
tetőablakokkal jól szellőztethető.
A folyosóról nyílnak további helyiségeink: vezetői és nevelői iroda, szülői fogadó,
6 csoportszoba, 6 fürdőszoba, gyermeköltözők, tehetség és fejlesztő szoba, orvosi szoba –
elkülönítővel, mosókonyha, takarító szertár, felnőtt (női, férfi) valamint akadálymentesített Wc,
melegítő konyha, felnőtt öltöző és mosdók, tornaszoba.
Valamennyi csoportunk előtt tájékoztatást adó faliújság és mini galéria található.
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Óvodánk udvara
Az új, egyterű udvarrészen - többségében – hajót formázó, komplex mozgásigényt
kielégítő játékeszközök, homokozók, kerékpárút és egy nagy domb is található. A telepített
babaházak jól szolgálják egy-egy benti játék kinti folytatását.
Gyermekeink mozgás és játékigényének kielégítésére megfelelő számú és anyagú eszközök
állnak rendelkezésre, melyek a nap bármely szakaszában használhatóak, s növelik a gyermekek
játékkedvét, változatos tevékenységre késztetik őket.
Elhelyezésükben a hozzáférhetőség és a gyermekek biztonsága volt a szempont. Felülvizsgálatuk
szakember segítségével évente, balesetmentes napi használatukhoz naponta történik az óvónők
és a karbantartó részéről az ellenőrzés.
Udvari mozgásos /mobil/ játékeszközeink, homokozó- és árnyékoló napernyőink tárolására 2
faház áll rendelkezésünkre.
Az udvaron régi és újonnan telepített növények, fák állnak, melyeket különböző madárfajták is
látogatnak. A madarak téli ellátásáról a gyermekek és a felnőttek közösen gondoskodnak.
A zöldövezet folyamatos „életben” tartását öntözőrendszer telepítése és működtetése segíti.
Csoportszobáink
Óvodánk 6 csoportszobával rendelkezik, melyek világosak – tágasak.
A természetes megvilágítást nagyfelületű, udvarra néző és nyíló ablakaink, ajtó biztosítják. Az
erős napsugárzás, a túlzott felmelegedés ellen a csoportszobákat árnyékoló szalagfüggönyök
védik. A hőmérséklet szabályozására minden csoportunkban légkondicionáló szolgál.
Valamennyi csoportszoba rendelkezik: elvonulást biztosító, pihenésre - relaxálásra
szolgáló párnákkal, takarókkal berendezett sarokkal, mely egész nap a gyermekek rendelkezésére
áll; építő- konstruáló területtel; vizuális tevékenységek végzését segítő eszközökkel, hellyel;
mese, bábos illetve hangszeres polccal; a természetből gyűjtött kincsek elhelyezését segítő és a
projekt gyűjtőmunkaként érkezett tárgyak elérhetőségét biztosító polcokkal. A mindennapi
mozgásszükséglet „levezetésére” a csoportokban különböző eszközök állnak rendelkezésre,
melyek gyűjtőhelyét minden gyermek ismeri.
A DIGITÁLIS nevelés megvalósítását minden csoportunkban projektor és interaktív tábla
segíti, ezt a csoport összetételéhez a gyermekek életkorához igazítva, napirendbe építve
használjuk és beépítjük tevékenységeinkbe. Ehhez az Alapítványunk támogatásával és
pályázati forrásokból bővítjük a szoftvereket. Minden csoportnak van laptopja, és a
10
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tehetségműhelyen keresztül, EFOP 3.1.5 projekt által tablet, amelyet a gyerekek biztonsággal
használnak megfelelő időkereteken belül, vannak csoportok, ahol a digitális fényképezőgép
használata is lehetséges.
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Tehetségműhely:
Óvodánkban tehetségműhely működik most már Uhu-Bölcs Bagoly néven, amely már
hosszú múltra vezethető vissza és folyamatos megújulás jellemzi.
Egy fő / 2021.09.01.-től 2 fő/ tehetségfejlesztő óvodapedagógus foglalkozik azokkal a
gyermekekkel, akik a 7 szempont alapján kiválasztódnak nagyobb életkorban. Ennek az
eljárásnak a lépései a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjában részletesen
szabályozott folyamatként leírásra került. Ezt a műhely a digitális nevelésünk „bölcsőjének” is
nevezhetjük, hiszen tevékenységét, projektjét áthatja és beépül a digitális módszerek
alkalmazása.
A tehetségműhely vezetője elhivatott a digitális módszerek alkalmazására és az elmúlt egy
évben a tudását átadta, mintát nyújtott arra, hogy hogyan tudjuk hitelesen és jól alkalmazni egyegy projekten belül.
A laptop, a projektor és további IKT eszközök alkalmazásának célja a gyermekek látókörének,
ismeretének bővítése, és mintaadás az „okos” használatra.

Tornaszoba
Épületünk aulájából nyílik a tornaszoba. Rendszeres használata napi szinten lehetővé teszi az
óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek mozgásos programunk valamennyi elemének,
valamint a heti 1-2 alkalommal kötelezően szervezett Mozgás tevékenységünk megvalósulását.
A tornaszobán belül szertár is található, melyben jelentős darabszámú tornaeszközök: Wesco
elemek, Bozsik program a labdás tevékenységekhez és a Mozgáskotta eszközei (kottalapok,
egyensúlyozó deszkák, marokzsákok), karikák, labdák, lépegetők, zsámolyok, medicin labdák,
trambulin, Body roll állnak rendelkezésre. (Lásd: Melléklet: Eszközlista)
3. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT ÉRTÉK - ÉS CÉLRENDSZERE
ÓVODÁNKBAN
3.1. Értékazonosság és előnyös különbözőség
Értékazonosság
A. Óvodánkban a spontán és a szervezett mozgás elsődlegessége kiemelt szerepet kap.
12
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Nevelő munkánkat, tevékenységeinket mindannyian mozgásos programunk szellemében
valósítjuk meg.
Valljuk, hogy a gyermek legalapvetőbb természetes megnyilvánulási formája a mozgás
csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben,
jó közérzettel, örömmel végzi, vagyis a gyermek komfort érzete biztosított.
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Fontos feladatunk: a mozgásra irányuló biztonságos környezet megtartása, a mozgásos
tevékenységek iránti pozitív hozzáállás megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok
megtanítása, a mozgás improvizációk lehetőségének megteremtése.
A sokoldalú, mozgásfejlődést segítő mobil eszközöket minden csoportunkban, folyosón,
aulában, és az udvaron is használhatják a gyermekek.
Gyermekeinknek mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyéni tempójukhoz igazodva
megfelelően, sokat gyakorolhassák a különböző mozgásformákat spontán és szervezett formában
is.
B. Óvodánkban közös élményen alapuló játék és tanulásszervezés zajlik.
Olyan probléma helyzeteket teremtünk, melyben minden résztvevő sikerhez vezethető és
megismerheti, átélheti a felfedezés örömét. Mindezt óvodánkban projekt rendszerű
tanulásszervezési módszerrel valósítjuk meg.
C. Pedagógiai szemléletmódunk gyermekközpontú, minőségi és befogadó kisgyermekkori
nevelést támogató, preventív szemléletű, mely a gyermekek mindenek felett álló érdekeit
tartja szem előtt.
D. Kompetenciáink figyelembevételével: elfogadjuk a másságot- különbözőséget.
A Sajátos Nevelési Igényű gyermekeknek a nevelése megsokszorozza a szociális
kölcsönhatásokat. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködés régi- új formáinak elsajátításával új,
morális értékek kialakulásának színtere lehet óvodánk.
E. Beszélő környezet fenntartása
Az anyanyelvi nevelés egész nap kiemelt feladatunk: olyan környezetet alakítunk ki, ahol
figyelemmel kísérjük gyermekeink beszédét, metakommunikációját.
Mintaadó beszédünkkel növeljük gyermekeink beszédkedvét, kérdésekkel párbeszédre
ösztönözzük, figyelünk, érdeklődünk mondanivalójuk iránt. Naponta végzünk fonémahallást és
ritmusérzékelést segítő, fejlesztő játékokat.
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Előnyös különbözőségünk más tagintézményektől
A. Tehetséggondozás
A

tehetség

hajlamot

mutató

gyermekek

részére

tehetségműhely áll

rendelkezésre

tagintézményünkben. Gazdag eszköztárral rendelkező tehetséggondozó műhelyünket 2009-ben
"Nyíló virágok" elnevezéssel indítottuk el - művészeti területen, és a megújulás szellemében új
elnevezést kapott: UHU-Bölcs Bagoly. A tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokat heti egy
alkalommal a kiemelkedő, speciális képességű gyermekek
(7 - 8 fő) érdeklődésére építve differenciált eszközökkel valósítjuk meg, melyek elősegítik a
gyermekek egyéb készségeinek, képességeinek fejlődését is /pszicho motoros, érzelmi, akarati/.
A műhelyt 1 fő óvodapedagógus vezeti.
Célunk:
-

Az 5-7 éves gyermekek tehetséghajlamának felismerése, gondozása, fejlesztése - saját
csoportban és kiscsoportos programban történő támogatással.

-

Olyan alkotó, nyugodt légkör megteremtése, ahol a gyermekek nyitottakká,
fogékonyabbakká, befogadóbbakká válnak a művészi értékek iránt; bátran képesek
megvalósítani ötleteiket.

Feladatunk:
-

a gyermekek érdeklődési körének kiszélesítése, sokféle tapasztalási lehetőség
biztosítása, gazdagítás

-

óvodába lépéstől a gyermekek megfigyelése, 5 éves kortól tehetségazonosítás,
tehetségfelismerés /Dr. habil Gyarmaty Éva, 2006./

-

tervezőmunkában a tehetséggondozás megjelenítése (Projekt, egyéni fejlesztési terv)

-

a gyermek érdeklődéséhez igazodó tevékenység tervezése, szervezése, ahol a gyermek
megtanulja tudását alkalmazni, önbizalma, reális önértékelése fejlődik.

A tehetséggondozó programba való beválogatás folyamata kialakított eljárásrend szerint
történik (SZVÓ):
1.

Tehetségazonosítás, felismerés. /Dr. habil Gyarmaty Éva, 2006./
A csoportos óvodapedagógus, „7 személyiség szempont” alapján, minden 5. életévet
betöltött óvodás gyermekről kitölt egy csoportos adatlapot.
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2.

Érdeklődés irányának megállapítása, beválogatás kérdőív alapján (SZVÓ központban
értékelnek) történik.
Az 5 pontot elért gyermekek további szűrésen kerülnek át, ami érdeklődésük irányait
vizsgálja, miközben az erősebb és gyengébb területek is nyilvánvalóvá válnak. A végleges
eredmény tükrében a műhelybe 7 – 8 fő gyermek kerül be.
Tehetségműhely vezetése
A műhely munkáját 2 fő óvodapedagógus végzi (legalább az egyik óvónő rendelkezik 30 órás
továbbképzéssel), mindig az adott évben történő preferált nevelési-oktatási területnek
megfelelően. (legfeljebb 2 terület). Folyamatosan kiemelt terület az interperszonális (társas
kapcsolatok, együttműködés, tolerancia) és intraperszonális (önbizalom, belső önértékelés)
képességek fejlesztése. A beválogatásra került gyermekek erősebb területeinek segítségével
a gyengébb területek fejlesztése, megerősítése történik. Ezek figyelembevételével készülnek
a tehetségműhelyben az egyéni fejlesztési tervek is.

3.

Csoportokban történő tehetséggondozás, mindennapos tehetség gondozás
Az óvodai csoportokban történő tehetséggondozásban az a kisgyermek vesz részt, aki a
meghatározott létszám miatt nem kerülhetett be a műhelybe, illetve akinél érzelmi-szociális
fejlettség területén nagyobb mértékű bizonytalanságot tapasztalunk. / átjárhatóság/

B. Tagintézményünkben a szülők homogén és heterogén összetételű csoportok közül
választhatnak gyermekeik nevelésére
C. A mozgás területét több egyéb tevékenységgel is erősítjük, támogatjuk:
úszás/vízhez szoktatás, „Mozgáskotta”, szülőkkel közös mozgásos rendezvények, Bozsik
program keretében rendszeres sportcsarnok látogatás, őszi és tavaszi természetjáró napok, lúdtalp
megelőző gyakorlatok a testnevelés foglalkozások részeként
D. 2011. szeptembertől Előminősített Referencia intézményi cím birtokosai vagyunk
E. A digitális nevelés megvalósításához minden csoportunkban interaktív tábla, laptop, áll
rendelkezésre. A hagyományos módszerek mellett – megfelelő arányban, egymást kiegészítve –
használjuk a tanulást elősegítő digitális eszközöket.
Segítségükkel gyermekeink hasznosan, innovatív módon vehetik kezükbe a technológiát. Az
eszközök használata nem öncélú, hanem az élmények bővítése, a gyermeki megismerési
folyamatok hatékony kitágítása érdekében alkalmazzuk azokat.
16

„ Nekünk minden gyermek fontos”
Az IKT-eszközök hatással vannak a megismerési folyamatokra:

-

megmozgatják a gyermeki érzékelés különböző csatornáit,

-

az élmény intenzitását is fokozhatják,

-

erősíthetik a motivációt,

-

biztosíthatják az érdeklődés, a figyelem fenntartását,

-

gyors és pontos válaszreakciókat adhatnak.

Az informatikai nevelést a gyakorlatba kreatív tervezéssel, tudatos odafigyeléssel helyezzük be.
Minden tevékenységi formában megjelenhet, amelynek során gyermek és felnőtt számára egyaránt
élvezetes játékok kerülhetnek hétköznapjainkba.
A nevelési programban a külső világ tevékeny megismerése részben dolgoztuk ki, és a
projektjeinkben is ennél a területnél tervezzük.
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F. 2019. szeptember hónapban elnyertük a BOLDOG ÓVODA címet.
A 2019 – 2020. nevelési évben benyújtott pályázatunkkal egy óvodai csoportunkban, 1 évig
vállaltuk a pályázati kiírásban szereplő feltételek teljesülését.
A pályázat célja, hogy vezérfonalat adjon a gyermekeknek: könnyebben nézzenek szembe a
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. 2020.09.01. óta minden
óvodai csoportunk vállalta a program működtetését és a tervezőmunkába is beillesztettük,
ennek eredményeként folytathatjuk a Boldog óvoda programot. Segítségével olyan innovatív
módszereket tudunk működtetni a mindennapokban, amely konfliktust megelőző és
magatartást szabályozó lehetőséget biztosít.
A feldolgozást tíz témakör segíti:
 A hála gyakorlása (szeptember)
 Az optimizmus gyakorlása (október)
 Társas kapcsolatok ápolása (november)
 A jó cselekedetek gyakorlása (december)
 Célok kitűzése és elérése (január)
 Megküzdési stratégiák (február)
 Apró örömök élvezete (március)
 Megbocsátás (április)
 Testmozgás (május)
 Fenntartható boldogság (június)
Az óvodás korosztály számára életkoruknak megfelelő szinten, játékos cselekedtetések közben
próbáljuk közelebb vinni a gyerekekhez a technikákat. A tevékenységeket verssel, mondókával,
dallal, kreatív tevékenységgel színesítjük, erősítve a pozitív hozzáállást a mindennapok
nehézségeivel szemben.
„A boldogságórák nyolc előnye:
1. Fejleszti a gyermekek problémamegoldó készségét
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2. Szélesíti a gyermekek látókörét és gondolkodásmódját
3. Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít
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4. Ellensúlyozza a negatív érzelmeket
5. Óvja a gyermekek mentális egészségét
6. Csökkenti az agressziót a gyermekközösségben
7. Javulnak a gyermekek tanulási eredményei
8. Miközben tanítasz, te magad is fejlődsz és boldoggá válsz.”
/ Bagdy Bella – Prof. Dr. Bagdy Emőke – Tabajdi Éva: Boldogságóra c. kézikönyv/
A BOLDOG ÓVODA programot a 2020-2021. nevelési évtől tagintézményi szintre terjesztjük
ki. A kiterjesztést a már Örökös Boldog Óvoda címet elnyert tagintézmény is segíti.
Innovációs tervünkben rögzített tematika szerint - szakmai délutánok szervezésével - havonta
egy téma közös feldolgozásával foglalkozunk egy-egy témakörrel, mely a csoportokba történő
bevezetést is támogatja.
A csoportokban heti egy alkalommal (lásd: napi rend) tartunk Boldogságórát. A foglalkozás a
téma bevezetéséből áll, melyet kezdő relaxáció követhet, követ. Az adott témakörön belül olyan
csoportos / kiscsoportos tevékenységet, élményt, kreatív foglalkozást szervezünk, mesét
olvasunk fel, mely a program sikeres megvalósítását segíti. Arra törekszünk, hogy elültessük
gyermekeinkben a vágyat a szépre, a jóra; hogy gyermekeinket az emberiség értékes tagjaivá
tegyük.

3.2. Vonatkozó alapelvek
Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az emberi- gyermeki
és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását erősíti az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Gyermekeinket érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, gondoskodó légkörben
neveljük. Személyiségüket feltétel nélküli elfogadás, tisztelet, megbecsülés és bizalom övezi.
A gyermekek családból hozott értékrendjét tiszteletben tartjuk, óvodai nevelésünkkel
kiegészítjük azt. Építünk a gyermekek nyitottságára, hozzásegítjük őket szűkebb és tágabb
környezetük megismeréséhez, amely a nemzeti identitás és a keresztény kultúra értékeit
hordozzák - annak megbecsülésére nevelve.
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Nevelési szemléletünket a nyitottság jellemzi. Ez vonatkozik óvodapedagógusaink,
dajkáink attitűdjére és a szülők óvodai életbe való szabad betekintésére.

Nevelésünk színtere lehetővé teszi és segíti gyermekeink személyiségfejlődését, egyéni
készségeinek, és képességeinek kibontakoztatását. E folyamatban pedagógiai alapelveink,
értékrendünk:
-

személyes bánásmódban részesítünk mindenkit

-

a gyermeki személyiséget középpontba helyezzük

-

a gyermek érdekeit mindenekfelett előtérbe állítjuk

-

a gyermekek testi- lelki szükségleteit elfogadjuk és igyekszünk kielégíteni

-

bizalomelőleget adunk

-

személyre és személynek szóló egyértelmű, pozitív értékelést végzünk

-

a helyes viselkedésre vonatkozó igényeket fejezzük ki

-

helyes magatartást támogató reakciókkal jelzünk a gyermek felé

-

a helytelen cselekvést elutasítjuk, ha szükséges megakadályozzuk

-

a személyre szabott elismeréssel hozzájárulunk önértékelésük reális voltához /változatos
szóbeli dicséret, szemkontaktus, érintés stb./

-

a gyermek önkibontakozási szándékát elfogadjuk, elősegítjük és szorgalmazzuk.

Nevelésünkben alapvető a folyamatos játék, a mozgás feltételeinek és a sokoldalú
tapasztalatszerzésnek,

mozgásigény

kielégítésének

biztosítása,

melyek

gyermekeink

fejlődésének színterei.
Azt szorgalmazzuk, hogy a szülők elfogadják és azonosulni tudjanak azzal a ténnyel, miszerint
gyermekük harmonikus fejlődésében a játék; az egészség megóvásában, a szervezet biológiai
egyensúlyának fenntartásában, a testi képességek fejlődésében és további hatásaiban a mozgás a
legnagyobb és megalapozó érték.
Az egészség megőrzése, megóvása érdekében a mozgást, mint mindennapos
tevékenységet kiemelt területként részesítjük előnyben:
-

személyi-

tárgyi

feltételeinkkel

és

tevékenységkínálatunkkal

megteremtjük

a

mozgásigény kielégítésének feltételeit
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-

gyermekeink minden- mozgással járó tevékenységéhez biztosítjuk a megfelelő
helyet / csoportszoba, udvar, óvodán kívüli helyszínek/, időt / napi és heti rend/,
eszközöket / Lásd: Eszközlista/

-

napi és heti rendünkben, ill. a tevékenységtartalmak területein rögzítjük a spontán és
szervezett mozgásos tevékenységeket, az általunk biztosított eszközöket.

3.3. Nevelési cél
Célunk, hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség
kibontakoztatását elősegítsük, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével,

differenciált

fejlesztésével.

Differenciálunk

az

elvárásokban,

módszerekben, nevelési és tanulási eljárásokban, motivációban, értékelésben. Pedagógiánk
középpontjában nem az ismeretek halmozása, hanem a képességek fejlődésének segítése áll.
3.4. Küldetésnyilatkozat
Mi, a Szapáry utcai Tagintézmény nevelőtestülete valljuk, hogy pedagógiai
elhivatottságunkkal, megalapozott szakmai tudásunkkal olyan óvodai nevelést biztosítunk:
-

ahol érték az egészség megóvása, megőrzése, az egészséges életvitel és a rendszeres
mozgás iránti igény

-

ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok

-

ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben résztvevő felnőtt

-

ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének

-

ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és a befogadásra

-

amely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt

-

ahol érték az erkölcsi megbecsülés.

3.5. Jövőkép
Egészséges, mozgást kedvelő, vidám, kiegyensúlyozott, boldog, kreatív gyermekek
nevelése- szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvodapedagógusok irányításával.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
Óvodánk esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének elősegítése, minőségi
nevelés nyújtása és az ehhez szükséges komplex fejlesztés, valamint a lemorzsolódás
szempontjából veszélyeztetett csoportok tanulási sikerességének elősegítése az egyenlő esélyek
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megteremtésével. A feladat sikerességéhez szükséges feltételeket folyamatosan javítjuk,
támogató tanulási környezetet alakítunk ki. A tanulásban, neveltségben lemaradó gyermekeknél
a lemaradás, lemorzsolódás okait azonosítjuk, egyéni fejlődési tervet készítünk,
eredményeinket mérjük és értékeljük.
A megújulás a fejlődés motorja. Azért, hogy a Szapáry Óvoda hírneve fennmaradjon,
fejlődni, megújulni kell!
4. A „MI” ÓVODÁSAINK- gyermekkép
A Mi óvodásaink olyan gyermekek, akik az óvodás kor végére önállóak, tevékenyek,
bátran megnyilatkoznak; ismerik, elfogadják, alkalmazzák a közösségi élet szabályait és
viselkedési formáit. A Mi óvodásaink BOLDOG óvodások.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
Gyermekeink elsajátítják az együttélés szokásait, megtanulnak figyelni, alkalmazkodni, együtt
érezni egymással, miközben tolerálják egymás másságát. Ezáltal személyiségük sokoldalúan
fejlődik.
Ismerik és szeretik a mozgás örömét; mozgásuk összerendezett, az életkoruknak megfelelően
koordinált.
Szeretik és védik a természetet.
Elsajátítják az egészséges életmód és a környezettudatos szemlélet közvetítését.
Olyan támogató tanulási környezetben töltik mindennapjaikat, amelyben minden feltétel adott
ahhoz, hogy a tanulási képességeik optimálisan fejlődhessenek.
Óvodásaink a tanuláshoz szükséges digitális eszközöket ismerik.

5. A „MI” ÓVODÁNK- óvodakép
A Mi óvodánkban a legnagyobb érték a gyermek. Gyermekeinket szeretetteljes, érzelmi
biztonságot nyújtó, nyugodt, derűs, befogadó és elfogadó környezet veszi körül, amelyben
gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az életkornak megfelelő színes és gazdag
tevékenységkínálatról- a műveltségtartalmak közvetítéséről, a környezettudatos magatartás
kialakulásáról. Indirekt hatásokkal inspiráljuk a sajátosan egyénre jellemző és értékes
személyiségjegyek alakulását.
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Az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével elősegítjük óvodásaink sokoldalú,
harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését.
Gyermekeink mozgásfejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetet
biztosítunk, tevékenységeket tervezünk és megvalósítunk.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
Hisszük, csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak
érdekében, hogy biztosan eligazodjanak majd a világban.
Integrációt

elősegítő

csoportalakítással,

diszkriminációmentes

gondolkodásunkkal

az

esélyegyenlőség alapjait fektetjük le.
6. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELTÉTELEI

1

Óvodahasználat
Óvodánk nyitvatartási ideje a minden évben előzetesen felmért szülői igényekhez

igazodik.

2

Az óvodapedagógus
Segítő - támogató attitűdünkkel, a gyermekek egyéni különbségeinek tiszteletben

tartásával, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartásunkkal, nagyfokú
toleranciánkkal, szép magyar beszédünkkel, szeretetteljes- empátiás kisugárzásunkkal,
odafigyelő, „anyapótló” magatartásunkkal modellt, mintát jelentünk és nyújtunk a gyermekek és
a családi nevelés számára. Serkentői vagyunk a gyermekek egyéni fejlődésének.

3

Nevelőmunkát közvetlenül segítő kollégák
Pedagógiai asszisztenseink, dajkáink az óvodai nevelésünk magas szakmai színvonalú

megvalósításának aktív közreműködői, segítői. Közvetlenül hozzájárulnak a nevelőmunka
feltételeinek megteremtéséhez. A jó gyermek – pedagógiai asszisztens, gyermek - dajka
kapcsolat feltétele óvodánkban az őszinteség, a bizalom, a segíteni akarás.
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Óvodánk dolgozóinak közössége azonos pedagógiai nézeteket vall, egységes szemléletet
közvetít; a gyermekek iránt támasztott igények, követelmények azonos elvek szerint valósulnak
meg valamennyi csoportunkban.

4

Heti és napi rend
Gyermekeink

egészséges

fejlődéséhez,

fejlesztéséhez,

érzelmi

biztonságuk

megteremtéséhez rendszeres, ismétlődő heti - és napi rendünk biztosítja a feltételeket. A napi
gondozási és egyéb teendők a játék folyamatának csupán egy bizonyos idejű felfüggesztését
jelentik.
Minden gyermek esetében és minden tevékenységre érvényesül a fokozatosság.
Személyi és tárgyi feltételeink adottak a folyamatos tízóraizáshoz és uzsonnához.
Kiküszöböljük a felesleges, indokolatlan várakozási időt. Az elkerülhetetlen
várakozáshoz a gyermekeket fokozatosan szoktatjuk.
Az egyes tevékenységi formákat óvodánk nyitvatartási és óvodahasználati igényéhez
igazítjuk. Rugalmas napirendünk lehetővé teszi, hogy az előre nem tervezett, de a gyermekek
személyiségfejlődését szolgáló események beilleszthetőek. /pl.: táncház, bábelőadás, könyvtár
látogatása/ A főbb kereteket azonban megtartjuk, szem előtt tartva a gyermekek biztonságérzetét,
tájékozódását és a szokások alakulását.
Az óvodai életünk tevékenység formái között kötetlen tevékenység:
-

játék

-

verselés - mesélés

-

ének, zene, énekes játék, gyermektánc

-

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

-

külső világ tevékeny megismerése/digitális nevelés

-

tevékenységekben megvalósuló tanulás

-

munka jellegű tevékenységek

-

szabad mozgás

-

„Boldogságóra” program tevékenysége

Kötelező tevékenységeink:
-

heti 1 alkalommal tervezett Mozgás a tornaszobában és/vagy udvaron, vagy a Tisza parton

-

napi 1 alkalommal mindennapos mozgásos tevékenység és /vagy gyermektánc
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Hetirend
Napok

Hetenként ismétlődő közös tevékenységek
Óvodai tevékenység, játék,
tevékenységben megvalósuló tanulás, foglalkozás:
ének, zene, énekes játék, gyermektánc; verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; külső világ

Hétfő

tevékeny megismerése/digitális nevelés; kötött tornaszobai mozgás , Mozgáskotta, úszás,
mindennapi tehetséggondozás.
Boldogságóra program tevékenysége
Irányított beszélgetés, mindennapos testnevelés.
(A megvalósított napi tevékenység aláhúzandó)
Óvodai tevékenység, játék,
tevékenységben megvalósuló tanulás, foglalkozás:
ének, zene, énekes játék, gyermektánc; verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; külső világ

Kedd

tevékeny megismerése /digitális nevelés;; kötött tornaszobai mozgás, Mozgáskotta, úszás,
mindennapi tehetséggondozás.
Boldogságóra program tevékenysége
Irányított beszélgetés, mindennapos testnevelés.
(A megvalósított napi tevékenység aláhúzandó)
Óvodai tevékenység, játék,
tevékenységben megvalósuló tanulás, foglalkozás:
ének, zene, énekes játék, gyermektánc; verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; külső világ

Szerda

tevékeny megismerése/ digitális nevelés;; kötött tornaszobai mozgás, Mozgáskotta, úszás,
mindennapi tehetséggondozás.
Boldogságóra program tevékenysége
Irányított beszélgetés, mindennapos testnevelés.
(A megvalósított napi tevékenység aláhúzandó)
Óvodai tevékenység, játék,
tevékenységben megvalósuló tanulás, foglalkozás:
ének, zene, énekes játék, gyermektánc; verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; külső világ

Csütörtök

tevékeny megismerése/ digitális nevelés;; kötött tornaszobai mozgás, Mozgáskotta, úszás,
mindennapi tehetséggondozás.
Boldogságóra program tevékenysége
Irányított beszélgetés, mindennapos testnevelés.
(A megvalósított napi tevékenység aláhúzandó)
Óvodai tevékenység, játék,

Péntek

tevékenységben megvalósuló tanulás, foglalkozás:
ének, zene, énekes játék, gyermektánc; verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; külső világ
tevékeny megismerése/ digitális nevelés;; kötött tornaszobai mozgás, Mozgáskotta, úszás,
mindennapi tehetséggondozás.
Boldogságóra program tevékenysége
Irányított beszélgetés, mindennapos testnevelés. (A megvalósított napi tevékenység aláhúzandó)
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Napirend
Szeptember 01-től június 15-ig
IDŐKERET

TEVÉKENYSÉGEK

6.00 - 7.00 h

Gyermekek fogadása, szabad játék összevont csoportban
Napindítás – közös érzelmi ráhangolódás
Szabadjáték, megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető,

7.00 – 10.30 h

differenciált tevékenységek a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos
foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg
„Boldogságóra”program tevékenysége.
Gondozási feladatok, folyamatos tízóraizás.
Játék elrakás, naplezáró / nagycsoportban irányított/ beszélgetés
Mindennapos játékos mozgás (életkor függően 10-15’),

10.30-12.00 h

levegőzés, szabad játék, játékos tevékenységszervezés, mozgás a
szabadban. Séták, helyszíni megfigyelések

12:00 – 13:00 h

Gondozási feladatok, készülődés a közös étkezéshez, ebéd, fogmosás,
készülődés a pihenéshez, teremrendezés, mesehallgatás
Pihenés

13.00-15.00 h

vagy II. félévtől – korcsoport és az egyéni szükségletek
figyelembevételével óvodáskor végén- tevékenység
szervezése/csoportközi tevékenységek
Ébredés: teremrendezés, készülődés a folyamatos uzsonnához.

15.00- 17.30 h

Szabad játék, közös tevékenykedés. Lehetőség szerint levegőzés, mozgás.
Gyerekek hazabocsájtása.
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Nyári napirend minden korosztálynak
Június 15-től augusztus 31-ig
IDŐKERET

TEVÉKENYSÉGEK
Gyermekek fogadása, szabad játék összevont csoportban /

6.30 – 12.00

lehetőség szerint szabadban.
Szabad játék, gondozási feladatok, folyamatos étkezés, játékos
tevékenységszervezés, szabadban végzett tevékenységek

12.00 - 13 h

Gondozási feladatok, készülődés a közös étkezéshez, ebéd, fogmosás,
készülődés a pihenéshez, teremrendezés, mesehallgatás.
Pihenés, vagy szabad játék,

13:00- 15:00 h

játékos tevékenységszervezés - korcsoport figyelembevételével
Ébredés, teremrendezés, készülődés az étkezéshez, folyamatos uzsonna.

15-17.30 h

Szabad játék, közös tevékenykedés.
Gyerekek hazabocsájtása.

5

Óvodánk kapcsolatai

6.5.1. A Család
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek
fejlődését. A család és az óvoda jó kapcsolatának kiépítésében első lépésnek tartjuk, hogy
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elfogadjuk a családok szociokulturális és emberi különbözőségeit. A partnerkapcsolat
kialakításában az óvodapedagógusoké a kezdeményező szerep, és kapcsolatunkat a kölcsönös
bizalom jellemzi.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
Ismerjük azokat a kihívásokat, szerepelvárásokat, amelyekkel napjainkban a kisgyermekes
szülők szembesülnek. Ezek figyelembevételével előítélet mentes, elfogadó attitűddel, nyitott,
partneri kommunikációra képesen alakítjuk a szülőkkel való kapcsolatunkat, támogatjuk őket
gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való helytállásukban, elősegítjük, bátorítjuk a
családok bevonódását az intézmény életébe. A gyermekek eredményes fejlesztése érdekében a
családot rendszerként értelmezzük, építünk a szülők aktív részvételére. Támogató környezetet
nyújtunk a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, a szülői rezíliencia
fejlesztéséhez.
Célunk:
-

a szülők, óvodapedagógusok nevelőtársi kapcsolatának, eredményes
együttműködésének kialakítása és folyamatos fenntartása

-

a családi nevelés segítése óvodánk nevelési gyakorlatának bemutatásával

EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
-

a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett hátrányos helyzetű családok megsegítése

Feladataink:
-

együttműködési rendszer sikeres működtetése

-

szülők folyamatos tájékoztatása

-

EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt: integrációs csoport létrehozása, működtetése

Sikerkritérium:
-

a szülők és a pedagógusok együttműködéssel kapcsolatos elégedettsége: Az 5-ös
rangfok skálán legalább 4,0-es elégedettség
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-

a szülők óvodával való globális elégedettsége legalább: 4,0

-

a szülők átlag 75%-os részvétele az együttműködési formákban.

Családokkal való kapcsolattartásaink formái, tartalma
Figyelemmel kell követni a PIE eredményeit és az igényeket.
EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁJA

EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA, TARTALMA
Az óvodapedagógusok megismerkednek a gyermekek

Családlátogatás

családi környezetével, a szülői igényre építve.
Anamnézis felvétele.

Befogadás / beszoktatás időszaka

A gyermekek óvodai életbe való beilleszkedésének
segítése.
Az óvoda és a gyermekcsoport életével kapcsolatos

Szülői értekezletek

információk közvetítése;
Nevelési feladatok az adott évben;
Családi nevelés segítése.

Réteg szülői értekezletek
Szülői Szervezeti megbeszélés
Előadás, fórum
Napi kapcsolattartás

Azonos témában érintett szülőkkel megbeszélés,
szakmai tanácsadás.
Szülők, gyermekek érdekképviselete;
szülői kezdeményezések megbeszélése.
Gyermekneveléssel, ill. szülői érdeklődés
figyelembevételével előadás szervezése.
Információ átadás szükség szerint, a nevelési folyamat
zavarása nélkül /délután/.
A gyermekek egyéni fejlődéséről visszacsatolás:

Fogadó órák

eredmények, fejlesztési lehetőségek megbeszélése a
szülővel.

Nyílt nap – mozgásos

Gyakorlati munkánk bemutatása mozgásos
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tevékenységünk bemutatása

tevékenységünkön keresztül.
A közös szervezéssel /szülők, óvodapedagógusok/,
lebonyolítással a család – óvoda kapcsolatunk

Farsang

mélyítése.
Napcsoportosok búcsúztatása,
évzáró
Alapítványi bál

Összetartozás érzésének erősítése.
Szülők – alkalmazotti kör kapcsolatának
kiterjesztése

Szülők,

nagyszülők

bevonása

projektjeinkbe

Szülők, nagyszülők tapasztalatainak beépítése a
mindennapi munkánkba;
a témához illeszkedő gyűjtőmunkával
a napi nevelő munka segítése.
Család – óvoda kapcsolatunk mélyítése:

Őszi barkács délután

„Tök jó nap!” –
sütőtök és egyéb termésekből barkácsolás közösen.

EFOP 3.1.5. Tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása - projekt:

Nevelési programunk céljának megvalósítása,
családok szemléletének formálása.

Gyermekközösségi nap: „Mozdulj Szapáry!”
Szülői segítség nyújtása az óvodának,

Társadalmi munka

óvodánk környezetének megújítása.

Kérdőív

Vélemény kikérdezése.
Aktuális: óvodát, csoportokat érintő információk

Faliújság
Szapáry

közlése a szülők felé.
utcai

Óvoda

honlapja

Aktuális információk átadása, megosztása

https://www.facebook.com/szaparyovoda
Óvodai csoportok zárt csoportja
(Facebook)

Csoportra vonatkozó információk átadása,
megosztása
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6.5.2. Intervenciós kapcsolataink
Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban minden dolgozó előítélettől mentesen tudjon
közeledni minden családhoz. A bizalmat ébresztő, elfogadó, támaszt nyújtó magatartás lehetővé
teszi, hogy a szülők az óvónővel együtt találjanak megoldást egy-egy problémára.
Vannak olyan családok, amelyeknél nekünk – óvodapedagógusoknak kell megkeresni a
kapcsolatteremtés módját; természetesen figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait,
a segítségnyújtás családhoz illeszthető megoldásait.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek szüleivel a csoportos
óvodapedagógusokon kívül a gyermekvédelmi megbízottunk is kezdeményez kapcsolatot. Ha
szükséges, elindítjuk a gyermekvédelmi jelzőrendszer folyamatát.
Intervenciós gyakorlatot támogató elemek óvodánkban:
-

családlátogatás

-

fogadó órák

-

szülői értekezletek

-

napi találkozások

-

gyermekvédelmi tevékenységünk

-

óvodai rendezvényeink

-

szülői fórumok

Szakmai tudásunk bővítéséhez előadást szervezünk szakember közreműködésével. Segítségével
a mindennapi gyakorlatból merítve dolgozunk fel eseteket, mellyel az integrációban résztvevők
lehetőségeit konzultáljuk meg.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
6.5.3. Az iskola
Óvodánkban fokozott figyelmet szánunk az iskolai élethez szükséges alapképességek
megerősítésére, figyelembe véve az egyéni eltéréseket és fejlődési potenciálokat.
Az együttműködési megállapodásban rögzített iskolában a szülőknek és az
óvodapedagógusoknak lehetőségük nyílik betekinteni az ott folyó nevelői, oktatói
munkába, emellett lehetőségünk van a tanító személyének megismerésére is.
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Kapcsolattartás formái:
-

tanítói hospitálások az óvodában

-

óvodapedagógusok látogatása az iskolába

-

tanítók bemutatkozása az óvodai szülői értekezleteken

-

októberben az átvezető időszak tapasztalatainak megbeszélése (az óvónők és a tanítók
körében), feladatok meghatározása

-

munkatervi szinten szabályozott folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolával

-

az iskola életének, épületének, az ott dolgozó felnőttek munkájának megismertetése az
iskolába kerülő gyerekekkel.

7. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS FELADATAI

7.1.

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés- szocializáció
Óvodai nevelésünkben a család – óvoda szoros együttműködésére törekedünk.

Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait. Az együttműködés során érvényesítjük
az intervenciós gyakorlatot. A megfelelő légkör kialakításának alapja az óvodapedagógus –
gyermek, gyermek – dajka pozitív töltésű kapcsolata, mert a felnőtt így válhat csak a gyermek
számára első számú modellé.
Ezért

óvodapedagógusaink,

dajkáink

viselkedésükkel,

megjelenésükkel,

beszédükkel,

attitűdjükkel mintát adnak gyermekeinknek. A felnőtt - gyermek kapcsolataink alapja a gyermek
egyéni ismerete, érzelmi igénye, fejlődési üteme: gyermekeinkhez bizalommal, feltétel nélküli
szeretettel fordulunk. Elvárásainkat egyértelműen, röviden, pozitívan fogalmazzuk meg. Oldjuk
a feszültségeiket és lehetőséget teremtünk a negatív érzelmek feloldására. A szokások
kialakításában alapelvünk a türelmes, kiváró magatartás, tolerancia, következetesség. A gyermek
nyitottságára építve az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelünk; megismertetjük
őket szűkebb és tágabb környezetükkel, szülőföldjükkel, a keresztény kultúra értékeivel,
nemzetünk hagyományaival, ünnepeivel. Valljuk, hogy a szocializáció szempontjából
meghatározó a közös élményekre alapuló

33

„ Nekünk minden gyermek fontos”
tevékenységek gyakorlása, mely lehetőséget ad a gyermek erkölcsi tulajdonságainak,
akaratának, szokás-és normarendszerének megalapozására.

Célunk:
-

a közösségi magatartás megalapozása, kapcsolatteremtési és érintkezési normák,
illemszabályok megismerése, elsajátítása, életkornak megfelelő önállóság, erkölcsi –
akarati tulajdonságok kialakítása

-

a gyermekek közösségi viselkedésében jelenjen meg a tolerancia

-

a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét

-

EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
fejlődjön a társadalmi érzékenységük

Feladataink:
-

a gyermekek társas kapcsolatainak formálásánál alapvető, hogy a gyermeket már
óvodánkba lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék, mert ez befolyásolja sikeres
beilleszkedését. Ezért az óvodai élettel való ismerkedés fokozatos, szülővel együtt
történik. A szülők is megismerik az óvoda életét, ez segíti az együttnevelési szemlélet
kialakulását.

-

a szocializáció - beszoktatás 2 hetes időszakában biztosítjuk, hogy a gyermekek a
szülővel együtt ismerjék meg az óvodai életet

-

az új, óvodánkat választó gyermekeket és családtagjait - egységünket képviselő –
Szapáry-s pólóban fogadjuk

-

az összetartozás jelképeként a „Mozdulj Szapáry!” mozgásos napunkon is mindenki a
logós pólóját viseli (gyermekek, óvodapedagógusok, nevelést közvetlenül segítő
kollégák)

-

a természetjáró napunkon minden csoport saját csoportzászlóját is viszi

-

valamennyi csoportszobánk otthonos, színes, hívogató, hangulatos. Kialakításuk,
színviláguk tükrözi az óvodapedagógusok többletkompetenciáit.

-

nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkört alakítunk ki
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-

a közösségi érzés alakulását óvodai és csoport hagyományokkal, ünnepekkel is segítjük

-

szülői igény szerint megünnepeljük a név- és születésnapokat

-

minden csoportunkban rendelkezésre áll a gyermekek otthonról hozott személyes
tárgyainak gyűjtésére – elhelyezésére szolgáló „kincses kosár”

-

természetes helyzetekben alakítjuk a gyermekek kapcsolatteremtő képességét a
modellhatás, értékek és normák közvetítésével

-

nagy jelentőséget tulajdonítunk a személyre szóló pozitív megerősítésnek

-

valamennyi csoportunkban a csoportbábok a mindennapi életünk részei, akik együtt élnek
a csoporttal. Kiválasztásukban a gyermekek is dönthetnek.

-

szituációkat biztosítunk, melyben a gyermekek próbálkozhatnak, minek eredményeként
egyre önállóbbá válnak a különböző helyzetek megoldásában

-

értékek, szokások, illem alakításánál egyértelműen megfogalmazzuk elvárásainkat, a
gyermekeket célok és ésszerű szabályok elé állítjuk, amelyek erőfeszítésre késztetik őket

-

spontán szociális tanulásban komplex viselkedési mintákat építünk be a gyermeki
viselkedésbe (pl.: étkezésnél a gyermekek mellett - között ülünk; társas és baráti
kapcsolatokat

építünk

a

közös

és

páros

tevékenykedtetésekkel;

udvarias

megszólításainkkal, előre köszönésünkkel egyaránt példát mutatunk a szülőknek,
gyermekeknek…)
-

az érzelmi – szociális fejlődés, a szülőföldhöz való kötődés érdekében fontosnak tartjuk
szűkebb és tágabb környezetünk megismerését, óvodai hagyományok, ünnepek
szervezését. ( Lásd: Hagyományok, ünnepek óvodánkban - táblázat)

-

Elveink az ünnepek szervezésében:
o az ünnepekre projektekbe beépítve készülünk
o a hagyományosan családi ünnepeket /karácsony, anyák napja/ érzelmileg
készítjük elő. Versek, dalok tanulásával, ajándék készítésével segítjük a
gyermekeket a bensőséges otthoni ünnepléshez

-

a hozzánk érkező migráns gyermekek beilleszkedését segítjük: megismerjük
kultúrájukat, értékeiket

-

támogatjuk a tehetséghajlamot mutató gyermekek kibontakoztatását, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek esetében kapcsolatot tartunk a szakemberekkel

-

inkluzív szemléletünkkel elfogadjuk a különbözőséget
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-

EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
a különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekeket segítjük

-

közös tevékenységekre épülő közös élményeket biztosítunk, melyek a „MI” és
„EGYÜTT” élményének megélését segítik (Pl. élményszerzések, közös név - és
születésnapok ünneplése, közös rendezvények…)
mikro csoportos és páros feladathelyzeteket is teremtünk, melyben megtapasztalhatják a

-

gyermekek a kooperatív technikákat
-

a gyermekek megismerése és fejlődésük nyomon követése érdekében
óvodába lépés előtt - és szükség esetén is - családlátogatást végzünk; bizalmas légkörben
anamnézist veszünk fel a szülővel, az anamnézis lap mellé - lehetőség szerint - csatoljuk
a gyermek státuszvizsgálati lapját; évközben egyeztetett időpontban
/min. 2 alkalom/ fogadóórás tájékoztatást adunk a gyermek fejlődéséről – az ehhez
szükséges egyéni fejlesztési terveinket dokumentáljuk a gyermekek egyéni fejlődési
dossziéjában; évente 3 alkalommal szülői értekezletet tartunk.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés

7.2.

Célunk:
-

az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés

-

a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartása

-

gyermekeink szívesen vegyenek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított
játékokban, tevékenységekben

-

az ismeretlen iránti érdeklődési kedvük fenntartása, a tanulási vágy megalapozása.

Feladataink:
-

minden helyzetben lehajolunk, egy magasságban kommunikálunk gyermekeinkkel,
ezzel is megtiszteljük őt

-

kiegyensúlyozott, bizalommal teli, elfogadó csoportlégkört alakítunk ki, melyben a
gyermek bármikor kérdezhet – választ kap az óvónőtől, elmondhatja a gondolatait

-

beszéd és kérdéskultúránk anyanyelvi értékeinket közvetítik, mondatalkotásaink
életkorhoz igazodnak

-

a gyermekek szókincsét bővítjük, példamutatásunkkal egymás közötti kommunikációra
ösztönözzük őket
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-

metakommunikációs jelek megismertetése /elismerés, nem tetszés, öröm, szomorúság/,
gyakorlása a mindennapi játékban

-

nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszédünkkel mintát nyújtunk

-

fonémahallást és ritmusérzéket fejlesztő játékok játszása

-

kérdéseinkkel, feleleteinkkel további gondolkozási helyzeteket, kreatív ötletek
megszületését generáljuk

-

migráns gyermekeinket egyénileg fejlesztjük a magyar nyelv megismertetése terén

-

a spontán, játékos helyzeteket kihasználjuk

-

a

gyermekek

tevékenységi,

megismerési

vágyát

kielégítjük,

gazdag

tevékenységkínálattal, inspiráló tanulási környezet megteremtésével: „Itt mindig történik
valami!”
-

szabad választás lehetőségének megadásával változatos, sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalás biztosítása, mely a későbbiekben előhívható

-

ismeretek átadása, bővítése: a tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek,
kulcskompetenciák fejlesztése játék közben

-

óvodán kívüli tapasztalat és élményszerzéseket szervezünk, projektenként minimum egy
alkalommal, minden csoportban lehetőség szerint csoportbontással is

-

fiús – lányos élményforrásokat, játékokat, tevékenységeket biztosítunk

-

egyéni érdeklődési kör

-

egyéni fejlődési és érési ütem

-

gyermeki igények, döntések

-

pozitív, személyre szabott értékelés a pedagógus részéről

-

döntési helyzetek teremtése

-

óvodapedagógus

által

figyelembevétele

tervezett

játékokkal

és

tevékenységekkel

gyakorlati

problémamegoldásokra ösztönző helyzeteket teremtünk, melyek a kreativitást is segítik
-

játékszituációkban

történő

szerepvállalásunkkal,

minta

–

és

modellkövetéses

magatartásunkkal és viselkedésünkkel szokásokat alakítunk, szabályokat tudatosítunk
-

gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre építünk

-

a humor „erejét” kihasználjuk

-

a gyermekek egyéni érdeklődésének figyelembevételével

olyan helyzeteket,

játékszituációkat teremtünk, amelyben figyelmük egyre hosszabb ideig leköthető.
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7.3.

Egészséges életmódra nevelés

Ebben az életszakaszban a megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt
jelentősen befolyásolják. Gyermekeink már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az
óvodába. Ezekre alapozva, ezt tovább erősítve vagy kioltva alakítjuk a testápolás, öltözködés,
táplálkozás, pihenés, alvás, levegőzés, testedzés, betegségmegelőzés szokásrendszerét.
Létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását, a szülők
szemléletformálását az egészséges környezet és az egészséges életmód kialakításában.
Célunk:
-

a gyermekek egészséges életvitel igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése

-

mozgásigényük kielégítése.

Feladataink:
7.3.1. Gondozás
-

a gyermekek testi komfortérzetének kielégítése

-

életkoruknak megfelelő életritmus kialakítása

-

a gyermekek egyéni igényeinek figyelembevétele

-

elegendő idő, alkalom biztosítása a tevékenységek többszöri gyakorlására

-

nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkör biztosítása

-

bensőséges gyermek – óvónő, gyermek – dajka kapcsolat kialakítása

-

a gyermek intim szférájának tiszteletben tartása

-

minden tevékenységet tudatos, pontos, szóbeli megerősítés kísér

-

önállósági törekvések támogatása.

7.3.2. Testápolás
-

család és az óvodai szokások összehangolása

-

egyéni eszközök biztosítása /egyéni fogmosó felszerelés, törölköző, fésű/

-

az önkiszolgáló feladatokhoz differenciált eszközök biztosítása /Pl. különböző
magasságú mosdókagylók a csoportok fürdőszobáiban/

-

papír zsebkendő, fésű, WC papír - mint eszközök - helyes használatának, kézmosás
helyes kivitelezésének megtanítása, szükség esetén segítségnyújtás

-

a fogmosás technikájának bemutatása, gyakorlása
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-

hátrányos szociokulturális körülményekből érkező gyermekek fokozott segítése

-

igény – igényesség kialakítása

-

a toalett használathoz elegendő WC papír, az intimitás megtartásához függönyök
biztosítása.

7.3.3. Öltözködés
-

egyéni szükséglet szerint segítségnyújtás a felöltözésnél és a levetkőzésnél

-

időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre szoktatás

-

az

egyéni,

személyes

öltözőszekrények

rendjének

megtartására

serkentés

példamutatással, pozitív szóbeli megerősítéssel.
7.3.4. Táplálkozás
-

a főzőkonyhával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a minőségi és mennyiségi
összeállítás miatt

-

zöldség és gyümölcsnapok beiktatása a mindennapokba a szülőkkel történő egyeztetés
után

-

a gyerekekkel közösen gyümölcs és zöldségsaláták készítése

-

folyadék pótlása a nap minden szakaszában /csoportszobában, udvaron/

-

esztétikus, rendezett terítés bemutatása, megtanítása

-

igényesség kialakítása folyamatos tevékenység-lekövetéssel.

7.3.5. Pihenés, alvás
-

csoportszobáinkat a pihenés megkezdése előtt kiszellőztetjük

-

nyugodt légkört biztosítunk: pihenés megkezdésekor minden nap mesélünk, halk
zenével – óvodapedagógusi énekkel megnyugtatjuk a gyermekeket

-

pihenő idő alatt nyugodt légkört teremtünk

-

testközeli jelenlétünkkel, verbálisan a nyugtalan gyermekeket érzelmileg támogatjuk

-

kényelmes, a gyermekek méreteihez igazodó fektetőket használunk

-

lefekvés előtt minden gyermek átöltözik a saját pizsamájába

-

az alváshoz egyéni igény szerint biztosítjuk a személyes tárgyakat

-

az alvást nem igénylő, iskola előtt álló gyermekeknek lehetőségeink és feltételeink
figyelembevételével csendes tevékenységet biztosítunk.
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7.3.6. Levegőzés
-

lehetőség szerint minél több tevékenységet a szabadban végzünk

-

minden nap biztosítjuk a gyermekek levegőzését /-10 °C-ig/, életkorhoz igazodó
időtartamban.

7.3.7. A gyermekek egészségének védelme, testedzés
-

valamennyi korosztálynak minden napra tervezünk udvaron – szabad levegőn végezhető
- mozgásos, játékos tevékenységet, amelyben fejlődnek testi képességeik

-

gyermekeink figyelmét napi szinten felhívjuk a balesetet megelőző, egészséget megóvó
szabályokra; évente egy alkalommal kötelező balesetvédelmi oktatást és tűzriadó próbát
tartunk

-

nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására /környezet tisztántartása,
portalanítás, fertőtlenítés/

-

törekszünk a környezeti ártalmak kiküszöbölésére: a csoportszobákba szelektív
hulladékgyűjtőt helyezünk el, energiatakarékos izzókat, víztakarékos csaptelepeket
használunk, udvarrészeinken és a csoportszobákban zöld növényeket telepítettünk

-

használjuk az egészség megőrzését segítő eszközöket: napernyő, homokozó takaró

-

anamnézis során felderített betegségeket figyelemmel kísérjük

-

folyamatosan ellenőrizzük, karbantartjuk csoportszobai és udvari eszközeinket

-

az erős UV-sugárzáskor kerüljük a gyermekek udvaron tartózkodását

-

a külső hőmérséklethez igazodva a csoportszobákban megfelelően használjuk a
távirányítóval működtethető légkondicionálót

-

beteg, lázas gyermekek szüleit, hozzátartozóit azonnal értesítjük

-

szükség esetén a megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása történik.
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8. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT
ÓVODAI TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS FELADATAI
1. Módszerek az egyes gyermekek személyes és szociális képességei, készségei megismerésére és
fejlesztésére vonatkozóan.
Számunkra nagyon fontos a gyermekekkel való kapcsolatfelvétel.
Aki igényli a testi kontaktust, azzal megvalósítjuk, aki nem azt is tiszteletben tartjuk, figyeljük mi a
kedvenc tevékenysége, és igyekszünk bekapcsolódni a játékába, nem erőszakos módon, hanem apró
lépesekben, esetleg közvetve egy társának segítségével. Valljuk, ha a gyermek érzelmileg kötődik
hozzánk, akkor bármit el tudunk vele érni. A kapcsolattartás során hatunk mások érzéseire, érzelmeire,
ezt igyekszünk kihasználni. Ez az alapja a szociális hatékonyságnak, a kapcsolatok kialakításának. A
kapcsolatok szükségesek ahhoz, hogy a gyermekek későbbi életszakaszaikban jól tudjanak
együttműködni, kapcsolatot kezdeményezni, bekapcsolódni a játékba és egyéb tevékenységekbe. Ehhez
szükséges a felnőtt minta, az óvodapedagógus, mint modell.
Az óvodapedagógus párosításokban úgy tekintünk egymásra mint társ a gyermeknevelésben.
Kommunikációnk, viselkedésünk természetes, a párok együtt, néha egymást kiegészítve dolgoznak a
gyermekek szociális fejlődése, érettsége érdekében. Nevelési célunk megvalósításának alapjául az egyes
gyermekek bizalmának teljes megnyerése szolgál.
A játék -melyben minden megvalósítható
A játék jó lehetőséget biztosít a gyermekek megfigyelésére, amely során képet kapunk arról, hogy
hogyan tud a közösséghez alkalmazkodni, miként alakulnak társas kapcsolatai a felnőttekkel, társakkal,
milyen a temperamentuma, érzelmi állapota, milyen szerepeket vállal… (Egyéni képességfejlődés
mutatói c. táblázat , amely átfogó képet ad a gyermek szocializációs képességeiről, a fejlesztendő
területekről. Ez nagyban megsegíti a munkánkat, a tervezés és fejlesztés területén erre építünk.)
Munkánkban célravezető eljárások, módszerek, játékok:
- Értő figyelem, (lereagáljuk az érzéseit, élményeit, elmagyarázom, ha valamilyen őt ért reakciót nem ért,
a beszélgetésbe bevonunk társakat, barátokat) érzelmi – bizalmi kapcsolat kialakítása fontos, ehhez
elengedhetetlenül szükséges a következetesség, az ígéretek teljesítése, megbeszélése.
- Együtt játszás, ami gyarapítja az élményeket, mélyíti a kapcsolatokat
- Bábozás csoportbábbal, vagy más bábokkal, óvodapedagógussal, majd később társakkal (pl. a
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konfliktuskezelések nagyon jó eszköze, módszere)
- Szívesen alkalmazzuk a humort, mint módszert, ami sok nehéz helyzeten átsegíti a felnőttet és a
gyermeket egyaránt. (Viccelődve hamarabb elmúlik a szomorúság, a konfliktus, a sérelem, a
sérülések…)
- Napindításkor a gyermekek meghallgatása, hangulatának, pillanatnyi érzelmeinek megismerése,
megsegítése. (Pl. Nehezen megnyilvánuló gyermekeknél a csoportbáb kézbeadásával, a báb mondhatja el
a gyermek érzéseit) Hagyjuk, hogy saját magáról vagy átélt élményeiről meséljen, akár pozitív, akár
negatív vonatkozásban. Szorgalmazzuk a párbeszédet társakkal, hogy ők is mondják el véleményüket,
átéltek-e már ilyet, ők hogyan oldották meg …
- Szükség esetén testi kontaktus felvétele, (ölelés, simogatás, ölbevétel, babusgatás) Kisebb
gyermekeknél (bár néha a nagyobbak is igénylik) az ölbeli játékok játszása nekünk hatékonynak
bizonyulnak, lovagoltatók gyakori alkalmazása mélyíti az érzelmi kapcsolat kialakítását, amelyre később
támaszkodni tudunk.
- Biztonságérzetet nyújt a gyermeknek, ha segítjük társai nevének megismerésében. (pl. a Neves labda c.
játék, Ki van a takaró alatt c. szabályjáték, társsal közös feladatadás…)
- Jó lehetőséget adnak a szociális képességek fejlesztésére a különböző dalos játékok, ezen belül a
párválasztó, kapus, fogyó-gyarapodó játékok, amelyek az együtt játszás mellett pozitívan hatnak a
kapcsolataik alakulására. pl. Ennek a kislánynak… c. dalos játék.
- A dalos játékok közül - a szabadjátékban is - szívesen alkalmazzuk a társak hangjának felismerésén
alapuló játékokat pl. a Koszorú, koszorú játékot…)
- Kedveljük a bábozást, amely egy olyan módszer, ami:
- örömet jelent a gyermek számára, játékos módon szinte észrevétlenül teremt kapcsolatot a
környezetével, s élményeit, benyomásait játékosan dolgozza fel, (bekapcsolódásunkkal segítjük a
feldolgozást, pozitív mederbe terelést) mi pedig képet kapunk a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotáról,
az esetleges problémájáról.
- alkalmas a gyermeki személyiség megismerésére és fejlesztésére. (mesedramatizálás, verselés,
énekelgetés jól fejleszti a gyermek megnyilvánulási képességeit és egyben út számunkra a gyermek
megismeréséhez és fejlesztéséhez is)
- idegen környezetben egy bábbal előbb képes kapcsolatot teremteni, mint egy ismeretlen felnőttel vagy
társsal. (csoportbáb szerepe)
- olyan utat nyit meg, gyermek - felnőtt, gyermek - gyermek között, amely addig zárva volt, de a közös
játék és élmény hatására megnyílik.
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- a gyermek észrevétlenül kezd el megnyílni, bármilyen érzelemzavar lép fel benne, az a bábozás során
kiderül. A bábjáték vidámságot kelt a gyermekben, s ez érzelmeit és beszédét is színesebbé,
felszabadultabbá teszi. („kibábozza” magából a negatív dolgokat)
- több társsal való játék közben szociális képessége, érzékenysége megnyilvánul, felszínre kerül a rejtett
agresszió, az ingerlékenység, az uralkodási hajlam, az ellenségeskedés, de ugyanígy a gátoltság, a
félénkség, a túlzott engedelmesség és a bohóckodás is.
- növeli a gyermek önbizalmát, bátorságát, önállóságot, jellemet és akaratot formáló eszköz
A bábozás „beindításának” folyamata, amely célravezető lehet:
Óvoda pedagógusi bábozás – először csak párbeszédek, verselés, éneklés, majd az érdeklődő gyermekek
bevonása. Később hagyjuk, hogy önállóan próbálják ki a bábozást, szabadon választott témában, vagy
csak beszélget 2 báb egymással, szituációkat játszanak el meseszereplőkkel… Ez lehet paraván mögött
vagy anélkül.
A visszahúzódóbb gyerekek szeretnek behúzódni a paraván mögé, így jobban biztonságban érzik
magukat, hiszen mi csak a bábot látjuk és „csak” az beszél, így hamarabb és szívesebben nyilvánulnak
meg.
Amikor már szívesen használják a bábokat, rövid szituációkat, meserészleteket játszunk el az érdeklődő
gyerekekkel. (Bábelőadás – szerepjáték)
Néhány, a verselés mesélés tevékenységbe tervezett mesét, óvoda pedagógusi bábjátékkal is
feldolgozzuk, visszavezetésként a gyerekek is kipróbálhatják a bábokat, saját képességeiknek
megfelelően eljátszhatják a történetet, vagy általuk kitalált szituációkat. Ez szabadon választható
lehetőség.
Csoportokban a bábok folyamatosan a gyerekek rendelkezésére állnak. Kedvelik és igénylik is az asztali
bábjátékot, melyhez egyszerű bábokat készítettünk és a díszletet közösen találtuk ki, készítettük el.
(nagyon jól motiválja a gyermekeket a bábozásra a közös tervezés és megvalósítás)
Csoportbábunk tervezésénél figyelembe vesszük, hogy mi óvodapedagógusok és a gyerekek is könnyen
tudjuk használni.

2. Játék
Alapelv: A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék semmi mással nem helyettesíthető, magáért a
tevékenység öröméért végzett, önként választott gyermeki tevékenység, önkifejezési forma.
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közben ismerkednek a világgal, a véletlen

és

a

valószínű

törvényszerűségeivel, az élő – és élettelen környezettel. Kíváncsiságukból fakadóan
tapasztalatokat, ismereteket szereznek a környező világról. A játék olyan komplex tevékenységi
forma, amelynek megfigyelése közben képet kaphatunk a gyermekek ismereteiről, élményeiről,
mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és értelmi fejlettségének egészéről.
Gyermekeink játéka személyiségük tükrözője, és mint leggyakoribb tevékenység,
fejlesztésük legfőbb eszköze és színtere.
Óvodánkban az egész napot a játéktevékenység szövi át és határozza meg.
Gyakorlatunkban két féle játékot különböztetünk meg: a gyermek szabad játékát, melynek
túlsúlya érvényesül, és az óvodapedagógus által kezdeményezett játékot.
A gyermek szabad játékában biztosítjuk az önállóságot, a szabadságot, kiemelten ügyelve a
speciális igényű gyermekekre; a


játéktevékenység kiválasztásában



játékeszközök megválasztásában



társak megválasztásában



gyermeki játékelgondolás megvalósulásában



játszóhely megválasztásában és kialakításában.

A szabad játék folyamatába akkor lépünk be, ha a gyermekek igénylik, ha a játékban nem tudnak
tovább lépni, ill. a gyermekek számára megoldhatatlan konfliktus alakul ki, ha a játék menete
nem kívánatos tartalmat vesz fel, valamint balesetveszélyes helyzetekben.
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Pedagógiai szándékkal olyan helyzeteket teremtünk, melyben a gyermekek egyéni
érdeklődési körének, egyéni fejlettségének ismeretében, speciális igényeknek megfelelően is
(SNI, BTMN, tehetség hajlamot mutató gyermek, HH, HHH) ajánlunk fel játéktevékenységeket.

Célunk:
-

gyermekeink a szabad és irányított játékban szeressenek - a közösen felállított és
elfogadott szabályok szerint - elmélyülten, tartalmasan játszani.

-

A játék formáinak és tartalmának gazdagításával, kutakodással, keresgéléssel,
próbálkozásokkal

a

gyermekek

sokoldalú,

harmonikus

személyiségének

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése.
-

Óvodás kor végére a sokszínű, társakkal végzett játéktevékenység jellemezze
gyermekeinket.

Feladataink:
-

tudatos, folyamatos, partneri jelenlétünk biztosítja az élményszerű, elmélyült játék
kibontakozását

-

gyermekeink játékválasztását tiszteletben tartjuk

-

az új játékok használatát megismertetjük az érdeklődő gyermekekkel

-

segítjük a kreatív önkifejezés fejlődését

-

ha a szituáció is úgy kívánja és a gyermek is igényli, játszótársként csatlakozunk a
játékba, alárendelt, irányító vagy egyenrangú játéktárs és mintaadó modell szerepet
töltünk be, vállalunk fel; kezdeményezünk, támogatunk, serkentünk, ösztönzünk

-

a játék fenntarthatósága érdekében a gyermekekkel közösen alakítjuk ki a szabályokat

-

utánozható mintát nyújtunk:


úgy beszélünk és cselekszünk, ahogy a gyermektől is elvárható



a gyermekek által feltett kérdésekre válaszolunk, tovább kérdezésre
bátorítunk


-

szóbeli és beszédet kísérő metakommunikációnkat „működtetjük”

minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek az elmélyült
folyamatos játékra, játékszükségletük kielégítése érdekében.
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A tevékenységhez szükséges feltételeket megteremtjük:
-

a nyugodt légkör: Biztonságérzetet kelt, amelyben a gyerekek szabadon szervezik meg
játékukat, önállóan választják hozzá a társaikat, a helyet és az eszközt. Szeretetteljes,
játékos, derűs légkörben könnyebben fogadják el egymást és a felnőtteket, feszélyezettség
nélkül tudnak önállóan és társaikkal önfeledten játszani. Segítjük ötleteik megvalósítását,
az alkotó együttműködés kialakulását

-

a megfelelő hely: Csoportszobáinkban állandó és variálható színtereket alakítottunk ki.
Az átrendezhetőség szabadsága addig tart, amíg a többi gyermek érdekeit nem sérti,
önmaga és mások testi épségét nem veszélyezteti. A bent megkezdett tevékenységek az
udvaron is folytathatók. Lehetőség szerint biztosítjuk a csoportszobán kívüli
játéktevékenységeket a csoportszobák előtti és óvodánk folyosóján is

-

a játékidő: Az elmélyült játékot a folyamatos és rugalmas napirendünk biztosítja.
Fontosnak tartjuk, hogy kapkodás nélkül, elmélyülten játszhassanak, legyen idejük
elképzeléseik megvalósítására. Ezért a gyermekek a délelőtt megkezdett játéktémát nem
csak délután, hanem akár több napon keresztül is játszhatják. Addig folytatódhat a kedvelt
tevékenység, amíg az a gyermekek számára érdekes, élményt és örömöt adó.

-

a játékeszközök: Olyan esztétikus, praktikus, egyszerű félkész és kész játékeszközöket,
anyagokat biztosítunk, amelyek tapasztalataik, élményeik eljátszására alkalmasak.
Lehetőséget adunk az otthon melegét pótló – balesetet nem okozó – játékok behozatalára.
A játékeszközöket a gyermekek által jól látható és elérhető helyen helyezzük el. Ügyelünk
a játékok optimális mennyiségére és a játékok cseréjére. A saját készítésű, félkész
eszközökhöz folyamatosan biztosítjuk a szükséges alapanyagokat. A csoportszobába
mozgásos játékeszközöket is behelyezünk.

-

élményszerzés: A játék tartalmának gazdagítása érdekében a gyermekeket minél több
élményhez juttatjuk. A játék akkor válik igazán élményszerűvé, ha vágyaikat,
elképzeléseiket megvalósíthatják.

Olyan élmény háttért biztosítunk, amely során hozzájuk közel álló szerepmintával
találkozhatnak, amellyel érzelmileg azonosulni tudnak, játékukban újra átélhetik, valamint a fiús
és a lányos tevékenységek alapjai lehetnek.
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A játékfajták tartalmának gazdagítását a gyermekek életkori – és egyéni sajátosságainak,
aktuális érdeklődésüknek, speciális igényüknek figyelembevételével végezzük.

-

A gyakorló játék során biztosítjuk a lehetőséget az önálló próbálkozásra,
tapasztalatszerzésre, a játékeszközök megismerésére, funkcióöröm megélésére.

-

A szerepjáték: A felnőttek szerepét, tevékenységét sajátos játékkörülmények között
képzeletük segítségével újraalkotják, kiegészítik. Gazdag kiegészítő eszköztár
folyamatos biztosításával (jelmezek, anyagok, palástok, koronák, gyöngysorok, barkács
eszközök….) valamennyi csoportszobánkban „átváltozhatnak”, „beöltözhetnek” a
gyermekek, a szerepeket ezek segítségével is magukra „ölthetik”.

-

A konstruálás, építőjáték során a gyermekek átélik az alkotás örömét, fejlődik
kreativitásuk, fantáziájuk, kézügyességük. A tevékenység során példamutatásunkkal arra
ösztönözzük a gyermekeket, hogy maguk is készítsenek játékeszközöket, építsék be a
körülöttük lévő teret – felhasználva a csoportszoba eszközeit, tárgyait is; használják,
egészítsék ki a félkész elemeket. Aktív részesei vagyunk a nagy tér kialakításának.

-

A szabályjáték szabályai megfelelnek a résztvevő gyermekek fejlettségi szintjének, mert
úgy gondoljuk, hogy csak így biztosított az élményszerűség. A társasjátékok, mozgásos
szabályjátékok szabályait együttes tevékenység során megismertetjük a gyermekekkel,
amelyeket később önmaguktól is kezdeményezhetnek.

-

A dramatizáláshoz, bábozáshoz biztosítjuk a különböző eszközöket, szimbolikus
kellékeket.

A

gyermekek

érdeklődését

figyelembe

véve

gazdagítjuk

eszközkészletünket. A bábok kínálatát a korcsoportoknak megfelelően alakítjuk ki. Év
elején felülvizsgáljuk készleteinket és szükség szerint bővítjük azokat.
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3. Verselés, mesélés, bábozás, dramatizálás
Alapelv: A mese, vers a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik
legfőbb segítője.
Megismertetjük gyermekeinkkel a népmeséket, mondókákat, rigmusokat, szólásokat,
közmondásokat, találós kérdéseket, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág egyes
elemeit, meséit, a keresztény kulturális értékeket megjelenítő, jeles napokat feldolgozó művek
elemeit-, valamint a klasszikus és kortárs irodalmi műveket.
Célunk:
-

a gyermekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált, egyénre szabott
fejlesztése

-

szívesen hallgassanak mesét, verset, mondókákat, rigmusokat, kapcsolódjanak be a
bábozásba, dramatizálásba

-

előadásunkkal érzelmi élményeket adunk gyermekeinknek

-

a mindennapos meséléssel, mondókázással, verseléssel gyermekeink mentális
higiénéjének elemét erősítjük.

Feladataink:
-

csoportszobáinkban az eszközök, könyvek, bábok, bábparaván a gyermekek számára –
az egész nap folyamán – könnyen elérhető helyen találhatók

-

az irodalmi anyagok megválasztásakor figyelembe vesszük a gyermeki érdeklődés
szakaszosságát, a gyermekek fejlődéspszichológiai, érési sajátosságait

-

a mesemondás alkalmait a mesehallgatásra utaló, ismétlődő szokásokkal /hívó jellel/
alakítjuk ki csoportjainkban. PL.: csoportbáb, furulyaszó, szélcsengő

-

a mesélővel való személyes kapcsolat /odabújás, mesepárna/ kialakításával érzelmi
biztonságot teremtünk

-

a spontán adódó nevelési helyzetekben, ill. a pihenő idő megkezdése előtt is mesélünk.

-

anyanyelvi értékeink közvetítésével, helyes kiejtésünkkel, értelemszerű hangsúlyozással
mutatjuk be a műveket

-

a népi és az irodalmi alkotások bemutatásával, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemein, meséin keresztül (Pl: Mátyás király, A csodaszarvas…)
megismertetjük a gyermekeket a népies, régies kifejezésekkel; jelzők, hangutánzó és
hangulatfestő szavak mindennapi használata során fejlesztjük, bővítjük anyanyelvüket
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-

az egyszerű, rövid meséken keresztül fokozatosan rászoktatjuk őket a mese figyelmes
végighallgatására

-

megfelelő és elegendő alkalmat teremtünk a beszélgetésekhez

-

a gyermekeket mindig végig hallgatjuk

-

a dramatikus helyzetekkel lehetőséget kínálunk a társalgási kedv fokozására, az önálló és
folyamatos beszéd gyakorlására

-

segítjük, támogatjuk a gyermekeknek azt a törekvését is, hogy az ismert meséket, verseket
elmondhassák, eljátszhassák társaiknak (bábozás, dramatizálás)

-

a dramatikus játékokhoz jelképes szemléltető eszközöket használunk. A szükséges
kellékeket a gyermekekkel közösen tervezzük és készítjük el, a nagyobbak viszont már
önállóan is készítenek kiegészítő eszközöket: segítjük képzeletbeli képeik előhívását,
szabad önkifejezésük, fantáziájuk alakulását.

-

projektjeinkhez

kapcsolódva

szólások,

közmondások

gyűjtésével

gazdagítjuk

gyermekeink ismereteit
-

gyermekeink nyelvi fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük. A beszédhibával
küzdő gyermekeket szükség szerint szakemberhez irányítjuk

-

az óvodában tanult verseket a szülők részére kihelyezzük, segítve, ösztönözve az otthoni
közös verseléseket, meséléseket.

4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Alapelv: Az óvodába lépés pillanatától kezdve a gyermekek érzelmi biztonságának
kialakításában fontos eszközünk az ölbeli játék, az óvónői ének, hangszeres előadás. (furulya)
A mindennapi éneklés során a gyermekek ráéreznek a sokszor eljátszott körjátékok, a mozgás,
a közös éneklés örömére. Ezáltal fejlődnek társas kapcsolataik, a közösséghez való pozitív
viszonyuk.
A népi énekes, mondókás gyermekjátékokból, alkalmakhoz fűződő népszokások játékaiból
merítünk, valamint figyelembe vesszük a kortárs művészeti alkotásokat is.
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Az ének, a zene komplex módon jelen van a mindennapjainkban: játék elrakáskor minden
csoportunkban „pakolós zene” szólal meg, ünnepeink során az alkalomhoz illő zeneműveket
választunk és mutatunk be gyermekeinknek, hangszeres bemutatókkal, külső előadók
meghívásával - zenei élményekkel, a laptopok felhasználásával az óvodai nevelés
alapprogramjával összhangban szélesebb körben megismerkedhetnek a gyerekek.
Óvodapedagógusaink nyitottak az új módszerek beépítésére, beemelésére, ennek érdekében
továbbképzéseken való aktív részvételre.
Helyi sajátosságunk a zene és a mozgás intenzív összekapcsolása, innovatív elemek beépítése a
zenei nevelésbe és a gyermektáncba is.
Szívesen és egyre több óvodapedagógusunk azonosul a „Tulipános program” megtanulásával és
a tanultak átadásával.
A digitális háttér nagy segítséget jelent abban, hogy nem kell szinte kimozdulni sem az
óvodánkból, hogy különböző magyar értékekkel megismerkedhessünk a gyerekekkel.
Célunk:
-

a gyermekek örömmel vegyenek részt énekek, mondókák, népi körjátékok játszásában,
egyszerű tánclépések elsajátításában és a gyermektáncban

-

a zenei anyanyelv megalapozása.

Feladataink:
-

derűs, oldott légkört alakítunk ki, ahol a személyes példamutatásunk modell a gyermekek
számára. /pl.: empátia, mozgáskultúra/

-

minden csoportunkban a gyermekek számára elérhető helyen, bármikor használható zenei
eszközöket, hangszereket, énekes játékokhoz szoknyákat, kalapokat, egyéb kiegészítő
eszközöket biztosítunk

-

az éneklést, zenélést a gyermek mindennapi tevékenységének részévé igyekszünk tenni a
felnőtt mintájával, annak spontán utánzásával

-

a mindennapi zenei élménynyújtással számtalan lehetőség nyílik a gyermekek zenei
képességének

fejlesztésére

–

éneklési

készség,

ritmusérzék,

hallásfejlesztés,

hangszerhasználat, mozgás – térforma, ill. zenehallgatás területén
-

napirendünkben lehetőséget nyújtunk arra, hogy értékes zenei anyagokat hallhassanak
gyermekeink, pl.: napindításkor, projekthez kapcsolódóan, játékelrakáskor, pihenési, ill.
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ébresztő időben
-

a mondókák, énekek, dalos játékok összeállításánál szempontunk, hogy az egyszerű
ritmusú, kis hangterjedelmű, kis mozgásigényű játékoktól haladunk a nehezebb ritmusú,
nagyobb hangkészletű, bonyolultabb játékszabályú körjátékok felé, szem előtt tartva a
korcsoport adottságait, gyermekek egyéni képességeit
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-

óvodába lépéskor a lovagoltatók, ringatók, ölbeli játékok eljátszására fektetünk nagyobb
hangsúlyt

-

a játékos mozdulatokkal, különböző tánc és mozgáselemekkel megtanulják a dalok és
mondókák ritmusát, érzékelik az egyenletes lüktetést

-

Megismertetjük a gyermekeket a környezet hangjaival, a magas – mély, halk – hangos,
gyors – lassú fogalompárokkal, különböző zörejhangokkal, ritmuskeltő és hallásfejlesztő
hangszerek nevével és használatával

-

a mindennapokban közösen eljátszott mondókák, dalos játékok során fejlesztjük a
gyermekek társas kapcsolatait, érzelmi – erkölcsi tulajdonságait

-

zenehallgatáskor előadásmódunk érzelemkeltő, kifejező és élményszerű:


Az értékes muzsika, hangszeres játék igényes előadásával formáljuk
gyermekeink zenei ízlését.



Olyan művészi értékű zenei anyagból merítünk, amely a nemzeti
kultúránk

értékeit

hordozzák:

elsősorban

magyar

népdalokból,

másodsorban rokon – és más népek dalaiból, magyar, ill. külföldi műzenei
szemelvényekből. A választásnál figyelembe vesszük, ha vannak más
nemzetiségű, más szocio kultúrájú gyermekek óvodánkban


rendszeresen hallgatunk komoly zenét is.

5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Alapelv: Az ábrázoló tevékenység gyermekeink egyik alapszükséglete. Az óvodai ábrázoló és
alkotó tevékenység minden nap jelen van az óvodai életben. Mivel számukra ez örömforrás,
óvodánkban nem az eredmény, hanem maga a tevékenység a fontos. Az ábrázoló tevékenység
különböző fajtái beépülnek a gyermekek játékába; játéktevékenységként élnek a csoportok
mindennapjaiban.
Gyermekeink

a

környezetükből

származó

spontán

vizuális

ingerek

és

szervezett

tapasztalatszerzési alkalmak hatására is fejlődnek, gazdagodnak. Az ábrázoló tevékenység, a
téralakítás szabad lehetőségének biztosításával a tárgyi világ cselekvő birtokbavételét segítjük;
kialakítjuk igényeiket az alkotásra, önkifejezésre, az esztétikai élmények befogadására.
Lehetőség szerint kerüljük a séma és a témaadást.
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Ezek a tevékenységek az egyén fejlettségéhez, képességéhez igazodva segítik a képességek
alakítását.
Célunk:
-

a gyermeki igény kialakítása az alkotásra, a szabad önkifejezésre, a környezet esztétikai
alakítására és az esztétika élmények befogadására

-

igényük kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, esztétikai élmények befogadására

-

megfigyelőképességük, szín – formaérzékük, díszítőkészségük, képi és konstruáló
kifejezőképességük kibontakoztatása

-

a helyes ceruza és ecsetfogás elsajátíttatása

-

sajátos nevelési igényű gyermekeinknél - igazodva sajátosságukhoz - az ábrázoló kedv
felkeltése, technikák, eszközök megismertetése

-

tehetség hajlamot mutató gyermekek felismerése, támogatása

Feladataink:
-

legfőbb feladatunk megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző
anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel
és eljárásaival

-

a foglalkozások mindhárom korcsoportban kötetlen, egyéni és mikro csoportos formában
zajlanak

-

a gyerekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása: állandó hely
kialakítása, a tevékenységhez az egész nap folyamán elegendő időt biztosítunk, méretben,
minőségben, mennyiségben megfelelő differenciált anyagokat és eszközöket kínálunk

-

az udvaron is megteremtjük a lehetőséget az ábrázolás, barkácsolás különböző
technikáinak kihasználására, gyakorlására

-

az eszközök, anyagok elhelyezése nyitott polcokon, kosarakban és más tárolókban
történik, hogy a gyerekek könnyen elő tudják venni és vissza tudják tenni a helyére

-

biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket, megfelelő motivációval érjük
el, hogy mindegyik gyermek részt vegyen az ábrázoló tevékenységben
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-

az egyéni fejlesztésre minden korcsoportban nagy hangsúlyt fektetünk

-

kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek továbbfejlesztésére a sajátos neveli
igényű gyermekek felzárkóztatására és az egyéni képességek kibontakoztatására

-

megtanítjuk az ábrázoló tevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú
ruha feltűrése, védőkötény használata, kézmosás, asztalra védőterítő terítése

-

a gyermekek által létrehozott alkotásokat elfogadjuk, személyre szabottan pozitívan
értékeljük

-

az elkészült egyéni gyermekmunkákat lehetőség szerint a csoportszobában illetve a
csoport folyosói mini galériáján is kiállítjuk; teret adva az esztétikai élmény befogadására

-

az évszakonként, ünnepenként változó óvodai környezet kialakításában a gyermekek
tevékenyen részt vesznek, alkotásaikat is felhasználva. Így megtanulnak környezetükre
vigyázni, mások munkáját megbecsülni; fejlődik térlátásuk, önbizalmuk, formálódik
esztétikai ízlésük, szép iránti fogékonyságuk

-

megteremtjük az alkalmait a műalkotásokkal, a népművészeti alkotásokkal, esztétikus
tárgyi környezettel, nemzeti szimbólumokkal való ismerkedésnek, melyre Szolnok város
több lehetőséget kínál /pl.: Múzeum, Művésztelep, kiállító terem…/

-

a nap folyamán készített rajzaikat saját gyűjtődobozukba tárolhatják és hazavihetik
/névvel, jellel, fényképpel ellátva/

-

a gyermekek év közben készített munkáit saját rajzgyűjtő dossziéjukban (névvel, jellel
ellátva) a csoportos óvodapedagógusok gyűjtik, és nagycsoport végén hazaadják

-

balkezes gyermekeket nem erőltetünk jobb kézre való munkálkodásra. Erre minden
esetben figyelünk. /Pl: a balkezes ollók valamennyi csoportunkban megtalálhatóak, a
Napsugár gyermekház foglalkozásain is kérünk a gyermekek részére ilyen ollót/

6. Mozgás
Mivel tagintézményünkbe javarészt lakótelepi és városközpontban élő gyermekek járnak, ezért
különös gondot fordítunk a mozgásszükséglet kielégítésére, a mozgás feltételeinek
megteremtésére. /tornaszoba, csoportszoba, folyosó, udvar, külső helyszínek/
Miért a mozgás?
A mozgás fejlődése és az idegrendszer érése egymástól elválaszthatatlan, kiegészítik egymást.
A mozgás, az értelmi képességek fejlődése és a beszédfejlődés összefüggenek, ez a 3 terület hatással van
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egymásra. Ha a mozgás területén lemaradást tapasztalunk, akkor valószínűleg érintett a beszédfejlődés
és/vagy az értelmi képességek fejlődése is. (A mozgás befolyásolja az idegrendszer fejlődését, az egyikben
elért teljesítmény szoros összefüggésben van a másikkal.)
A mozgás, a mozgásos játék a gyermek elsődleges tevékenysége, ami biztosítja azokat a változatos
ingerfelvételeket, amelyek alapját képezik az érésnek és a fejlődésnek.
Az idegrendszer érése új mozgások megjelenését, elvégzését teszi lehetővé, és ezek gyakorlása pedig
pozitív, fejlesztő hatással van az idegrendszerre, segítik a fejlődését, érési folyamatait.
A mozgás nem csak a gyermekek fizikai állapotára van hatással, hanem nagymértékben segíti az észlelést,
a tapasztalatszerzést, valamint alapját képezi a magasabb gondolkodási funkcióknak, és a beszéd egyik
feltétele.
A gyermekek fejlettségi szintjének megismerésében, átfogó megítélésében fontos szerepe van.
Ha a mozgásfejlődés folyamatát összességében szemléljük, olyan következtetések levonására nyílik
lehetőségünk, melyek a fejlesztést magasabb szintre emelik. Abban az esetben, ha időben felismerhetővé
válik a fejlődési lemaradás, akár maradéktalanul javítani lehet a gyermek aktuális fejlődési szintjén,
fejlettségén.

Mit tapasztalunk?
Sokat ülnek a tv előtt. Keveset mozognak. Általában autóval érkeznek. Nem tudnak sétálni, hamar
elfáradnak. Éretlen az idegrendszerük, hiányozhatnak alapmozgások.
Otthon kevés lehetőség van a nagymozgásra, mivel nagyvárosban élnek, kevés a lehetőség udvari játékra.
Kevésbé jellemző, hogy mindenkinek adva van a hinta, kerékpár, labda…
A mozgás jelentősége:
Óvodapedagógus szemszögéből:


a mozgás egyben a gondolkodásfejlesztés alapja



a gyermek megismerésének egyik színtere



a mozgásfejlődés befolyásolja a gyermek személyiségének kialakulását



komplex fejlesztési lehetőség
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egészséges életmód megalapozása



jobb egészségi állapot biztosítása



rendszeresség, sokoldalúság formálása



iskolára való felkészítés



óvoda-család kapcsolat erősítése a közös mozgásos programokkal „Mozdulj Szapáry!” –
mozgásosprogram EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
- projekt:

Gyermek szemszögéből:


nélkülözhetetlen alaptevékenység



játék



ismeretek szerzése önmagáról és a világról



énkép, társas kapcsolatok – szocializáció fejlődése



térben való tájékozódás, a helyzetfelismerés, és az akarati tényezők alakulása



finommozgás fejlődése (írás-mozgás előkészítése)



önbizalom erősödése, öröm, felszabadultság



alapja a fejlődésnek, az érésnek

A Szapáry Utcai Óvoda mozgás specifikumai:
1. A szervezett mozgásos napokon, a gyermekek reggel a tevékenységnek megfelelő öltözékben
érkeznek a csoportba, ahol különböző mozgásos eszközökkel, változatos mozgáslehetőségeket
biztosítunk számukra. A szervezett mozgásra, a tornaterem heti beosztási rendjének megfelelően kerül
sor.
2. Óvodánk elhelyezkedéséből adódóan a Tiszaparti sétány és a Tiszaliget könnyen megközelíthető, ami
jó lehetőséget biztosít számunkra, hogy kihasználjuk a Tiszapart adta lepetőségeket, így a gyermekek
megváltozott körülmények között tudják alkalmazni, a már megszerzett ismereteiket.
-

Séták, kirándulások szervezése (szülőkkel közös programok tervezés)

-

Élményszerzés megvalósítása

-

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc és külső világ tevékeny megismerésével kapcsolatos
foglalkozások színesítése, lebonyolítása

-

Szervezett mozgás megvalósítása

-

Erdei óvodai program lebonyolítása

3. A mindennapos mozgást tagintézményünkben tudatosan tervezzük. A játékosság elvét szem előtt
tartva, nevelőtestületünk elkészítette a „Mozgásos játékok gyűjteménye” c szakmai anyagot, mely
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alapjául szolgál a mindennapos mozgás tervezésének. A gyűjtemény óvodás korú gyermekeknek szóló
mozgásos szabályjátékokat tartalmaz.
Nevelőtestületünk összeállított egy Lúdtalp elleni gyakorlatok gyűjteménye c. szakmai anyagot is, amely
beépül a szervezett és spontán mozgásos tevékenységekbe.
4. A mozgásfejlesztő eszközök mindennapos használatának folyamatos biztosítása, spontán és szervezett
formába: folyosón, öltözőben, aulában, udvari játék alkalmával, valamint kihasználjuk a tornaterem adta
lehetőségeket a szabadjáték ideje alatt is.
5. „Mozdulj Szapáry!” – mozgásos délelőtt „Mozdulj Szapáry!” – mozgásos program EFOP 3.1.5.
Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt
6. Hálóval védett futballpályánk kiválóan alkalmas futó-, fogó-, labda és versenyjátékok szervezésére.
Minden esetben felnőtt felügyeletet biztosítunk a szükséges szabályok betartatásával, a balesetvédelmi
előírásoknak megfelelően. A gyermekek mozgását csak akkor korlátozzuk, ha társaikra vagy saját
magukra veszélyt jelentenek, illetve mások tevékenységét zavarják.
7. Az óvodánkba járó gyermekeknek lehetőségük van - a délután időszakban - választani, változatos
mozgástevékenységek közül.
- gyermek Zumba
- gyermektánc
- Bozsik Program keretén belül játékos mozgásos tevékenység és a labdás sportokkal való ismerkedés
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Tornaszobánk állandó heti beosztással működik.

Alapelv:
A fizikai mozgással az idegrendszer stabilitása erősödik meg, a szerepek, kommunikációk
és társak közötti mozgás a lelki, kognitív és szociális stabilitást biztosítja, és az aktivitás általi
tanulás a tudást teszi stabillá. A mozgás egyben óvodás korú gyermekeink szükséglete és életkori
sajátossága, ezért óvodai nevelésünk minden napján - spontán vagy szervezett formában, a
tornaszobában, teremben, folyosón és szabad levegőn - lehetőséget biztosítunk - az egyéni
szükségletek és képességek figyelembe vételével - a mozgásra. A természetes mozgáskedv
fenntartása érdekében minden szervezési formában szem előtt tartjuk a játékosság elvét.
Többféle mozgáslehetőséget – eszközökkel és eszköz nélkül – biztosítunk a
mindennapokban a természetes mozgáshoz, a testi képességek fejlesztéséhez, fejlődéséhez, a
nagy – és kis mozgások begyakorlásához. A közös mozgás szervezésekor lehetőséget biztosítunk
a társas kapcsolatok kiszélesítésére, a viselkedési minták tanulására, önuralmuk, együttműködő
– helyzetfelismerő – alkalmazkodó – döntést meghozó képességük fejlesztésére.
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A szabad – spontán mozgáshoz nagy kiterjedésű udvarunk /füves, aszfaltos/ és az ott található
több funkciós – az EU szabványnak is megfelelő játékszerek is sok és sokoldalú mozgási
lehetőséget kínálnak.
A sporttevékenységek helyszínére kiválóan alkalmas a nagyméretű focipálya, ahol az
óvodapedagógusok 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 mezítláb járás, téli időszakban a
szánkózás lehetőségének megteremtése bővíti. A gyermekek mozgását csak akkor korlátozzuk,
ha társaikra vagy saját magukra veszélyt jelentenek, illetve mások tevékenységét zavarják.
Fontos számunkra a szülők szemléletformálása is. Az együttmozgás öröme és élménye
segít abban, hogy a családok életvitelében értékként jelenjen meg a mozgásos életforma, ezért
a szülőkkel közös mozgásos programokat is szervezünk.
Értékközvetítő programjainkkal, tevékenységeinkkel a családok szemléletét formáljuk.
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Értékközvetítő, egészségvédő programjaink:
IDŐ / HÓNAP

TEVÉKENYSÉG TARTALMA
Egészségügyi vetélkedő

Október
Őszi természetjárás
Egészség – hét

November

Tavaszi természetjárás

RÉSZTVEVŐK
Szülői Szervezet tagjai, gyermekek,
óvodapedagógusok
Gyermekek, óvodapedagógusok, dajkák
Az óvoda gyermekei, szülők,
óvodapedagógusok, dajkák
Gyermekek, óvodapedagógusok, dajkák

„Mozdulj Szapáry!” – mozgásos program
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással

Május

veszélyeztetett intézmények támogatása projekt:

Az óvoda gyermekei, szülők,
óvodapedagógusok, dajkák

gyermekközösségi nap óvodánkban

Zöldség – és gyümölcsnap
Egész évben

Bozsik programon részvétel

Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok
Gyermekek, óvodapedagógusok

7. Külső világ tevékeny megismerése
Alapelv: A fenntarthatóság értékrendjét hitelesen képviseljük. A gyermekeket körülvevő világ
felfedeztetésénél a gyermekek élményeire, tapasztalataira alapozunk. Kíváncsiságukra építve
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felkeltjük érdeklődésüket, így fogékonnyá tesszük őket a környezet értékeinek befogadására,
azok védelmére.
A környezethez /természeti – emberi – tárgyi/ fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása
érdekében minél több cselekvő részvételt és élményt biztosítunk. Lehetőség szerint mindent a
természetes környezetében figyeltetünk meg. Gyermekeink minden helyzetben önállóan
kinyilváníthatják véleményüket, dönthetnek a környezet alakításában.
A korai tapasztalatokra is építve felkeltjük gyermekeink érdeklődését a matematikai
„információk” iránt.
Alakítjuk a szülőföldhöz, családhoz való kötődésüket; hazafiasságra nevelünk.

Célunk:
A gyermek a környezetéből szerzett ismereteket játékában felhasználja, átélje, folyamatosan
gyakorolja. Egyéb tevékenységeiben is jelenjen meg a környezettudatos magatartás, az ahhoz
kapcsolódó attitűdök és a fenntarthatóság értékrendjének hiteles átadása.

Feladataink:
-

olyan problémahelyzeteket teremtünk, amelyek cselekvésre, aktivitásra ösztönöznek

-

a környezethez való folyamatos, aktív viszony alakításával megalapozzuk a gyermek
felelősségérzetét az őt körülvevő világ iránt; felhívjuk figyelmüket, hogy viselkedésükkel,
cselekedeteikkel a jövőt befolyásolhatják

-

sokoldalú tapasztalatszerzések biztosításával a valóságot fedeztetjük fel

-

elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközt és kísérletezési lehetőséget biztosítunk a spontán
és a szervezett tapasztalat és ismeretszerzéshez

-

személyes példamutatásunkkal a szülőföldhöz, a családhoz, a környezethez fűződő
pozitív érzelmi viszonyukat alapozzuk, alakítjuk

-

bemutatjuk a gyermekeknek nemzeti szimbólumainkat, jelképeinket; a keresztény
kulturális értékeket, hagyományokat

-

ősszel és tavasszal természetjáró programot szervezünk
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-

játékos tevékenykedtetés közben, élményszerzés biztosításával megismertetjük őket
szülőföldünkkel, nemzeti értékeinkkel, szokásainkkal, az itt élő emberekkel, a Szolnok és
környéki hagyományokkal

-

városunk tárgyi kulturális értékeit is felfedeztetjük, megmutatjuk: felkeressük a nevezetes
középületeket, szobrokat, területeket / lokálpatriotizmus /

-

a biztonságos életvitel szokásainak alakítását a mindennapi életbe ágyazzuk:


Megismertetjük és megtanítjuk életkorukhoz igazodva, hogy az óvodánk
épületében és az udvaron hogyan tudnak tájékozódni, kiktől kérhetnek
segítséget.



Megtanítjuk óvodájuk, csoportjuk, a csoportjukban dolgozó felnőttek
nevére.



Gyakoroljuk

a

gyalogos

közlekedés

alapvető

szabályait

séták,

kirándulások, túrák során.
-

a környezetkultúra elemi szokásaira felhívjuk a figyelmet és példamutató pedagógusi
attitűdünkkel a családok szemléletét is formáljuk:


Vigyázunk környezetünk rendjére, tisztaságára.



Óvjuk, védjük környezetünk növényeit és az állatokat



A szülőket megnyerjük a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadására

-

a természetes környezet a városi családok mindennapjainak, életmódjának kevésbé része,
ezért megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyermekeik számára a természetet még közelebb
hozzuk:


Csoportjainkban „élősarok” található, ahol a gyermekek gyűjteményeiket,
évszakokkal kapcsolatos tárgyaikat helyezhetik el.

-

évszakokhoz igazodóan a szülők segítségével, növényekkel – virágokkal „varázsoljuk”
még esztétikusabbá udvarrészeinket

-

A matematikai nevelés meghatározó szerepet kap a képességfejlesztésben (tapasztalás,
érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, konstruálás, ítélőképesség, megértés:
azonosítás, megkülönböztetés, összefüggések felismerése, állítások, kérdések), ezért
gazdag

lehetőséget

biztosítunk

a

matematikai

összefüggések

felfedezésére,

alkalmazására, megtapasztalására a mindennapi tevékenységeinkben:


Kihasználjuk a játék során adódó spontán matematikai helyzeteket.
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A környezet

megismerése

során

olyan tevékenységekre

adunk

lehetőséget, melyek által matematikai tapasztalatokhoz, ismeretekhez jut
a gyermek


Érdekes,

a

gyermekek

kíváncsiságára

épülő

problémamegoldó

helyzeteket teremtünk.


Matematikai tartalmú játékokat kezdeményezünk, figyelembe véve a
gyermekek egyéni fejlettségét, képességeit.



Megismertetjük,

megtapasztaltatjuk

a

matematikai

fogalmakkal,

kifejezésekkel, összefüggésekkel a gyermekeket.


Egyéni feladatmegoldásaikat meghallgatjuk, elfogadjuk a sajátos logikát.



Segítjük a matematikai képességek kialakulását: számfogalom, geometria,
tájékozódás a térben és a síkban – területein.

-

Digitális nevelés:

Célja a felnőtt világban való tájékozódás előkészítése, az információszerzés és -kezelés
technikáinak kipróbálása, a kommunikáció, különböző formáinak gyakorlása.
Egyik fontos célunk: a fenntarthatóság és a digitális világ összekötése, több projekten keresztül.
A mai felnövekvő generáció számára a digitális ökoszisztéma a mindennapi, természetes közeget
jelenti, és az ebben való boldogulás, a digitális jólét megteremtése alapvető kérdés számukra.
Gyermekeink jövője érdekében nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeknek az eszközöknek a
használatát és megismertetését, hiszen a világ gyorsan változik és ezekhez a változásokhoz
folyamatosan alkalmazkodni kell. Tudjuk, hogy ezek az eszközök nem helyettesítik az
interperszonális helyzetekből fakadó tanulási formákat, de tágíthatják az élményekhez való
hozzáférést. Törekszünk arra, hogy - a hagyományos módszerek kiaknázása mellett - a
gyerekekkel közösen fedezzük fel, tanuljuk meg a digitális világ kínálta, „okos”
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eszközök” lehetőségeit, élvezzük ezek előnyeit. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy ezek a programok
megfeleljenek a gyermeki érdeklődésnek, életkori sajátosságoknak, valódi és értékes tanulási tartalommal
rendelkezzenek.
Napjainkban már nem lehet kérdés az IKT óvodai életbe történő beillesztése.
Az IKT óvodai nevelésbe történő integrációjának támogatói hatását abban látjuk, hogy a kora gyermekkori
években történő eszközhasználatnak a későbbi tanulásban, a képességek fejlődésében, fejlesztésében és az
attitűdök alakulásában hangsúlyos szerepe van.
Az IKT-eszközök sokrétű hasznosíthatósága, előnyei az információ közvetlen hozzáférhetőségében, a
gyors információcsere lehetőségében, a tanulási tapasztalatok és a széles körű kommunikációs
lehetőségekben és a gyors információ hozzáférésben ragadhatók meg.
Célunk: a digitális kultúra megalapozása.
Feladataink:
-

pedagógusaink módszertani kultúraváltása, facilitátor szerep

-

a szülői tájékozottság és kontroll mértékének erősítése érdekében az
óvodapedagógusok részéről párbeszéd folytatása a szülőkkel

-

függőségi viszony kialakulása ellen közös, használati szabályok megalkotása,
digitális etika betartása

-

a gyerekek életkori jellemzőinek megfelelően megtanítani használni a korszerű
technikai eszközöket

-

inspiráló légkört, ösztönző, a gyermeki érdeklődésre és megismerési folyamatokra
építő tanulási környezetet teremtünk

-

biztosítjuk a gyermekek önálló tapasztalatszerzésének újszerű opcióit, a pozitív
hatások érvényesülését

-

óvodai nevelési területeink egyes témaköreinek feldolgozása digitális eszközök
bevonásával. Minden esetben a gyermekek hagyományos óvodai életét, a szabad
mozgást, szabad játékot tiszteletben tartva, csupán kiegészítve azokat

-

kommunikációs képesség, szocializációs képességek, toleráns viselkedés alakítása,
kognitív képesség, problémamegoldó készség, kreativitás, finommotoros
képességek fejlesztése, problémaalapú tanulás

-

élmények bővítése, a gyermeki megismerési folyamatok hatékony kitágítása

Hogyan tudjuk beilleszteni a mindennapokba?
A hetirendünkbe beillesztettük minden napra.
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A napirendünkben elfoglalt helye projektfüggő, tervezzük csoportos szinten.
Ehhez szükséges az óvodapedagógus előzetes tájékozódása, kutakodása, folyamatos önképzése.
A vásárolt szoftverek lehetőséget nyújtanak évszakokhoz kapcsolódó ügyességi feladatok elvégzésére, és
élményszerzésre is.
Kiscsoportba belépve a második félévtől mintaadással segítjük a gyermekek interaktív toll használatának
elsajátítását, amelyet nagyobb életkorban önállóan tudnak használni.
A legmagasabb szintje az önálló feladatalkotás és alkotás készítése: ezt óvodáskor végére érjük el.
Az interaktív tábla nagy mérete és alacsonyan való elhelyezése mindenki számára hozzáférhetővé válik
és iskolakezdésre magabiztos tudást eredményez.

Az óvodai gyakorlatban a projekt témáját a közös esemény, élmény, a gyermekek aktuális érdeklődése,
vagy konkrét ötlete alapján választjuk ki. Közös beszélgetés indítja el a programot, amikor elsorolják
mindazt, ami eszükbe jut. Felidézik mindazt, amit hallottak, láttak, tapasztaltak, gyakran
megfogalmazzák saját gondolataikat, kérdéseiket is. Ezeket tablóra rajzolják: „Mit tudunk? Mit
szeretnénk tudni?” A következőkben, éppen felkeltett vagy fenntartott érdeklődésükre, a személyes
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érintettségükre alapozva folytatódik a projekt. Kísérleteznek, könyveket lapoznak és készítenek,
megkérdezik, megkeresik, kipróbálják, megformálják mindazt, amihez megfelelő segítséget, támogatást
kapnak. Ahogy telnek a napok, gyűlik az információ, és gyűlnek az eszközök: a szerepjáték témához illő
kellékei, a tablók, és a tablókon a jelek, nem szorítkoznak a tartalmak megtanítására, sokkal inkább a
gyermeki személyiség kibontakoztatására.
Az értékes szerepjáték mellett a képességfejlesztő játékos tevékenységek is előtérbe kerülnek. (Fontos,
hogy ezek ne kapjanak nagyobb hangsúlyt a szabad játéknál.) Egy-egy téma - projekt - „feldolgozásakor”
a gyermekek elsorolhatják (eltervezhetik), mit is szeretnétek megtudni, mire kíváncsiak.
A pedagógus megváltozott szerepében nem elmondja, még csak nem is szemlélteti, bemutatja a
„tudásanyagot”, hanem kézbe adja a könyveket, az újságokat, aminek a képeiből keresgélve a gyermekek
információt találhatnak, átélhetik a felfedezés örömét.
Lehetőséget ad arra, hogy kipróbálják ötleteiket, így önmaguk tapasztalják meg azt, amit a dologról tudni
szeretnének.
Munka jellegű tevékenységek

Alapelv: A munka mindig célra irányuló tevékenység. Óvodánkban a munka jellegű
tevékenységek fokozatosan és játékosan épülnek a gyermekek mindennapjaiba.
Minden - önként vállalt munkatevékenység újabb tapasztalatok forrását jelenti: a gyermekeket
megfigyeléseket végezhetnek, cselekvések során tapasztalatokhoz juthatnak, ismereteket
szerezhetnek természeti, társadalmi környezetükről.
A munka - mint szocializációs elem - a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája, ezért
irányításuk minden esetben buzdító, megerősítő.
Célunk: szívesen vállaljanak önmagukért, magáért a tevékenységért később a közösségért is
munkát, egyéni megbízatásokat.

Feladataink:
-

az egyes munkafajtákat fokozatosan vezetjük be, a munka mennyiségét is fokról- fokra
növeljük

-

biztosítjuk a munkához szükséges feltételeket: gyermek méretű eszközök, hely, idő,
légkör
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-

a munka napi szintű, tudatos megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek
egyéni fejlettségét, személyiségét

-

a munkavégzéshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszony kialakítása érdekében a
felnőttek magatartása példaértékű

-

folyamatos, konkrét –fejlesztő és reális értékelést végzünk

-

következetességünkkel rászoktatjuk a gyermekeket, hogy a szerszámokra és egyéb
eszközökre vigyáznak, rendben tartják azokat

-

személyes példamutatásunkkal a munkavégzés során a gyermekeket mindig a munka
befejezésére ösztönözzük

-

a szülők figyelmét is felhívjuk, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük
munkáját, megbízatásaikat.

Óvodánkban jelen lévő munka jellegű tevékenységek:
-

Önkiszolgálás: testápolás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása.
Gyermekeink kezdetben segítséggel, később önállóan végzik az önkiszolgáló
tevékenységeket.

-

Segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek: eszközök előkészítése, sepregetés,
teremrendezés, ágyazás stb. a csoporttársakkal együtt, értük.

-

Alkalmi megbízatások: másik csoportnak - felnőtteknek üzenet küldése, felnőtt
megkeresése óvodai épületen belül, óvodás gyermekek étkezési létszámának
összegyűjtése, terem díszítése, étkezőkocsi eltolása a konyhára

-

Naposi munka Önként vállalt, közösségért végzett tevékenység, mely feladattudatot és
figyelem összpontosítást igényel. Óvodánkban kiscsoportos korú gyermekek még nem,
közép- és nagycsoportos korúak már vállalhatnak, végezhetnek naposi munkát.
A naposok számát befolyásolja a csoport létszáma, az elvégzendő munka mennyisége. A
naposoknak elegendő, de teherbírásukat meg nem haladó feladatuk van.

-

Növény – és környezet gondozása Óvodánkban ez a munka jellegű tevékenység az
udvaron és a csoportszobában is folyhat, mely lehetőséget ad a gyermekeknek az élővilág
és az ember kölcsönhatásának megtapasztalására. Tartalmánál fogva rendszeres,
folyamatos tevékenységet igényel. Termések begyűjtése, magvak csíráztatása, hajtatása
során a természet körforgását figyeltetjük meg.
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-

Óvodánk udvarának rendezése során a gyermekek esztétikai érzékének fejlesztésére
törekedünk /falevelek, levágott fű összegyűjtése, gereblyézése, homok fellazítása…/

-

Udvaros-karbantartó munkatársunk bevonásával fiú óvodásaink számára férfi
„modell”-t igyekszünk nyújtani.

8. A tevékenységben megvalósuló tanulás
Alapelv: Nevelési programunk a tanulást tágan értelmezi. Gyermekeink egész nap folyamán
tapasztalatokhoz juthatnak, vagyis tanulhatnak: jelentős részben utánzással, spontán és az óvónő
által játékos tevékenységszervezési módon.
A tanulási folyamatot az életkori és egyéni sajátosságok ismeretében szervezzük. Lehetőséget
biztosítunk az egyes részképességek begyakorlására, türelmesek és kiváróak vagyunk. A
folyamatban a kíváncsiságra, a tevékenységi vágyra, játékosságra és az önállósodási törekvésre
alapozunk.
Személyre szabott, egyértelmű, pozitív visszajelzéseinkkel, értékelésünkkel növeljük
önbizalmukat, alakítjuk énképüket, önértékelésüket, személyiségük kibontakozását, támogatjuk
önértékelési törekvéseiket. Az óvónő által szervezett tanulási folyamatot az egész óvodai nap
folyamán

adódó

helyzetekben,

természetes

és

szimulált

környezetben

kötetlenül

kezdeményezzük. A kötetlenség a gyermekek önkéntes részvételét jelenti.
Célunk: A gyermekek képességeinek fejlesztése, tapasztalataik bővítése, rendezése, a teljes
személyiség fejlődésének támogatása.
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
A tanulási zavarokat megelőző (preventív), támogató, minőségi és befogadó nevelés-oktatáshoz
való hozzáférés folyamatos javításával, valamint – a hátránycsökkentő óvodai fejlesztő
programok kidolgozásával, a családközpontú jó gyakorlatok összegyűjtésével az Óvodai nevelés
Országos Alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítása.
Feladataink:
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-

tanulást támogató, előítélet-mentes, szeretetteljes környezet kialakítása, amelyben a
gyermekszorongások nélkül megnyilatkozhat, próbálkozhat

-

rugalmas heti rend alkalmazása, mely lehetővé teszi, hogy mindenre jut elegendő idő,
segíti a nyugalmat és rendszerességet biztosít

-

olyan több érzékszervet igénybe vevő tapasztalatokhoz, elemi ismeretekhez juttatjuk
gyermekeinket, amelyek elsősorban a gyerekek közvetlen környezetéből származnak és
az abban való eligazodásukat segítik és „igénybe veszik”a gyermekek cselekvő
aktivitását

-

olyan problémahelyzeteket teremtünk, melyben minden résztvevő /felnőtt, gyermek/
sikerhez vezethető és megismerheti, átélheti a felfedezés-kutatás örömét,
mindezt óvodánkban projektrendszerű tanulásszervezési módszerrel valósítjuk meg

-

a gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységeket biztosítunk

-

a

gyermekek

önállóságának,

figyelmének,

kitartásának,

pontosságának,

feladattudatának fejlesztése
-

az értelmi képességek fejlesztése /érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás, alkotóképesség/

-

olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtunk segítséget, amelyben a gyermek saját
teljesítőképességét is megismerheti

-

építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire

-

a gyermek cselekvő aktivitását fokozzuk a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalással, felfedezések biztosításával

-

EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt: a digitális kultúra alkalmazásával esélyt is teremtünk. Óvodánkban jelen
vannak az eszközök, ezért mindenki számára egyenlővé válik az ismerethez jutás és a
fejlődés lehetősége, adott esetben pedig a direkt fejlesztés is

-

iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munkánkkal elősegítjük a tanulási
képességek megalapozását, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának
megelőzését, monotónia tűrést, figyelemkoncentrációt.

Óvodánkban alkalmazott tanulási formák:
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Utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás,
szokások alakítása



Spontán játékos tapasztalatszerzés



Játékos, cselekvéses tanulás, felfedezés



Gyermeki kérdésekre- válaszokra épülő ismeretszerzés



Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,
felfedezés



Gyakorlati problémamegoldás.

Gyermekmegfigyeléseinket a Szolnok Városi Óvodák által közreadott megfigyelési szempontok
alapján végezzük és rögzítjük. A gyermekekre egyéni fejlesztési tervet írunk, mely a gyermekek
egyéni dossziéjába kerül.
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9. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
Az óvodai nevelésünknek nem célja, hanem eredménye, hogy a gyerekek iskolára felkészültek
legyenek.
A gyermekek belső érése, a családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként
kisgyermekeink többsége az óvodás kor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettséget. Az iskolakezdéshez, az eredményes iskolai munkához szükséges a testi, lelki, és
szociális érettség.
Testi változások:
-

megváltoznak testarányai

-

megkezdődik a fogváltás

-

teste arányosan fejlett, teherbíró

-

mozgása összerendezettebb

-

harmonikus finommozgásra képes

-

mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja irányítani.

Lelki változások:
-

nyitott érdeklődéssel várja az iskolát

-

érzékelése, észlelése tovább differenciálódik /téri – vizuális - akusztikus/

-

a térben jól tájékozódik, mozog

-

testsémája kialakult

-

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama

-

megjelenik a szándékos figyelem

-

növekedik a figyelem tartalma, terjedelme

-

kialakulóban van az elemi gondolkodás.

Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően kommunikál, beszél, gondolatait mások
számára is érthető módon fejezi ki. Az alapvető ismeretek birtokában van környezetével és
önmagával kapcsolatban is. /neve, lakcíme, szülei foglalkozása, napszakok ismerete, gyalogos
közlekedés alapvető szabályai, szűkebb lakóhely, növények-állatok ismerete./
Az iskolára érett gyermekeink ismerik a viselkedés alapvető szabályait is, életükben
kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti-társadalmi
környezetének megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Rendelkeznek elemi mennyiségi
ismerettel is.
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A szociálisan érett gyermekek egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, késleltetni tudják
szükségleteik kielégítését. Feladattudatuk kialakulóban van.
A feladatok egyre eredményesebb elvégzéséhez kitartóbbak, alakuló önfegyelmük–
önállóságuk - munkatempójuk alkalmassá teszi őket az iskolai életre.
Ismerik a digitális eszközöket. / laptop, interaktív tábla, tablet, fényképezőgép/.
Kiemelten kezeljük a sikeres, zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet. A tagintézményi közös
szemlélet kialakítását, fenntartását 1 fő kolléga segíti (Mesterpedagógus).
1. cél: a DIFER mérés ismereteinek felelevenítése a "régi", és a mérés metodikájának
megismertetése a leendő új óvodapedagógusainkkal
Az egyéni fejlesztések részben erre az eredményekre épülnek és ezek gyakorlati használatával
fejlesztjük a gyermekek azon képességeit, amely a DIFER egyes területein esetleg lemaradást
mutat (elkészítő vagy kezdő szinten áll.
2. cél: az óvoda-iskola átmenet megsegítése.
Sikeres együttműködési megállapodás tükrében (EFOP-3.1.5 A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása projekt) új nézőpontok beemelésével, közösen keresve
a megoldási lehetőségeket, tartalmas és jó szakmai kapcsolatot szeretnénk kialakítani az
iskolával. Eredménynek értékeljük, ha kialakul egy konstruktív párbeszéd, melynek során az
iskolák is elfogadják, hogy az óvoda-iskola átmenet közös feladatunk, összetartozó folyamat.

10. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK ÓVODÁNKBAN
Célunk: Ünnepeinkkel, közös programjainkkal mélyítjük a család és az óvoda közötti
kapcsolatot.
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Ünnepeink kiemelkednek az óvodánk mindennapjaiból mind külsőségeiben, mind belső
tartalmukban, jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Megerősítik a
hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyermekek közösséghez tartozását.
Kiválasztásukban és megszervezésükben fontos szempont, hogy a gyermekek életkori
sajátosságait szem előtt tartjuk.

IDŐPONT

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK

Szeptember

Családokkal történő ismerkedés, beszoktatás

Október

Őszi természetjárás
Egészség – hét,

November

Őszi barkács délután: „Tök jó nap!”
Mikulás várás,

December

Ünnepváró nyílt nap,
Ovi – Farsang,

Február

Alapítványi bál
Március 15.-nyílt hét

Március

Óvodánk bemutatkozása az érdeklődő szülőknek  Ovi – kukucska,
Április

Tavaszi barkács délután (Húsvéti készülődés),
Anyák napi készülődés
Májusfa díszítése,
Tavaszi természetjárás,

Május

„Mozdulj Szapáry!” mozgásos délelőtt 
EFOP 3.1.5. Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - projekt:
Gyermekközösségi nap
Gyermeknap,

Június

Csoport évzárók, nagycsoportosok búcsúztatása,
Az óvodánkba felvételt nyert új gyermekek szüleinek tájékoztató szülői értekezlet

12. EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK
Kapcsolataink kialakításában és fenntartásában óvodánk nyitott és kezdeményező.
12.1. Belső együttműködéseink
Célunk:
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tartalmas, szakmai együttműködés folyamatának fenntartása, bővítése

-

horizontális tanulás lehetőségeinek kiaknázása.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉRINTETTJEI
SZVÓ felső vezetés
SZVÓ szakmai
munkaközösségei,
műhelyei
SZVÓ
tagintézmények

TARTALMA
Szakmai megbeszélés,
tapasztalatcsere
Szakmai megbeszélés,
tapasztalatcsere
Szakmai együttműködés,
ismerkedés / tapasztalatcsere,
hospitálások

GYAKORISÁG

KAPCSOLATTARTÓ

Aktualitáshoz igazodóan

Tagintézmény vezető

Aktualitáshoz igazodóan

Tagintézmény vezető

Programokhoz, lehetőségekhez
igazodóan

Tagintézmény vezető

Szükség szerint, különös
Gyermekvédelmi

Megbeszélés, szükség szerint

tekintettel a hátrányos és a

Gyermekvédelmi

felelős

tanácsadás

halmozottan hátrányos

megbízott

helyzetű gyermekekre
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A szociális segítő támogatja a
EFOP 3.1.5. Tanulói

gyermek- és ifjúságvédelmi

lemorzsolódással

feladatok ellátását is, mivel

veszélyeztetett

Egyéni segítés, tanácsadás,

része az észlelő- és

intézmények támogatása -

csoportban végzett

jelzőrendszernek, így rá is

projekt:

tevékenységek

vonatkozik a jelzési

Tagintézmény vezető
(FEH vezető)

kötelezettség, amennyiben egy
Szociális segítő

gyermek veszélyeztetettségét
tapasztalja.

SZVÓ gazdasági és

Érintett területen tájékoztatás,

munkaügyi csoport

segítség kérése

SZVÓ – FVH csoport

Szakmai megbeszélés,

szakemberei

tapasztalatcsere

Aktualitáshoz igazodóan

Tagintézmény vezető
Tagintézmény vezető,

Aktualitáshoz igazodóan

érintett csoport
óvodapedagógusai

12.2. Külső együttműködéseink – kapcsolatunk más nevelési és nevelést segítő színterekkel
Célunk:
-

Tartalmas kapcsolat kiépítése partnereinkkel.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉRINTETTJEI

Bölcsőde

TARTALMA

- Gondozónő betekintő
látogatása a befogadás

GYAKORISÁG

Évente egyszer

KAPCSOLATTARTÓ

Tagintézmény vezető
és helyettes

időszakában
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Együttműködési megállapodás
kötése, működtetése:
-tanítói hospitálások az óvodában

Általános iskola

-óvodapedagógusok látogatása az
iskolába

Átmenetek Intézményi

-tanítók bemutatkozása az óvodai
szülői értekezleteken

Tagintézmény vezető /

-októberben az átvezető időszak
tapasztalatainak megbeszélése (az
óvónők és a tanítók körében),
feladatok meghatározása

Munkacsoport tagjai:
Együttműködési

FVH vezető,

megállapodás és

támogató szakértők.

munkaterv szerint

Csoportos

-munkatervi szinten szabályozott
folyamatos szakmai
kapcsolattartás az iskolával

óvodapedagógusok

-az iskola életének, épületének, az
ott dolgozó felnőttek munkájának
megismertetése az iskolába kerülő
gyerekekkel

EFOP
3.1.5.
Tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények
támogatása
projekt:
Együttműködési
megállapodás
Partner
tagintézmények
/belső- külső/
Nevelési tanácsadó

- Szakmai napokon részvétel,
- „Jó gyakorlat” bemutatása

Információ kérése

Alkalmanként

Szakmai csoport vezetője

Alkalmanként

Tagintézmény vezető

Alkalmanként

Tagintézmény vezető

Szükség szerint

Tagintézmény vezető

Jász- Nagykun Szolnok Megyei

Továbbképzéseken,

Pedagógiai Oktatási

előadásokon részvétel

Központ
Szolnok Városi
Pedagógiai

Vizsgálatok kérése

Szakszolgálat
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SZKTT Humán
Szolgálati Központ

Gyermekvédelmi
Információcsere

Alkalmanként

megbízott,
Tagintézmény vezető

Jobb veled a világ!

Beszámoló a havonta

Évente / havonta

Alapítvány

megvalósuló feladatokról.

egyszer,

Tagintézmény vezető,
Boldogságóra
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elektronikus
úton.

Magyar Labdarúgó
Szövetség Bozsik
Intézményi Program

programmal dolgozó
csoportok
óvodapedagógusai

Mozgásos sport
tevékenység a
nagycsoportos korú

Heti 1 alkalom

Tagintézmény vezető,
sportcsoport vezető
óvodapedagógus

gyermekekkel

12.3. Együttműködéseink közművelődési és egészségügyi intézményekkel

Célunk: Az intézmények által felajánlott – általunk szakmailag „megszűrt” programokon történő
részvétellel – az egyéni sajátosságok figyelembe vételével – óvodai programkínálat színesítése.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉRINTETTJEI

TARTALMA

GYAKORISÁG

KAPCSOLATTARTÓ

Aba – Novák „Agóra”
Művelődési Ház és
Kulturális Központ
Napsugár Gyermekház

Programok látogatása

Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár
Szigligeti Színház

Esetenként
Előadás megtekintése

Éves feladat ellátási
felelősi terv szerint

Részvétel OviVárosi Sportcentrum

olimpián,
sportrendezvényeken

Damjanich János Múzeum

Programok, kiállítások
látogatása

Esetenként

Éves feladat ellátási
felelősi terv szerint
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Jász-Nagykun-Szolnok

Ismerkedés

Megyei Levéltár

múltunkkal

Szolnoki Művésztelep, tájház

Programok, kiállítások

Egészségügyi intézmény
/ védőnő, fogorvos/

látogatása

Szűrések

Esetenként

Esetenként

Évente

egyszer,

alkalmanként

Éves feladat ellátási
felelősi terv szerint

Éves feladat ellátási
felelősi terv szerint

Tagintézmény vezető

PROGRAMMÓDOSÍTÁSOK INDOKLÁSA
Első módosítás időpontja: 2011. október
Érvénybe lépés időpontja: 2011. november
Oka: 2011. szeptember 11-én TÁMOP-3.1.7-11/2 „Referencia – intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázatunk eredményeként elnyertük az
„Előminősített Referenciaintézmény” címet. A pályázatban az Intézményi Fejlesztési Terv
feladatainak megvalósítását tűztük ki célul, melyhez programmódosításra is szükség volt.

Második módosítás időpontja: 2013. március
Érvénybe lépés időpontja: 2013. szeptember
Oka: Az óvodai tevékenységterületek elnevezésének - törvényi változásának lekövetése
Vers, mese Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, mintázás, kézimunka  Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Harmadik módosítás időpontja: 2014. július
Érvénybe lépés időpontja: 2014. szeptember
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Oka: TÁMOP-3.1.11—12/2-2012-0077 „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai
innováció a Szolnok Városi Óvodákban című pályázathoz kapcsolódó „Intézmények
szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés” dokumentum alapján:
„Tagintézmény vezetői javaslat a Pedagógiai Program tagintézményi programrész módosítására”
rész megvalósítása
Negyedik módosítás időpontja: 2017. május
Érvénybe lépés ideje: 2017. szeptember
Oka:
-

Szolnok Városi Óvodák Székhelyének változása.

-

Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjának módosulása miatt szakmai igazodás
végzése saját Pedagógiai Programrészünkkel.

-

Titulusok, közintézmények nevének változása.
Személyi feltételek, kompetenciák módosulása.

-

Előnyös értékkülönbözőség- programspecifikum kibővülése innovációs folyamat
lezárását követően óvodánkban. / „Mozgáskotta” és szabályos járást célzó tevékenység/

Ötödik módosítás utáni érvénybe lépés ideje: 2018. szeptember 01.
Oka:
-

ONOAP tartalmi változása

-

Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjának módosulása miatt szakmai igazodás
végzése saját Pedagógiai Programrészünkben

Hatodik módosítás utáni érvénybe lépés ideje: 2019. szeptember 01.
Oka:
-

„BOLDOG ÓVODA” cím elnyerése. Erkölcsi értékrendünkből kiindulva fontosnak
tartjuk a Boldog Óvoda program alapelveinek gyakorlását, mely 2019. szeptember
hónaptól egy csoportunkban / egy nevelési éven keresztül kerül módszertani
kipróbálásra.
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Hetedik módosítás utáni érvénybe lépés ideje:2020. szeptember 01.
Oka:
-

EFOP 3.1.5 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt megvalósítása a gyakorlatban

-

Boldog Óvoda – program innovációs tevékenységének indítása valamennyi
csoportunkban.

Nyolcadik módosítás utáni érvénybe lépés ideje: 2021. szeptember 01.
Oka:
-

Boldog Óvoda – program innovációs tevékenységének beépülése valamennyi
csoportunkban.

-

Digitális nevelés helye a mindennapi pedagógiai munkába

-

Sajátos pedagógiai arculat

-

Módszerek az egyes gyermekek személyes és szociális képességei, készségei megismerésére
és fejlesztésére vonatkozóan.
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MELLÉKLET
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ESZKÖZLISTA
A játékhoz, verselés - meséléshez, külső világ tevékeny megismeréséhez, munkához, ének –
zene, énekes játék, gyermektánchoz, rajzolás – festés – mintázás – építés – képalakítás kézimunka - és a mozgás tevékenység területek megvalósításához szükséges eszközeink
biztosításában a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjának eszközlistája az irányadó.
A Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja a mozgáshoz szükséges eszközlistájának
kiegészítő tételei óvodánkban:
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Tornaszoba eszközei:

Udvari játékok (Parkoló felőli faház):

-

lépegető henger

-

2 db nagy szőnyeg

-

érzékelő ösvény

-

2 db napernyő talp

-

1 db óriásbillenő rácshinta

-

1 focikapu készlet

-

1 db kisméretű billenő rácshinta

-

15 db motor

-

13 db medicin labda + 6 db

-

2 db műanyag kisautó

csoportban

-

2 db kosárpalánk

-

2 db kosárlabda palánk

-

1 műanyag taliga

-

3 db vastag kötél

-

2 db teknős lépegető

-

tüskés labdák és karikák

-

2 db krikett készlet

-

kéz és lábnyom készlet

-

2 db alagút

-

2 db rugós deszka

-

3 db homokozó szett hengerben

-

1 db svédszekrény

-

2 db teke készlet hengerben

-

6 db zsámoly

-

3 db teke készlet

-

3 db ufó tányér

-

1 henger építőkocka

-

6 kis trambulin

-

4 db faasztal

-

2 nagy trambulin

-

12 db kisseprű

-

4 pad

-

8 + 1 db gereblye

-

14 db bója + rudak

-

1 db rattan asztal

-

2db Greiswald szekrény+kiegészítők

-

2 db rattan szék

-

2 + 1 db bordásfal

-

2 db műanyag homokozó tálca

-

2 db többfunkciós formafal

-

1 db ejtőernyő

-

ugráló kötelek

-

3 db homokozó szett

-

4 db óriáslabda

-

1 doboz kugli

-

hullahopp karikák

-

1 doboz labda

-

4 db faszánkó

-

3 db műanyag csúszka

- 2 db széles, 2 db keskeny futószőnyeg

-

8 db hintaló

- 1 db guruló láda

-

2 kosár homokozó szett

„Mozgáskotta” eszközei:

Udvari játékok (Sütő utca felőli faház):
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- Kottalapok  8 fajta ( láb jeles, béka,

-

4 db futóbicikli

bohóc, nyúl, madár, medve, mókus, forgó)

-

5 db kis futóbicikli

- 6 db dobogó

-

6 db műanyag taliga

- Marokzsákok:

-

2 db fém lépegető

2

garnitúra állatos (2 x 30 db)

-

2 db teknős lépegető

1

garnitúra pöttyös (30 db)

-

4 db kerékpár

-

1 db logikai tábla

-

1 db hoki szett

-

12 db kisszék

-

2 db műanyag asztal

-

3 db óriás napernyő

-

12 db kismotor

-

9 db lábbal hajtható kisautó

-

5 db ugráló labda

-

1 db gyermek lapát

-

4 db kis seprű

-

2 pár műanyag lépegető

-

1 doboz tollas ütő

-2 garnitúra gerendakészlet
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ÁTTEKINTETT SZAKIRODALOM
-Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - 1.melléklet a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet
-A kormány 137 / 2018. (VII.25) Kormányrendelete – Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
szóló 363 / 2012 (XII.17.) kormányrendelet módosítása
-Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja
-Új, Értelmezésre Váró Kifejezések - Gyűjtemény
-Fogalomtár – A Gyermek Mindenek Felett Álló Érdeke /Országos Szakmai Összejövetel szakanyaga/
-Körmöci Katalin: Az 1996-ban elfogadott és a 2009-ben módosított Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának összehasonlítása
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„ Nekünk minden gyermek fontos”
-Mérei F. – V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan | Bp. Gondolat, 1978
-Dr. Gósy Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában | Bp. Tanszertár Bt., 1993
-Kiss Tihamér: A gyermek érzelmei | Bp. Tankkönyv Kiadó, 1995
-Kovács György – Dr. Bakosi Éva: Játék az óvodában | Debrecen, Didakt Kft., 1995
-Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában | Bp. Alex – typo Kiadó, 1992
-Zsámboki Károlyné – Eperjesy Barnáné: Az óvodai élet építőkockái
-Forrai Katalin: Ének az óvodában | Bp. Editio Musica, 1974
-Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában | Bp. Zenemű Kiadó, 1982
-Móroczné Komáromi Gyöngyi: Gyermek közelben | Keszthely, 1991
-Szuhányi Mária: Nevelés – Individuálpszichológiai nézőpontból | Bp. Szuhányi Alapítvány, 1993
-Molnár V. József: Ég és föld ölelésében | Bp. Örökség Könyvműhely, 1998
-Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség | Bp. ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2006
-Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok | Bp. Tankkönyv Kiadó, 1982
-Sz. V. Ó. Bábjáték Gyűjtemény
-Fabóné Nagy Andrea – Faggyas Jánosné: Zöld Napok a Környezeti Nevelésben
-Óvodavezetési Ismeretek 2010.
-Dr. Tóthszőllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában
- Bagdi Bella – Prof. Dr. Bagdy Emőke – Tabajdi Éva: Boldogságóra - Kézikönyv pedagógusoknak és
szülőknek
-A digitális világ hatása a gyermekekre:
http://real.mtak.hu/92172/1/A%20digit%C3%A1lis%20vil%C3%A1g%20hat%C3%A1sa%20a%20gye
rme kekre.pdf

Péter Rozália: SZVÓ-Szapáry belső esszé: Módszerek az egyes gyermekek személyes és szociális
képességei, készségei megismerésére és fejlesztésére vonatkozóan.
-
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