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1. BEVEZETÉS
1.1. A program benyújtását meghatározó törvényességi háttér, fenntartói
elvárások.
Intézményünk pedagógiai programja 2008-ban az oktatáspolitikai célok figyelembe
vételével a területet érintő jogszabályi változásokkal összhangban készül el, figyelembe
véve az intézményi adottságainkat, pedagógiai értékrendünket, közös jövőképünket.
Pedagógiai Programunk az intézmény megalakulása óta eltelt 10 évben a törvényi
változásokat lekövette.
A stratégiai céljainkból és pedagógiai értékeinkből eredő közös értékrend kialakításának
folyamatában és a kiemelt területek módszertani fejlesztését követően többször
módosításra került pedagógiai programunk, beemelve azokat a változtatásokat, amelyek a
munkaközösségi eredmények és intézményi értékelési eredmények alapján közös
pedagógiai eljárásainkká váltak. Ezek a módosítások azonban nem érintették a stratégiai
céljainkat és a folyamatainkat, azok változatlanul maradtak.
Az eltelt 10 éves időszakban nevelőtestületünk jelentős része személyi változásokon
keresztül újul meg, változik. Indokoltnak láttuk a stratégiai céljaink és pedagógiai
folyamataink felülvizsgálatát, ezért a 2016-17-es nevelés évben kiemelt feladatként
határoztuk meg pedagógiai értékrendünk, célrendszerük és folyamataink tervszerű
felülvizsgálatát. A szakmailag jól átgondolt program-felülvizsgálat során törekedtünk a
rendszerszemléletre, és kiemelten fontosnak tartottuk az érintettek bevonását:
A nevelőtestületünk tagjait online kérdőív formájában kérdeztük meg új értékek, új célok
beemeléséről, a régiek részletes értékeléséről a programunkba foglaltak helytállóságáról,
gyakorlati megvalósíthatóságáról. Fejlett szervezeti kultúránkból adódóan kritikus és
előremutató észrevételek, javaslatok születtek, melyeket egyértelmű, konkrét, belső
szakmai kör által kidogozott módszertani iránymutatás mellett a módosításba beépítettünk.
Az intézményi értékrendszerünk, célrendszerünk, folyamataink alapvetően a kollégák
javaslata alapján változatlanok maradtak, ugyanakkor tartalmilag nagyobb volumenben
egyszerűsödtek, módszertanilag pontosabbá váltak.
A módosítás kapcsán természetesen szem előtt tartottuk a dokumentum jogszabályi
megfelelősségét, a gyakorlatközpontúságát, a világos megszövegezést, a magyar nyelv
szabályainak megfelelő textusát, korrelációját a többi szabályozó dokumentációnkkal.
Milyen feladatokat ró a nevelőtestületre a felülvizsgálat?
 A helyi nevelési programunk tartalmi felülvizsgálatát, és a törvényességi érvényesítését.
 A 2007. óta zajló értékegyeztetési folyamat – Szocializáció, Érzelmi nevelés – 2012. óta
Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés - ének, zene, énekesjáték,
gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; verselés, mesélés eredményeivel
kiegészítve biztosítjuk a területre vonatkozó pedagógiai eljárások közös megközelítését, a
pedagógiai feladatokkal kapcsolatos elvárások tisztázását. 2018-tól a külső világ
tevékeny megismerése tevékenységi terület értékegyeztetési szakasz megvalósulása és
fenntartása valósul meg.
 A nevelőtestület feladata a közös értelmezés, konstruktív szakmai párbeszéd keretében
az egyeztetés, a javaslattétel, majd az elfogadott közös értékekre kialakított folyamatok
lépéseit a saját tagintézményi adottságokhoz, a tagintézményi nevelési rendszerbe
adaptálni a teljes szakmai felelősség jegyében.
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 Mindezek feltételezik a tagintézményi nevelési gyakorlat teljes átlátását, a rendszeres
pedagógiai munkát, valamint a szolnoki tagintézmények közös pedagógiai értékrendjével,
szemléletével való azonosulását.
A Köznevelési intézmények rendszerszerű működését az alábbi törvények szabályozzák:
Szabályozó dokumentumok

Szabályozó tartalma

Magyarország Alaptörvénye
A nemzeti köznevelésről
Közoktatásról szóló törvény
Óvodai nevelés országos alapprogram
A
nevelési-oktatási
intézmények
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
működéséről és köznevelési intézmények
névhasználatáról
32/2012.(X.8.) EMMI rendelet
A Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai
(1. melléklet)
nevelésének irányelve
A Sajátos nevelési igényű gyermekek
2/2005.(III.1.) OM rendelet
óvodai nevelésének irányelve
11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D§(4) A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
LXXIX.1993.törvény a közoktatásról
esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló
95.§-a (1) közlemény melléklete
óvodai integrációs program
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
32/1997.(XI.5.) MKM rendelet
nevelésének irányelve
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség
2003. évi CXXV. törvény
előmozdításáról szóló törvény
A gyermekek védelméről szóló és gyámügyi
1997. évi XXXI. törvény
igazgatásról szóló
A
gyámhatóságokról,
valamint
a
149/1997. (IX.10.) Kormány Rendelet
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
Több célú intézményi működés
162/2012 (VI.28.) sz. SZMJV Közgyűlési megszüntetése (Pedagógiai Szakszolgálat),
határozat
intézményünk nevének változása (Szolnok
Városi Óvodák)
6/2014. (I.30.) Közgyűlési határozat
Alapító okirat
2011.04.25.
2011.évi CXC. törvény
LXXIX/1993. törvény a közoktatásról
363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet

123/2015. ( V.28)
124/2015 ( V.28.) Közgyűlési határozat

Közgyűlés határozata a Szolnok Városi
Óvodák átszervezésével kapcsolatos
döntések meghozataláról
Módosító okirat

161/2017. (V.25.) Közgyűlési határozat az Alapító okirat
Szolnok Városi óvodák alapító okiratának
módosításáról

1.2.Az intézmény története
Az intézmény kialakulásának történetét bemutató folyamat a szolnoki óvodai
intézményrendszer alakulását mutatja be.
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1980.VIII.01
1992.XII.31
1993.01.01
1999. V.31

1999.VI. 30.

1999.VII.01
2007.VII.01.

2008.VII.01.

2012.07.01.

13 óvodai intézmény alakult, az iskolákkal a közös működés
megszűnt.
Megszűnt az Óvodai Gazdálkodási Szervezet (közös gazdálkodó
szerv)
Önállóan gazdálkodó jogkört megkapták az óvodai intézmények
Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlési
határozata dönt az intézmény összevonásáról
Megszűnnek a jogelőd intézmények:
I.sz. Óvodai Igazgatóság 5000 Szolnok, Czakó E. u 4.
II.sz. Óvodai Igazgatóság 5000 Szolnok, Jósika u.2.
III. sz. Óvodai Igazgatóság 5000 Szolnok, Liget u. 25.
IV. sz. Óvodai Igazgatóság 5000 Szolnok, Szapáry u. 8.
Az Óvodai Igazgatóságok (I-II-III-IV) megalakulnak, önálló jogi
személyként, önálló munkáltatói és gazdálkodói jogkörrel
Megalakul a Szolnok Városi Óvodák intézménye, a jogelőd négy
óvodai igazgatóság összevonásával
Önálló munkáltatói és részben önálló gazdálkodási jogkörrel.
A Szolnok Városi Óvodák többcélú közoktatási intézményként
működik. Az intézmény neve változik ennek megfelelően:
Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Pedagógiai - szakmai Szolgáltató Intézmény.
A SZVÓ többcélú közoktatási intézményként való működése
megszűnik a Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetésével,
továbbiakban intézményünk neve Szolnok Városi Óvodák,
rövidítésként a SZVÓ elnevezést használjuk

1.3. Szakmai mérföldkövek
Évszám
2007/2008-as
nevelési év
2008.

2009.09.012010.
2010.

2010.

2010.

Szakmai esemény
Közös értékek és célok
egyeztetése
Az intézmény feladatellátása, új
intézmény egységgel bővült:
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Kompetencia alapú óvodai nevelés
bevezetése az Eszterlánc és a Hold
úti óvodában
Tehetségpont regisztráció
Szolgáltató Város szolnoki
mintaprojektben való részvételéért
IIASA-Shiba Alapítvány
elismerése az intézmény
kiemelkedő minőségfejlesztő
munkájáért
Országos Tehetségsegítő Hálózat
kialakítása, egységes szemlélet
kialakítása a tehetséggondozás
területén
A program végrehajtásához

Dokumentum
Szolnok Városi Óvodák
Helyi Nevelési Programja
Alapító okirat
Tagóvodai programrészek
implementációja
Regisztrációs lap
Oklevél
Oklevél
„Gyermekvilág”
Tehetséggondozó Program
elkészítése.
Képzési akkreditáció
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Évszám

2010.

2010.09.01.

2010/2011.
2011.06.30.

2011.10.15.

2011. november

2012/2013.

2013.03.31.

Szakmai esemény
szükséges kompetenciák
megszerzése (40 fő)
A programhoz kapcsolódó saját
akkreditált képzés
Educatio Szolgáltatói kosárba Jó
gyakorlatok feltöltése: 15 Jó
gyakorlat működik a Szolnok
Városi Óvodák tagintézményeiben
Azok a tagintézmények amelyek 2
db. Jó gyakorlattal rendelkeznek
Előminősítésen vehettek részt.
Előminősített referencia
intézmény: Kolozsvári úti Óvoda,
Százszorszép Óvoda, Zengő
Óvoda, Liget Óvoda, Hétszínvirág
Óvoda, Szapáry úti Óvoda
Szolnok Városi Óvodák Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató
intézmény Helyi Nevelési
Program átdolgozása, módosítása
SNI gyermekek
tehetséggondozása- autizmus
(FSZK)
Szolnok Városi Óvodák Helyi
Nevelési Program módosítása
Tehetségpont
akkreditáció I. alkalom
EFQM – Kiválóság
Partnerprogram 2011
Marketing és értékesítés – az
intézmény eredményeinek hírelése
Hatékony humán erőforrás
gazdálkodás – a dolgozók
megszerzett többlet-tudásának
intézményi hasznosítása
Ösztönző rendszer kialakítása
Óvodafejlesztés – „Út a Kiváló
gyermekszigetek felé!”- szakmai
innováció a Szolnok Városi
Óvodákban: Jó gyakorlat
adaptáció, szakmai kompetenciák
növelése.
Szolnok Városi Óvodák Helyi
Nevelési Program módosítása
törvényességi megfelelés

Dokumentum

Előminősítési Nyilatkozat

Szolnok Városi Óvodák
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és
Pedagógiai-szakmai
Szolgáltató intézmény
Helyi Nevelési Programja
SNI gyermekek
tehetséggondozó
programja (SÜNI)
Szolnok Városi Óvodák
Helyi Nevelési Program
„Kiválóan akkreditált
Tehetségpont”
Oklevél
Dísztábla

„Elkötelezettség a
Kiválóságért” díj

Módosított tagintézményi
pedagógiai
programrészek.

Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
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Évszám
2014.10.11.

2015.03.20.

2015. szeptember

2017.09.01.

2018.03.24.

2018.09.01.
2019. 03.
2019.09.01.

2020. 09.01.

2021. 09.01.

Szakmai esemény
Tehetségpont
akkreditáció II. alkalom
A Szolnok Városi Óvodák Helyi
nevelési programjának
aktualizálása
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
aktualizálása
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
módosítása
Tehetségpont
akkreditáció III. alkalom
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
módosítása
Committed to Excellence 2 Star
CEO, EFQM
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
módosítása
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
módosítása
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programjának
módosítása

Dokumentum
„Kiválóan akkreditált
Tehetségpont”
Oklevél
Dísztábla
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Kiválóan akkreditált
Tehetségpont”
Oklevél
Dísztábla
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Elismerő oklevél
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja
Szolnok Városi Óvodák
Pedagógiai Programja

2. HELYZETELEMZÉS
2.1. Intézményünk adatai, feladatai
Az intézmény fenntartója közgyűlési határozatban rögzítette, hogy a Szolnok Városi
Óvodák a város egész területén biztosítja az óvodás korú gyermekek nevelését.
A Szolnok Városi Óvodák feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves
kortól a tankötelezettség kezdetéig. A feladatból adódóan alaptevékenységi körében
megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a
gyermek
napközbeni
ellátásával
összefüggő
feladatokat.
Tagintézményeink
csoportösszetételének kialakításakor igyekszünk figyelembe venni a szülői igényeket és a
jogviszonyt létesítő gyermekeink életkori megoszlását, ezért nem zárkózunk el sem a
homogén, sem a heterogén összetételű csoportszervezéstől.
Intézményi adatok:
Székhely: Szolnok, Szapáry utca 8.
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Az intézmény óvodai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
(óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichológus)
Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma:
( dajka, pedagógiai asszisztens, pszichológus)
Egyéb munkakört betöltő álláshelyek száma:
(udvaros, karbantartó, konyhás, üzemeltetés)

85
180,6
121
41,72

Álláshelyeink száma összesen: 343,32
Az intézménybe felvehető tényleges maximális gyermeklétszám: 2106
Tagintézmények száma: 19

2.2. Tárgyi – személyi erőforrásaink
Intézményünk megalakulása óta egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a tárgyi
feltételrendszer folyamatos fejlesztését.
A gyermekek nevelését tagintézményeinkben esztétikus, tiszta tárgyi környezet szolgálja.
Tagintézményeink parkosított játszóudvarán elhelyezett játékeszközök felülvizsgálatát az
EU-s szabványnak megfelelően, folyamatosan, intézményünk, szakember bevonásával
végzi. A megfelelőség kialakításához a költségvetés pénzügyi támogatást biztosít.
A tagintézményi játszóudvarok fejlesztésének eredményei; hinták, csúszdák, kötélpálya,
billenő eszközök, zárt játékeszközök és térhálós-eszközök. Ezek az eszközök változatos
tevékenységet nyújtanak és a gyerekek szabad mozgásigény kielégítését szolgálják.
A tagintézmények rendelkeznek az óvodai nevelés feladatellátásához szükséges alapvető
felszereltséggel. Folyamatosan gazdagítják eszközkészletüket az óvoda nevelési
programrészének megvalósulását szolgáló eszközrendszer bővítésével. Ehhez minden
anyagi, vagy támogatási lehetőséget megragadnak: pályázati lehetőségek kihasználása,
alapítványi és természetbeni támogatások, egyéb civil és magánszemélyek adományai.
Az elmúlt 10 évben pályázati források bevonásával folyamatosan bővült tagintézményeink
eszközrendszere pl.: mozgásfejlesztő eszközök, báb, hagyományos játékeszközök, vizuális
eszközök, anyanyelv fejlesztő, zenei képességfejlesztő eszközök, drámajáték eszközei
Az intézményi szintű eszközfejlesztés koncepcionális rendszerű. Befolyásolja a partnerek
igényének elégedettsége, a SZVÓ közös szakmai értékrendjének megvalósulását segítő
feltételrendszer meglévősége, a tanulást segítő eszközök folyamatos differenciált
fejlesztése az óvodai nevelés területein. További meghatározó szempont az
eszközfejlesztésben, a helyi szakmai innováció gyakorlati megvalósulását biztosító tárgyi
feltételrendszer. (pl: tehetségfejlesztés)
A Szolnok Városi Óvodák valamennyi tagintézménye ma már rendelkezik fejlesztő
szobával, ahol a szakpedagógusok által végzett egyéni fejlesztések történnek. A
tevékenységet segítő eszközrendszer biztosított: halmozottan fogyatékos gyermekek
mozgásfejlesztő eszközei, autizmus zavarral küzdő gyermek kommunikációjának
specialitását szolgáló vizuális kommunikációs játékok, beszédfogyatékosok és súlyos
beszédhibák korrekcióját segítő logopédiai alapkészlet, értelmi fejlesztés eszközei,
látássérült, hallásfogyatékos gyermek állapotának javítását célzó eszközök. A jövőben
szükségesnek látjuk a pszichológiai vizsgálati eszközök fejlesztését.
Az infrastruktúra intézményi szintű ellátottsága megfelelő. Minden tagintézmény teljes
körű informatikai eszközrendszerrel (hardver és szoftver) rendelkezik, elektronikus
kapcsolatrendszer és internet hozzáférés megoldott. Oktatás informatikai eszközeink is
bővültek: projektor, mágnes tábla, okos-tábla, multifunkcionális nyomtatók tekintetében.
10

„Nekünk minden gyermek fontos”

Intézményi és tagintézményi szinten 2009-ben teljes körű gyermek törzsadat kialakítása
megtörtént, amely a tagintézményi nevelést igénybevevő gyerekek adatainak tárolását és
azok közvetlen lehívását segíti. (a normatíva és a statisztika alapja).
Fejlesztési törekvéseink: a tagintézmények saját hálózatrendszerét kívánjuk kialakítani,
amely még hatékonyabbá tenné, gyorsítaná az információáramlást intézményi szinten.
A Szolnok Városi Óvodák nevelőtestületére jellemző a tenni akarás, az új feladatok
megoldásához az önfejlődés, a megújulás képessége, a szakmai kapcsolatok keresése és a
napi munkafolyamatok tudatos végzése. Az életen át tartó tanulás, a folyamatos szellemi
megújulás, önképzés mint többségi erőforrás a nevelőtestületben jelen van

.

Képzettségek megszerzése 2010-től
5%

3%

2%
Egyéb

44%

Szakirányú 30 órás
Szakirányú 60 órás
Szakirányú 90 órás
Szakirányú 120 órás
46%

Szakmai képzettségek összetétele
0,50%

2% 1% 1%

2%

2%

0,50%
2%

Egyetemi végzettség
Szakvizsga
DIFER
Mentálhigiéné
Konfliktuskezelés
Mozgás
Projekt
Tehetség
Egyéb

89%
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2.3. Tagintézményi adatok
Intézményegység,
tagintézmény
neve, címe
Csicsergő
Tagintézmény
Wágner krt. 1/a.
Eszterlánc
Tagintézmény
Krúdy u.129.
Gézengúz
Tagintézmény
Ady E. 24/A.
Hétszínvirág
Tagintézmény
Fiumei u.1-3.
Hold úti
Tagintézmény
Hold u. 18-22.
Kacsa úti
Tagintézmény
Kacsa u.2.
Kertvárosi
Tagintézmény
Napsugár u. 20.
Kolozsvári úti
Tagintézmény
Kolozsvár u. 21.
Manóvár
Tagintézmény
Bajtárs u. 8.
Munkácsy úti
Tagintézmény
Munkácsy u.17.
Nyitnikék
Tagintézmény
Dobó u.29.
Pitypang
Tagintézmény
Jósika u. 2.
Pöttyös
Tagintézmény
Rózsa u.1/b
Székhely (volt
Szapáry úti
Tagintézmény)

Csoportok
száma

Alapító
okirat
szerinti
Férőhely
száma

Pedagógiai Programrészek

3

75

„Csicsergő”Pedagógiai Program

4

106

Eszterlánc Tagintézmény Pedagógiai
Programja

3

68

Gézengúz Tagintézmény Pedagógiai
Program

7

163

Környezetbarát Tagintézményi Program

4

100

Mozgásfejlesztésre Épülő Pedagógiai
Program

3

77

Kacsa úti Tagintézményi Pedagógiai
Programja

2

42

A Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai
Programjának „Add tovább a
boldogságot!”
Pedagógiai Programrésze

4

100

Hagyományőrző Óvodai Program

4

100

Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai
Programjának Manóvár Tagintézmény
programrésze

6

150

Munkácsy úti Tagintézmény Pedagógiai
Programja

4

92

Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék
Tagintézmény
Pedagógiai programrésze

11

289

Pitypang Tagintézmény Pedagógiai
Programja

3

74

„Óvodai Nevelés a Művészetek
Eszközeivel”

6

150

Székhely (volt Szapáry úti
Tagintézmény) Pedagógiai Programja
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Intézményegység,
tagintézmény
neve, címe
Szapáry u.8.
Százszorszép
Tagintézmény
Czakó u. 2.
Szivárvány
Tagintézmény
Aranyi S. u. 1/b.
Tiszavirág
Tagintézmény
Czakó E. u. 2
Tündérkert
Tagintézmény
Liget u.25.
Zengő
Tagintézmény
Czakó E. u. 4.

Csoportok
száma

Alapító
okirat
szerinti
Férőhely
száma

Pedagógiai Programrészek

4

88

„Mesefának ezer ága” – komplex
személyiség fejlesztés a MESÉN
keresztül

5

123

„Addig is míg nagy leszek”

2

44

3

84

7

181

„Gyermekekre hangolva”

„Óvodai Nevelés a Művészetek
Eszközeivel”
„Kerek világ gyermekszemmel”

2.4. A tagintézmények feltételrendszere:
Tagintézmény
Csicsergő
Tagintézmény

Eszterlánc
Tagintézmény

Gézengúz
Tagintézmény

Feltételrendszer
Az épület adottságait a tagintézmény igyekezett kihasználni: jó
tárgyi felszereltség, változatos udvari felszíni formák kihasználása a
mozgásfejlesztésben.
- Az épület helyiségeire vonatkozó előnyöket a tagintézmény a
pedagógiai programjának megfelelően használja: só szoba,
tornaszoba, könyvtárszoba.
Tagintézményünk Szolnok külterületén családi házas környezetben,
közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen található.
Nagy udvara fás, bokros, homokozókkal, fából készült játékokkal
ideális a gyermekek számára. Udvari játékkészletünket
folyamatosan fejlesztjük. A gyermekeknek egy 300 m2-es betonos
rész biztosítja a mindennapos szabadban tartózkodást, amely jó teret
ad a kerékpározásnak, rollerezésnek, motorozásnak.
Tagintézményünk belső tere esztétikus, családias gyermekszerető
légkörű. A csoportszobák tágasak, világosak, sokféle
játékeszközzel, fejlesztőeszközzel felszereltek.
Az épületben külön helyet kapott a logopédia és fejlesztő
pedagógusi szoba az egyéni fejlesztések megvalósítására.
A tagintézmény épülete a belvárosban helyezkedik el , igényes jól
felszerelt külső –belső környezete családias légkört teremt. Az
esztétikus csoportszobák gazdagon felszereltek a fejlesztő szoba,
tehetséggondozó műhely segíti az óvodában folyó nevelőmunkát.
Ligetes, zöld udvara kiváló lehetőséget teremt mindennapi
mozgásra, játékra, ábrázolásra, szabadtéri mesélésre, a családokkal
való tartalmas időtöltésre.
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Tagintézmény

Hétszínvirág
Tagintézmény

Hold úti
Tagintézmény

Kacsa úti
Tagintézmény

Kertvárosi
Tagintézmény

Kolozsvári úti
Tagintézmény

Manóvár
Tagintézmény

Feltételrendszer
A tagintézmény épületének állagmegóvása korából adódóan nagy
odafigyelést igényel, de ezt az ott dolgozó kollégák folyamatosan
segítik. Az épület sajátos adottságát nagyszerű összhanggal
alakították ki, illeszkedően az intézmény szakmai arculatához.
Egy tagintézmény két külön álló épülettel. Az épület adottságaiból
adódó fizikai megosztottság ellenére a pedagógiai munka minősége,
a tagintézmény arculata tudatos és azonos napi gyakorlatot és
szemléletet mutat.
A tagintézmény épülete családi házas övezetben helyezkedik el,
parkosított udvar veszi körül, amely változatos
mozgásformák gyakorlására alkalmas. A „két keréken iskolába
program” megvalósulását kiépített kerékpárút segíti.
A csoportszobák gazdagon felszereltek különféle mozgásfejlesztő
eszközökkel, melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak szabadidős,
illetve szervezett mozgásos tevékenységekre.
Óvodák folyamatosan bővülő tárgyi felszerelése jól igazodik a
gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez.
A tagintézmény csendes, kertes, családi házas övezetben fekszik.
Szépen felújított, esztétikus csoportszobák, tornaszoba
fejlesztőszoba, segíti a nevelőmunkát. Családias légkörű
tagintézmény. Programunkat a mozgásra és a játékra építjük,
kiemelten kezeljük a környezettudatos nevelés megalapozását. A
tagintézmény udvarán árnyas, füves és betonozott részek tagoltsága
jól biztosítja minden évszakban a gyermekek számára a szabad
levegőn történő mozgást, és az évszakokhoz kapcsolódó környezeti
tevékenységek végzését.
A tagintézmény nyugodt, csendes zöldövezetben helyezkedik el,
Angol- park jellegű udvara kitűnő játék, és természetes mozgás
lehetőséget kínál a gyermekek számára. Csoportszobáink
barátságos, esztétikus berendezéssel, változatos játékeszközökkel, a
csoportok közötti átjárhatóság lehetőségének biztosításával teremti
meg a családias hangulatot.
A vegyes életkorú csoportszervezés tovább erősíti a családias
jelleget.
A mindennapi nevelésünk kiemelt területe az egyetemes értékek
közvetítése, és az érzelmi intelligencia fejlesztése.
A tagintézmény nagy gondot fordít a külső és belső esztétikára, a
csoportszobák egységességére.
- A tagintézmény tudatosan és tervezett módon alakítja és fejleszti a
beépített udvari játékok EU szabványnak való megfelelését.
- A tagintézmény épületének adottságait megfelelően használja
(szinte minden helyiség fontos funkcióval ellátott).
- A tagintézmény kiemelt pedagógiai értékei és előnyös
különbözősége belépéskor tükröződik.
A tagintézmény épülete jól felszerelt, esztétikusan kialakított külső,
belső környezete szép, otthonos. A csoportszobák, a torna és
fejlesztőszoba a mozgásfejlesztő eszközök széles kínálatát adja.
Mozgáskotta módszert alkalmazunk a mozgásfejlesztés
kiegészítéseként, amihez gazdag eszköz készlet áll rendelkezésre.
Só szobával rendelkezünk, a só szobában a gyerekek aktív időtöltés
közben élvezhetik a só terápia pozitív hatásait.
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Tagintézmény

Munkácsy úti
Tagintézmény

Nyitnikék
Tagintézmény

Pitypang
Tagintézmény

Pöttyös
Tagintézmény

Székhely (volt
Szapáry utcai
Tagintézmény)

Feltételrendszer
Tagintézményünkben a gyerekek minden héten részt vesznek só
terápiás foglalkozáson. csoportjaink vegyes életkorú gyermekek
járnak.
Zöldövezeti, 6 csoportos, felújított, tornaszobával kibővített
tagintézmény. Csoportszobái igényesen kialakítottak,
karbantartottak. Az óvodai tevékenységek valamennyi területére
tagintézményi eszköztárunk gazdag. Logopédiai decentrumként
működünk. Innovációnk Mozgáskotta programunk, amit kiegészít a
Montessori pedagógia eleme. Elsősorban mozgásukban korlátozott
gyerekek integrált nevelését és fejlesztését biztosítjuk.
A város egyik zöldövezeti területén helyezkedik el a tágas udvarral
körülvett gyermekintézményünk. Az épület jellege tükrözi a
néphagyományra épülő ízlésvilágunkat, mely otthonosságot, és
családias légkört biztosít óvodásaink számára. „Zöld óvoda” cím
birtokosai vagyunk, környezettudatos nevelésünk színtere az
óvodánk udvarán kialakított mini tanösvény. Vegyes életkorú
csoportokat szervezünk, ahol együtt nevelkednek a gyermekek 3-7
éves korig, leképezve a családot mely biztonságot nyújt számukra.
A tagintézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen
megközelíthető ezért a város minden területéről érkeznek
gyermekek.
A többszintes, tágas épület összhangot mutat és tükrözi az ott folyó
szakmai munkát. Csoportszobái esztétikusak, gazdag
eszközrendszerrel rendelkeznek, optimálisak.
Változatos, EU-komfortos játékok óriási kínálatukkal segítik elő a
gyermekek fejlődését, lehetőséget adnak arra is, hogy eltérő
fejlettségüket figyelembe véve tudjuk neveltjeink képességét
kibontakoztatni.
Csoportjaink heti rendszerességgel látogatják a
Tagintézményünkben kialakított modern, minőségügyi okirattal
rendelkező só-, fény,- aromaterápiás szobát, amely a felső légúti
megbetegedések megelőzésében nyújt nagy segítséget. A só
szobában töltött időt anyanyelvi fejlesztések, egyéni fejlesztések,
mesehallgatások is gazdagítják.
A tornaterem és a mozgásfejlesztő eszközök széles kínálata a
tagintézményi szervezett mozgásfejlesztést hatékonyan biztosítja.
A sikeres
pályázatunk
lehetővé tette, hogy
óvodásaink 5 féle sportággal megismerkedhetnek alapszinten.
A családias jellegű épület és parkosított játszóudvar Szolnok
kiemelten szép, természeti részén /Tisza - Zagyva torkolat/
biztosítja a gyermekek nyugalmát, egészséges fejlődését.
Három külön bejáratú – ám átjárható- tágas csoportszobában és egy
jól felszerelt fejlesztő teremben folyik a nevelőmunka.
Környezetünk igényes, zsúfoltságmentes.
Pedagógiai értékeink közül kiemelkedő a művészeti nevelés és az
arra rászoruló /integrált/ gyermekek különleges program szerinti
gyermekek nevelése.
A belváros szívében, közel a „Tiszavirág” hídhoz helyezkedik el az
óvoda. Nagyméretű udvarrészeik parkosítottak. A tagintézmény
nagy hangsúlyt fektet a tárgyi és esztétikai fejlesztésre, elkötelezett
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Tagintézmény

Százszorszép
Tagintézmény

Szivárvány
Tagintézmény

Tiszavirág
Tagintézmény

Tündérkert
Tagintézmény

Zengő
Tagintézmény

Feltételrendszer
és hiteles pedagógiai munkájuk a tagintézmény arculatán
tükröződik. A tagintézményünk csoportszobái világosak, tágasak,
természetes alapanyagú bútorzatokkal berendezettek.
A tagintézmény épülete apró részletekre kiterjedően igényes,
esztétikus, ízléses. Adottságaikat maximálisan kihasználják. Az
épületben jól tükröződik a tagintézményben folyó szakmai munka,
program-specifikus „mesés” a környezet. Csoportszobák
berendezésében megteremtik a gyermeki tevékenységek életkorhoz
igazodó feltételrendszerét minden területen. A tagintézmény külső
és belső környezetét olyanná varázsolták, ahol a gyermekek testi és
lelki fejlődése biztosított, amelyben megtalálják a mozgás, a játék, a
tevékenykedés örömét, ez által olyan élmények birtokába jutnak,
ami később értékként marad meg bennük.
Lakótelepi környezetben elhelyezkedő, esztétikus, igényes,
folyamatosan alakított a tagintézmény külső- belső környezete.
Csoportszobái a gyermeki szükségletekhez igazodó, harmonikusan
berendezettek, jól felszereltek, a mozgásra motiváló környezetet
biztosítják. A nevelési program értékrendjéhez igazodik a
feltételrendszer kialakítása.
- Belépéskor egyre inkább látható a tagintézmény kiemelt
értékrendje, arculata.
- Az épület adottsága nagyon előnyös: egy központi folyosóról jut
el minden szülő és gyermek a csoportszobákhoz,
gyermeköltözőkhöz.
- Az épület adottságai között még szerepel: tornaszoba,
fejlesztőszoba, tehetség- és kézműves műhely.
- A tágas udvaron minden életkorú gyermek mozgás és játékigénye
biztosított: a nagyméretű játszóeszközök mellett változatos mobil
udvari eszközökkel és játékokkal gazdagítjuk az udvari életet.
Óvodánk lakótelepi zöldövezetben helyezkedik el. Parkosított
udvarban EU szabványnak megfelelő játékeszközök biztosítják a
változatos mozgáslehetőséget. Az óvoda épületében tágas,
hangulatos terek, esztétikus csoportszobák járulnak hozzá a
nyugodt, derűs óvodai mindennapokhoz. Az egészségmegőrzést Só
szoba és tornaterem támogatja. Zeneszobánk folyamatosan bővülő
eszközkészlettel áll a gyermekek rendelkezésére.
Kulturált, esztétikus, ápolt és gondos környezet, a szakmai munka,
az arculat tükröződik már a belépéskor. A művészeti hatások
tudatos kialakítása a tagintézmény egész épületében, a mosdóktól az
öltözőkön át a csoportszobákig lefedik a tagintézmény képét. A két
épület, több bejárat ellenére a szülők tájékoztatása valamennyi
csoporthoz tartozó faliújságon megtörténik. Az udvar lehetőségeit a
gyógy-lovaglásfeltételeinek kialakításával gazdagították.
A lakótelepen elhelyezkedő színfolt a tagintézmény. Rendezettsége,
igényessége minden belépő számára szembetűnő. Az innovatív,
kreatív pedagógiai munka a csoportok kialakításán, a felszereltség
fejlesztésében, az épületen, az óvodaképen elkerülhetetlenül nyomot
hagy: igazi projekt-helyszín, legfontosabb értékek, a néphagyomány
ápolás, Montessori pedagógia, környezetkultúra fontossága léptennyomon megjelenik.
- Az udvari játékok EU szabványnak megfelelőek, változatos
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Tagintézmény

Feltételrendszer
domborzati formák, kereti tó és kosárlabda pálya is megtalálható.
Az udvari játékok választékát és színvonalát folyamatosan mobil
udvari eszközök bővítésével teszik színesebbé.
- A játékeszközök és kellékek széleskörűen biztosítottak, az óvodai
projekt témák megvalósítását szolgálják.
- Jól felszerelt kézműves műhely, tehetséggondozó műhely és
logopédiai-fejlesztő szoba is található a tagintézményben.

3. Intézményünk érték és célrendszere
Intézményünk valamennyi önkormányzati fenntartású óvodai ellátást igénylő szolnoki
óvodás nevelését biztosítja. Az esélyegyenlőség az egyenlő hozzáférés megvalósulásának
első alapköve, hogy a valamennyi városrészben, valamennyi óvodást az óvodai
alaptevékenységekre vonatkozóan azonos értékrenden alapuló, azonos nevelési hatások
érjék. Az általunk közösen meghatározott „zsinórmérték” azt a pedagógiai alap minőséget
mutatja, amely alatt egyetlen óvodapedagógus kollégánk sem szeretne teljesíteni.
Ezért értékegyeztető folyamatokon alapulóan, szakmai párbeszédeken keresztül határozzuk
meg azonos szakmai értékrendünket, melyet nevelőtestületünk szakmai felelősséggel
felvállal. Értékazonosság és megtartás, folyamatosan kiemelt szerepet kap a szakmai
együttműködésünkben.
A közös szakmai értékrenden felül értékes pedagógiai tartalmak gazdagítják a szolnoki
tagintézményi nevelés minőségét. Tagintézményeink pedagógiai program részében az
óvodai nevelés egyes területei többlet tartalmakkal valósulhat meg.
A felvállalt többlet önmagában is rendszerszerű, megállja a helyét, hiszen célja, alapelvei,
feladatai, feltételrendszere, módszerei, a kollégák szakmai hozzáértése, valamint a
tagintézményi – és csoporthagyományok a választott érték körül egységet képviselnek,
ebben az értelemben a megvalósulást jelentik az óvodai mindennapokban.
Szakmai elvárásunk, felelősségünk, hogy a tagintézményi többletekkel szemben, a már
működő, közös értékrendünkhöz koherensen illeszkedjen, és segítse annak magas szintű
megvalósulását.
Célrendszerünk:
Pedagógiai értékek

Működési értékek

Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált
közösségi nevelés, szocializáció
(érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés)
Játék és tevékenységben történő
tanulásszervezés
Egészséges életmódra nevelés

Azonos értékrend
Együttműködés
Szakmai felelősség
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A pedagógiai értékelemek egyeztetésének ütemezése
Pedagógiai
értékelemek
1. Érzelmi, az
erkölcsi és az
értékorientált
közösségi nevelés,
szocializáció
2.Játék és
tevékenységben
történő
tanulásszervezés
3.Egészséges
életmódra nevelés

Célrendszer

Értékegyeztetési szakasz/
megvalósulási idő

Érzelmileg
gazdag,
pozitív Megvalósulási idő
beállítódású, magabiztos gyermek.
2012-ig
A szabályozott pedagógiai
folyamat fenntartása,
felülvizsgálatunk alapján:
2023-ig.
Nyitott,
motivált,
érdeklődő Értékegyeztetési szakasz
gyermek, aki az iskolai életre megvalósulása2020-2021
alkalmassá válik.
ig,
fenntartás 2023-ig
A kulturált, egészséges életvitel Értékegyeztetési szakasz
igénye gyermekeink benső értékévé 2016/22017-ig folyamatos,
váljon.
2017/2018-tól
mozgás
terület
kiemelt
értékegyeztetése
További elemek beépítése
2018/2019-től
folyamatosan

A működési értékelemek megvalósításának ütemezése:
Működési érték
elemek

Megvalósulás
határideje
Intézményünk nevelőtestülete és alkalmazotti felülvizsgálat:
1.Azonos értékrend
köre fordítson nagy gondot arra, hogy a közösen 2017-ben, és
egyeztetett és elfogadott értékrend alapján további
végezze napi munkáját.
fenntartás:
2023-ig
Az értékegyeztetés és értékmegtartás mellett
tartsuk tiszteletben társ tagintézményeink és felülvizsgálat:
2.Együttműködés
pedagógus kollégáink eltérő, módszertani tudáson 2017-ben, és
alapuló pedagógiai gyakorlatát.
további
Célunk a nyitott, együttműködő, belső fenntartás:
tudásátadásra képes nevelőközösségek és 2023-ig
tagintézményi rendszer
A szakmai felelősség, az önértékelés, önelemzés,
önfejlesztés, a reflektív szemlélet, valamint a felülvizsgálat:
vezetői értékelések segítsék a szakmai 2017-ben, és
3.Szakmai felelősség problémamegoldást, segítsék a fejlődést.
további
fenntartás:
2023-ig
Célrendszer
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3.1. Értékazonosság és az előnyös különbözőség tagintézményeink között
3.1.1. A SZVÓ pedagógiai értékelemeihez kapcsolódó és a tevékenységi területeken
többleteket mutató Tagintézmények viszonya
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3.1.2. Az előnyös különbözőség megjelenése tagintézményi szinten – tagintézményi
többlet értékek
Tagintézmény neve
Csicsergő Tagintézmény

Eszterlánc Tagintézmény










Gézengúz Tagintézmény







Hétszínvirág Tagintézmény






Hold úti Tagintézmény




Kacsa úti Tagintézmény









Kertvárosi Tagintézmény



Tagintézmények előnyös különbözőségei
Néphagyomány ápolás – Jeles napok
Zöld óvodai program
Anyanyelvi fejlesztés a „só szobában”
Projektrendszerű tanulásszervezés
Néphagyomány ápolás - Jeles napok
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Logikai-matematikai működési területen
Projektrendszerű tanulásszervezés
Élményalapú,
játékba
épített
komplex
tevékenységszervezés
Óvoda-család újszerű együttműködés, bevontság Zeg-Zug mesék
Verselés, mesélés
I-es típusú diabétesszel élő gyermekek gondozása
Örökös Zöld Óvoda program
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „Fülemüle –
Erdei Óvoda a Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág
Tagintézményében” Jó gyakorlat
Projektrendszerű tanulásszervezés
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Logikai-matematikai-természeti működési területen
Mozgás (Mozgáskotta módszer, SportManó program,
Bozsik program, Sportnapok (családi, városi,
intézményi), „Kétkeréken az iskolába” program,
„Kosárpalánta program”)
Oktatási Hivatal Bázisintézménye - „Így mozgunk
mi” – a Szolnok Városi Óvodák Hold úti
Tagintézményében” Jó gyakorlat
Egészséges életmódra nevelés (Egészséghét, „Nálunk
minden nap gyümölcsnap”, Kirándulások, séták az
egészséges életvitel megalapozásáért”)
Környezettudatos nevelés
(„Barátom a természet” - Erdei ovi program)
Projektrendszerű tanulásszervezés
Mozgás
Kompetencia alapú nevelés
Környezeti nevelés - Környezetvédelem
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Mozgás működési területen
Kneipp – módszer
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „A Kneipp
módszer alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák
Kacsa úti Tagintézményében” Jó gyakorlat
Környezettudatos
nevelés
(Környezetvédelem,
értékorientált,
erkölcsi,
közösségi
nevelés.
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Tagintézmény neve




Kolozsvári úti Tagintézmény

Manóvár Tagintézmény











Munkácsy úti Tagintézmény






Nyitnikék Tagintézmény






Pitypang Tagintézmény



Tagintézmények előnyös különbözőségei
Állatbarát óvodai program; madárbarát óvodai
program; "Biztonságos óvoda" – program.
Egészséges életmódra nevelés:
 Mozgás - Mozgáskotta
 Boldog óvoda program
Egyetemes értékek beemelése, közvetítése a
mindennapjainkban, keresztény kulturális értékek
közvetítése, Hagyományápolás, idősek tiszteletére
nevelés.
Külső
világ
tevékeny
megismerése
Környezettudatos nevelés
Montessori pedagógiai elemek használata
Mozgáskotta program alkalmazása
Projektrendszerű tanulásszervezés
Játék
Mozgás - Mozgáskotta
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) Téri-vizuális/képzőművészet működési területen
Sószoba
Mozgás - Mozgáskotta
Külső világ tevékeny megismerése:
 Zöld óvoda program
 Környezettudatos magatartás - "Mini tanösvény"
működtetése
 Erdei óvodai program
Egészséges életmódra nevelés:
 Boldog óvoda program
 Sószoba
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Nyelvészeti
interperszonális,
intraperszonális,
drámajáték működési területen
Környezeti nevelés - Zöld Óvoda program –
„Nyitnikék Mini Tanösvényi” foglalkozások;
„Kalandozások a természettudományok világában”
csoportközi tevékenységek
Néphagyomány ápolás - Jeles napok - „Bokréta”népi
kézműves, csoportközi foglalkozások
Mozgás - „Két keréken Nyitnikék”; Úszás
előkészítés/vízhez szoktatás; „Moccantó” csoportközi
foglalkozás; Bozsik-program
Oktatási
Hivatal
Bázisintézménye
–
„Környezettudatos nevelés az óvodai minitanösvényen a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék
Tagintézményében” Jó gyakorlat
Mozgás – „Mozdulj a Sportmanóval" program
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) Zenei működési területen
Egészséges életmódra nevelés:
 Só-, fény- és aromaterápia
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Tagintézmény neve






Pöttyös Tagintézmény








Szapáry utcai Tagintézmény
(Székhely Tagintézmény)







Százszorszép Tagintézmény

Szivárvány Tagintézmény








Tiszavirág Tagintézmény





Tagintézmények előnyös különbözőségei
 Boldog óvoda program elemeinek alkalmazása
Projektrendszerű tanulásszervezés
Báb, bábjáték fokozott jelenléte a nevelési és tanulási
helyzetekben: nyelvi kifejezőkészség gazdagítása és a
művészeti élmények kiemelt biztosítása.
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „Megoldások
keresése a magatartási problémák kezelésére egyéni
bánásmód alkalmazásával a Szolnok Városi Óvodák
Pitypang Tagintézményében” Jó gyakorlat
Művészeti nevelés, néphagyomány ápolás
Egészséges életmódra nevelés: mindennapos
gyümölcs és zöldség fogyasztása, részvétel a Bozsik
programban
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Téri-vizuális-zenei működési területen
Projektrendszerű tanulásszervezés
Család-óvoda kapcsolata: a művészeti nevelés
megvalósításához kapcsolódó szülőkkel való közös
tevékenységek
Mozgás
Boldog Óvoda program
Digitális nevelés módszereinek, eszközeinek
alkalmazása a tanulásszervezés támogatására: a
fenntarthatóság és a digitális világ összekötése a
külső világ tevékeny megismerésén keresztül
Projektrendszerű tanulásszervezés
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Természetismeret, vizuális működési területen
Oktatási
Hivatal
Bázisintézménye
–
„Tehetséggondozás a Szolnok Városi Óvodák
Szapáry úti Tagintézményében” Jó gyakorlat
„Mesefának ezer ága” - Komplex személyiség
fejlesztés a mesén keresztül pedagógiai program
Óvoda - család újszerű gyakorlata: bevontság,
együttműködés
Projektrendszerű tanulásszervezés
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) Nyelvészeti interperszonális, intraperszonális, Hang
– Szín - Játék működési területen
Mozgás: Mozgáskotta
Projektrendszerű tanulásszervezés
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
Mozgás működési területen
Zenei nevelés - Kodály Zoltán elvei mentén "Így tedd
rá" program beépítésével
Projektrendszerű tanulásszervezés
Angol/német idegen nyelvvel való ismerkedés játékos beépítése a mindennapokba
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) –
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Tagintézmény neve


Tündérkert Tagintézmény











Zengő Tagintézmény






Tagintézmények előnyös különbözőségei
Zenei működési területen
Művészeti nevelés: zenés mozgásos percek,
mindennapos mesehallgatás, mesejátszás a dráma
eszközeivel, ének-zene, zenehallgatás, népi játékok:
készségfejlesztés, ritmus fejlesztés, mikrocsoportban
történő fejlesztése, mindennapi kocogás.
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) Zenei működési területen
Projektrendszerű tanulásszervezés
Vöröskereszt Bázisintézménye
Néphagyományok ápolása, népi kismesterségek
Környezetvédelem-„Fürkész-telek” környezetkultúra
Projektrendszerű tanulásszervezés
Gazdagító műhelyfoglalkozás (Tehetséggondozás) Kognitív működési területen
Montessori pedagógia eszközrendszere
Oktatási
Hivatal
Bázisintézménye
–
„Élményorientált projektalapú játékba ágyazott
tevékenységszervezés a Szolnok Városi Óvodák
Zengő Tagintézményében” Jó gyakorlat
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „Egyéni
képességfejlesztés
gyakorlata-öndifferenciálás
önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben,
tehetséggondozásban a Szolnok Városi Óvodák
Zengő Tagintézményében” Jó gyakorlat
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „Fürkész-Telek
Program – környezettudatosan a Szolnok Városi
Óvodák Zengő Tagintézményében” Jó gyakorlat
Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „A Montessori
pedagógia alkalmazása a Szolnok Városi Óvodák
Zengő Tagintézményében” - Jó gyakorlat

3.2. Alapelveink
Az alapelveink meghatározásánál az alábbi hármas egység elfogadása fontos számunkra:
1.
2.
3.

A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyet a
tagintézményi nevelés kiegészít, esetenként hátrányt csökkentő szerepet tölt be.
Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul,
minden gyermek egyenlő esélyének biztosításával.

3.2.1. Legfontosabb alapelveink:
1.
A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és
valósítjuk meg óvodai nevelésünket a gyermeki jogok és alapvető szabadságuk
tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával.
2.
Óvodai nevelésünk meghatározó kulcsszereplője az óvodapedagógus. Tudatosan
képviseli közös szakmai értékeinket, alapelveinket a tagintézményi nevelés
23

„Nekünk minden gyermek fontos”

mindennapjaiban a tagintézményi élet minden területén felkészült, rendszeresen
tájékozódik az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, és megalapozott a
tervező munkája. Nevelői tevékenységét folyamatos napi felkészülés, önértékelés,
önelemzés jellemzi – teljes személyiségével vesz részt a gyermekek nevelésében.
Kihasználja a továbbképzési lehetőségeket, ismereteit felhasználja napi gyakorlatában,
újszerű pedagógiai módszereket alkalmaz. (pl. digitális eszközök) Fejlődési tervet készít
önmaga számára, kommunikációs képességét folyamatosan fejleszti, a reális önértékelés
birtokában, a változó feladatokhoz képes alkalmazkodni.
Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a
tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési
környezet lehetőségeit, korlátait.
3.
A tagintézményeinkbe járó óvodásoknak joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik
megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas időkeretet teremtünk,
mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési
üteméhez: kialakításában meghatározó szempont: a folyamatosság, rendszeresség, a
kiszámíthatóságot teremtő ismétlődés.
4.
A gyermekeket egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására
neveljük.
5.
A gyermekeink személyiségét, gyermeki méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk,
számukra védelmet biztosítunk, fizikai és lelki erőszakkal szemben.
6.
A játék óvodásaink elsődleges, természetes módon megjelenő tevékenysége.
Fontosnak tartjuk a gyermekek mindennapjaiban a szabad játék megjelenését
lehetőségét.
7.
Az óvodapedagógus által tudatosan előkészített, megtervezett játékkörnyezetben
gyermekeinket fejlesztő, erősítő, élményt nyújtó tevékenységgel, kezdeményezett
játékként kínáljuk. Fontosnak tartjuk a gyermek és az óvodapedagógus által
kezdeményezett játéktevékenységek szerepét a mindennapokban az egyensúlyt
fenntartva, a gyermek életkorához, egyéni játékszükségletéhez mérten, a szabad játék
mellett, párhuzamos tevékenységek szervezésével.
8.
A munkajellegű tevékenységek nagy lehetőséget hordoznak gyermekeink számára
a közösségért végzett tevékenységek örömének megélésében. A munka jellegű
tevékenységek a szocializációs folyamat fontos elemeként a normák, értékek, szabályok
kiépülését is segítik. Elsődlegesnek tartjuk a munkaformák közül a gyermek
önállósulási törekvését szolgáló magas szintű önkiszolgáló tevékenységeinek segítését.
9.
Óvodás korban igazi ismeret az, amit a gyermek érdeklődésének megfelelően
előzetes tudására alapozottan, cselekvésen keresztül szerez meg. Az óvodapedagógus az
ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez tudatosan és folyamatosan segíti
hozzá a gyermekeket.
10. A hatékony nevelőmunka alapja óvodásunk személyiségének alapos ismerete,
célzott képességeinek, készségeinek megfigyelése, diagnosztizáló mérése. Egyéni
képességeihez igazodó, arra épülő tagintézményi tevékenységrendszert teremtünk,
valósítunk meg.
11. A gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében, segíti a gyermekek
önállóságát, a gyermekek komfort érzésének megteremtését, hogy biológiai szükségletei
maradéktalanul kielégüljenek, gondozott, rendezett legyen.
12. A gyermek fejlődésének alapja, hogy gondoskodó szeretet, folytonos, stabil
biztonság vegye körül.
13. Az óvodapedagógus pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít
ki, ahol minden gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra,
próbálkozásra. Pedagógiai tevékenysége során alkalmazza a fejlesztő értékelést.
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14. Mind a felnőtt - gyermek, mind a gyermekek közötti szociális, kommunikációs
kapcsolatokban érvényesülnie kell a tiszteletnek, az illemnek, a viselkedéskultúrát
meghatározó egyéb értékeknek.
15. Ahány gyermek, annyi személyiség. Tiszteletben tartjuk óvodásaink eltérő
különbözőségeit, minden területen a tagintézményi nevelésben a differenciált
bánásmódot alkalmazunk, hiszen ez minden óvodásunkat megilleti.
16. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítőkészség értékein
és a másság felé természetes odafordulás értékein alapul.
17. A sajátos nevelési igényű gyermek teljes értékű ember.
18. A sajátos nevelési igényű gyermekek és az őket nevelő óvodapedagógusok számára
hozzáférhető az a szakmai külön támogatás: szakmai konzultációk, folyamatosan
vezetett és értékelt egyéni fejlesztési tervdokumentáció, amely szükség szerint a
feladatok ellátását segíti. Nevelési céljaink, elvárásaink alkalmazkodnak a gyermekek
sajátos szükségleteihez.
19. Építünk a gyermekek nyitottságára, hozzásegítjük, hogy megismerjék szűkebb és
tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás, a keresztény kulturális értéket
hordozzák, annak megbecsülésére nevelve. Tiszteljük és elfogadjuk az eltérő
identitást, kulturális különbözőségeket, az elkülönülő kultúrák együttélését.
Mindannyian hiszünk az együttnevelés hatékonyságában, annak esélyteremtő
lehetőségében. Az óvodapedagógus társadalmilag érzékeny, együttműködő, nyitott a
más kultúrák elfogadása tekintetében, önzetlenség jellemzi. Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeinket kiemelt, érzékeny pedagógiai figyelemmel neveljük a
mindennapi nevelőmunka során. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést,
tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt
figyelemmel tervezzük és valósítjuk meg valamennyi óvodai tevékenységhez
kapcsolódóan anyanyelvi feladatainkat.
20. A gyermekek alapvető igénye a mozgás. A megfelelő feltételek (idő, helyszín,
eszköz, módszer, attitűd) és a mindennapi rendszeres mozgásszervezés biztosításával
kialakítjuk a gyermekek edzettségnek olyan szintjét, amely alkalmassá teszi
gyermekeinket az életkoruknak megfelelő terhelhetőségre (mentális és fizikai).
21. Óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk,
a megfelelő életvitel, egészségvédelem, egészséges életmód iránti igény kialakítása
érdekében. A gyermekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy érzelmileg
biztonságban legyenek az óvodai környezetben, ahol mindennapjaikat élik.
Elengedhetetlen, hogy derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül a
gyermekeket, társaikkal és a felnőttekkel való kapcsolat során pozitív, kedvező hatások,
élmények érjék őket. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja
meg mennyit ér a közösségben. Az óvodapedagógus olyan értékelési eszköztárat
alkalmaz, amely figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait. Visszajelzései,
értékelései világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkoznak,
a gyermekek fejlődését segítik.
22. A gyermekek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám
rugalmasan kezelt szokásrendszer. Segít nekik abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és
tágabb környezetben sikeresen legyen mihamarabb önálló, valamint a társadalmi
viselkedés alapvető szabályait elsajátíthassa. Fejlődik igényességük, elvárás- és
normarendszerük, a kötelesség érzés, felelősségtudat, amely a sikeres iskolai
beilleszkedés alapja.
23. Az óvodai nevelés családi nevelést kiegészítő funkcióját, esetenként
hátránycsökkentő szerepét csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megismerjük a hozzánk
járó gyermekek családjainak szokásait és közelítjük azokat az óvodai nevelési
szokásokhoz, a folyamatos párbeszéd lehetőségét biztosító kapcsolatformák
működtetésével.
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24. Intézményünk az óvodai nevelésben nem elkötelezett egyetlen vallás vagy
világnézet mellett sem, az azokat érintő kérdésekben semleges. Biztosítja szülői igények
alapján a fakultatív hitoktatás szervezését.
25. Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét, zavartalanságát biztosítjuk az
együttműködés tartalmi formáinak kidolgozásával, működtetésével.
3.2.2. Egészségnevelési és környezeti nevelési elveink
1. A Szolnok Városi Óvodák valamennyi tagintézményének tárgyi környezete és a közös
értékeken alapuló tevékenységrendszerünk biztosítja az egészséges életmódra nevelés
és a környezettudatos magatartás megalapozását.
2. Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz, valamint a természeti
környezethez való viszonyának fejlesztését, a szociokulturális különbözőségekből
eredő hátránykompenzáció szem előtt tartásával.
3. Pedagógia Programunk kiemelt értékeleme az egészséges életmódra nevelés és az
érzelmi nevelés, szocializáció (érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés). Hangsúlyos
helyen szerepel a testi és lelki egészség fejlesztése, valamint az érzelmi biztonság
feltételeinek megteremtése és a szociális kapcsolatok harmóniájának fejlesztése.
4. Meghatározó szerepet kap a természeti és épített környezetünk értékeinek megóvására,
az abban rejlő szépség megláttatására nevelés, valamint a lokálpatriotizmus erősítése a
pedagógiai munkánkban.
5. Intézményünkben a napi gyakorlatba építve, komplex, felfedező jellegű formában
jelenik meg a természet és környezetvédelem fontosságának megismertetése
tagintézményeinkben.
Egészségnevelési és
programunkban:

környezet

nevelési

Egészségnevelési és környezeti nevelési
területek
Egészségnevelés

Környezeti nevelés

elveink

megjelenése

a

Pedagógiai

Megjelenés a Pedagógiai Programban
3. Intézményünk érték- és célrendszere
3.1. Értékazonosság és az előnyös
különbözőség tagintézményeink között
3.2. Alapelveink
7.1 Érzelmi nevelés, erkölcsi, és közösségi
nevelés
7.3. Egészséges életmódra nevelés
8.1.1. A játék szerepe a szocializációban,
erkölcsi- és közösségi nevelésben
8.5. Mozgás
8.6. Külső világ tevékeny megismerése
8.7. Munka jellegű tevékenységek
8.8. Tevékenységben megvalósuló tanulás
8.10. Az óvodai nevelés záró szakasza
„Varázsceruza-szakmai program”
9. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
nevelése
Integrációs feladatok
3. Intézményünk érték- és célrendszere
3.1. Értékazonosság és az előnyös
különbözőség tagintézményeink között
3.2. Alapelveink
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7.1 Érzelmi nevelés, erkölcsi, és közösségi
nevelés
8.6. Külső világ tevékeny megismerése
8.7. Munka jellegű tevékenységek
8.8. Tevékenységben megvalósuló tanulás
8.10. Az óvodai nevelés záró szakasza
„Varázsceruza-szakmai program”
9. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
nevelése
Integrációs feladatok
15. Szakmai értékrendünket formáló
pályázataink
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveink megvalósítását szolgáló
Egészségfejlesztési, Prevenciós programunk a Pedagógiai program mellékletében
található. (1. sz. Melléklet)

3.3. Nevelési céljaink
3.3.1. Általános nevelési cél
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja tükrében nevelésünk általános célja óvodás
gyermekeink személyiségének kibontakoztatása az életkori- és egyéni sajátosságokra
épülő pedagógiai eljárások alkalmazásával. A megvalósuláshoz az eltérő fejlődési
ütemhez igazodó, és a saját nevelési igény szerinti speciális pedagógiai eljárásokat
működtetünk.
3.3.2. Alapító okiratban meghatározott további alapfeladatok ellátásával kapcsolatos
célok
Elem
Kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek
óvodai nevelése

Célrendszer

Megvalósulás ideje

Gyógypedagógiai ellátás feltételeinek,
rendszerének kialakítása, működtetése

2017-ig, fenntartás
2022-ig

Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
óvodai nevelése

A gyermekvédelmi törvénynek
megfelelően az általános és speciális
gyermekvédelmi feladatok
eredményes ellátása

2017-ig, fenntartás
2022-ig

3.4. Küldetésnyilatkozat, jövőkép
Küldetésnyilatkozat
Mi a Szolnok Városi Óvodák dolgozói közösen kialakított értékrend alapján, szakmai
felelősséggel neveljük, fejlesztjük óvodásainkat.
Tagintézményeink sajátos arculatuk, előnyös különbözőségük megtartásával színesítik a
város óvodaképét, figyelembe véve az óvodahasználók igényét.
Pedagógiai folyamatunk középpontjában a gyermek áll!
Nekünk minden gyermek fontos!
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Jövőkép
A Szolnok Városi Óvodák olyan intézménnyé szeretne válni, ahol a nevelés minden
résztvevője fontos, megbecsült!
Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel szeretnénk szerepet vállalni az emberi
és társadalmi értékek alakításában.

4. A „Mi” óvodásaink - gyermekkép
A szolnoki óvodások szeretnek óvodába járni. Mindannyian egyenlő eséllyel, igényeiknek,
szükségleteiknek megfelelően vesznek részt az óvodai életben.
Kiegyensúlyozottak, egyedi (szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is) személyiségük
tele van önbizalommal. Ragaszkodnak a körülöttük lévő felnőttekhez, társaikhoz, a másság
elfogadása természetes számukra – elfogadják egymást.
A kapcsolatteremtés nem okoz gondot részükről, szívesen meghitten beszélgetnek
egymással és felnőttekkel is. Fontos számukra az örömteli mozgás, a szabad levegőn történő
önfeledt szervezett tevékenység: játék, séta, kirándulás.
El tudják fogadni, hogy vannak szabályok, amelyekhez bizonyos helyzetekben
alkalmazkodni kell.
Az óvodai évek végére magabiztosak, a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait,
normáit ismerik.
A mi óvodásaink önállóak, nyitottak és érdeklődőek, a megszerzett ismereteik és
képességeik, attitűdjük alkalmassá teszi őket az iskolai életre.

5. A „Mi” tagintézményeink – óvodakép
Biztonságos, vonzó, meghitt, az óvodásaink fejlődését szolgáló pedagógiai
tevékenységrendszert és tárgyi környezetet biztosítunk óvodáinkban.
A tagintézményeinkben dolgozó óvodapedagógusok nyitottak, befogadóak, az
együttnevelés különböző formáira felkészültek.
Tagintézményeinkben a gyermekek igényeire, szükségleteire alapozott, az egyéni fejlődési
üteméhez igazodó differenciált, különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátását
segítő, tevékenységorientált nevelés folyik.
Egyéni arculatuk tükrözi az igényes, közös értékrenden alapuló tudatos pedagógiai munkát,
amelyet óvodásaink önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlesztését
támogató pedagógiai attitűddel rendelkező kollegák közvetítenek.
A gyermekek érzelmi biztonságában, örömmel tevékenykedhetnek. A műveltségtartalmak
változatos tevékenységei segítik az emberi értékek közvetítését, az önazonosságuk
megőrzését, ápolását, erősítését. A mindennapokban a feltételteremtő, tudatos
óvodapedagógusi jelenlét biztosítja a játék és a saját élményű tanulás lehetőségét.
A mindennapi elmélyült beszélgetések, mesélések, verselések, mondókázások segítik a
gyermekeink beszédfejlődését.
Bízunk abban, hogy gyermekközpontú, befogadó a gyermeki személyiség kibontakozását
elősegítő óvodai nevelésünk megsegíti őket az életben való eligazodásban, az egészséges
személyiség fejlődésében.
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6. Az óvodai nevelés feltételei
1. Az óvodai nevelés meghatározója az óvodapedagógus személye. Tervező munkája
tudatos, pedagógiai jelenléte modellértékű, mintanyújtó.
2. A napi, és a heti rend kialakításánál meghatározó szempont az óvodai tevékenységek
közötti egyensúly megtartása, mely megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető
differenciált tevékenységek szervezését teszi lehetővé. Az életkor előrehaladtával a
játék, a gyermek önfejlesztésére fordított idő kitüntetett szerepet kap.
3. Az óvodapedagógus nevelői attitűdjében elfogadó, támogató, bátorító, motiváló,
segítőtárs. Pedagógus szerepe partneri, a gyermekekkel együttműködő, melynek során a
feltétel nélküli elfogadás, a gyermeket önmagáért való tisztelete vezérli.
4. Nevelésünk hatékonyságához alapvetően fontos a pedagógus szuggesztivitása, az
érzelmi töltés megőrzésének képessége, és kommunikációja minden helyzetben hiteles.
5. Nevelési helyzetben a gyermekkel való kapcsolattartásban úgy cselekszik, beszél,
ahogyan érez. Mosolyával, gesztusaival, mimikájával motiváló, bíztató
metakommunikációjával átsegíti a gyermeket a nehézségeken. Nyelvhasználata igényes,
választékos, munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál, közvetíti anyanyelvünk értékeit. Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni
és egymás közötti kommunikációját. Az óvodapedagógus személyisége biztató,
bátorító, bizalmat sugároz, ösztönző módszereivel segíti a gyermekek aktív részvételét a
tapasztalatszerzés folyamatában.
6. Szakmai, pedagógiai felkészültségében rendelkezik a gyermek hatékony tanulását,
önmegvalósítását támogató, korszerű módszerekkel, eljárásokkal (kísérletezés,
kipróbálás, vita, vélemény, tanakodás, kétely és vesztés, buzdítás, provokálás,
gondolkodásra késztető kérdések). Változatos szervezési formákat alkalmaz.
7. Az óvodapedagógus differenciáláshoz kapcsolódó elméleti, módszertani ismeretek
birtokában van. A gyermekek fejlettségi szintjét szem előtt tartva differenciál, a
megváltozott körülmények között visszatérő, ismétlődő módon teret ad a gyermeki
tevékenység gyakorlására, így a mindennapi tehetséggondozásra is.
8. Pedagógusaink felismerik a gyermekek személyiségfejlődésének nehézségeit. Olyan
pedagógiai, támogató környezetet alakítanak ki a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű, nemzeti, etnikai kisebbség kultúrához tartozó gyermekeink számára, - a
pedagógiai és tárgyi feltételrendszer megteremtésével támogató környezetet alakítunk ki
a különleges bánásmódot igénylő és hátrányos helyzetű, nemzeti, etnikai kisebbségi
kultúrához tartozó gyermekink számára, személyiségük optimális fejlődése érdekében,
ahol a másság elfogadása mindenki számára természetes.
9. Az óvodapedagógusaink a speciális helyzetek, igények ellátása érdekében
együttműködnek a szakemberekkel. A hatékony ellátás feltételezi az egyéni ellátási
rendszer kialakítását, az ellátásban résztvevő óvodapedagógusok és szakemberek közös
tervezési folyamatát. Intézményünk óvodapszichológusa folyamatos konzultációs
alkalmakkal segíti az óvodapedagógus csoportban végzett fejlesztő, nevelő munkáját. a
10.
Együttnevelési esélyeket hordozó lehetőségeket biztosítunk a kulturális értékek
egyenrangú megjelenítésével, az önazonosság és a nemzeti identitás megőrzésével.
11.
Korszerű óvodapedagógiai módszerekkel, a szülőkkel való partnerei
együttműködéssel kívánjuk az eredményes együttműködést megvalósítani a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink hatékony nevelése érdekében
(részletezően lsd. IPR programrészt.)
12.
A nem pedagógus alkalmazottaink (pedagógiai asszisztens, dajka) az
óvodapedagógus kollégáink társai és segítői a nevelőmunkában. Összehangolt
munkájuk döntően hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez: jó kapcsolat
kialakítása a gyermekekkel és munkatársakkal egyaránt.
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13.
Tagintézményeink külső, belső kialakításakor elsődleges szempont, hogy annak
berendezése igazodjon óvodásaink folyamatosan változó fizikai adottságaihoz. A
kialakított terek alkalmasak legyenek a gyermekek mozgás és játék igényének
kielégítésére, a nap bármely szakaszában, számukra hozzáférhető módon. Az óvoda
egész épülete, annak berendezése a gyermekek biztonságát kell, hogy szolgálják.
A csoportnaplóban a veszélyforrások feltérképezése, és az erre vonatkozó intézkedések
dokumentálásra kerülnek.
14.
Tagintézményeink rendelkeznek a helyi pedagógiai programrész megvalósítását
biztosító feltételrendszerrel, fejlesztő szobával, a speciális nevelést biztosító
eszközrendszerrel.
15.
A gyermekek a játékban fejlődnek leghatékonyabban, ezért a gyermeki személyiség
teljes kibontakoztatására irányuló célzott nevelői eljárásaink ebben a színtérben
valósulnak meg. Olyan élményszerzési lehetőségeket biztosítunk óvodásaink
játéktevékenységéhez,
mely
motiváló,
ismeretszerzésre
ad
lehetőséget,
sikerélményekhez, örömökhöz juttatja a gyermekeket.
16.
Óvodásaink neveléséhez egész nap folyamán biztonságos, egészséges környezetet,
elfogadó légkört, érzelmi biztonságot, megfelelő napirendet biztosítunk. E folyamatok
működésében alapvető elvárás a csoportban működő felnőttek szoros, egymás munkáját
erősítő együttműködése.
17.
Az óvoda családdal való kapcsolattartásának alapvető feltétele az intézményi
kapcsolattartás formáinak kialakítása, annak tartalmi kidolgozása. Tagintézményeink
nyitott intézményként működnek, engedik a szülők számára igényeiknek megfelelő
betekintési, bekapcsolódási lehetőségeket. A folyamatos kapcsolattartás, folyamatos
párbeszéd működtetése nélkülözhetetlen. A kapcsolattartás során szükség szerint
célszerű módon alkalmazunk infokommunikációs eszközöket.

7. A megvalósulás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői
Ebben a fejezetben részletezzük intézményünk „pedagógiai érték hármasát”, bemutatva azt
a rendszert, ahogyan mi gondolkodunk ezek gyakorlati megvalósításáról. Bemutatjuk
azokat a döntő tényezőket, amelyeket a napi nevelőmunkában érdemesnek tartunk
megjeleníteni.
A pedagógiai értékeink után működési értékeink értelmezése következik, ahogyan mi
gondolkodunk és cselekszünk e fogalmak szellemében.

7.1. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, szocializáció
(érzelmi, erkölcsi, és közösségi nevelés)
Cél:
Érzelmileg gazdag, pozitív beállítódású, a társas viszonyokban magabiztos gyermek.
Feladat:
1. Érzelmi nevelés terén fontos, hogy már az óvodába lépéskor kedvező hatások érjék
a gyermekeket.
1.1. Érzelmeikben megerősítve, elfogadó, derűs óvodapedagógusi attitűddel, szemlélettel,
otthonos légkörben neveljük őket.
1.2. Az óvodai felvétel előtt személyes kapcsolat kialakítására biztosítunk lehetőségeket,
tagintézményenként különböző tartalmi megjelenítésében: játszóház, Ovi-kukucska,
Mikulás várás, dúdolgató stb… tervezett, szervezett formában.
1.3. A felvételt követően intézményi szinten azonos időpontban tartott szülői értekezleten
tájékoztatjuk a szülőket. Itt kerül sor a családlátogatás, személyes elbeszélgetés
időpontjainak egyeztetésére.
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2. A nevelési év indítását megelőzően a csoport feltételrendszerét felülvizsgáljuk,
felújítjuk és biztosítjuk a megfelelő eszközöket.
2.1. Gyermekek jele, nagy nyomtatott betűs neve, fényképe az öltözőszekrényekre, és a
dossziékra felkerül.
2.2. A csoportszoba berendezését az adott életkor tevékenységeinek jellegzetességeihez
igazítjuk
2.3. Minden újonnan érkező óvodásunknál, évközben is lehetőség szerint elvégezzük az
óvodába lépést megelőzően a családlátogatást, ahol a szülők nevelési módszereire, a
gyermek megismerésére és az intézményre irányuló igényekre vonatkozó kérdésekre,
intézményi szinten azonos anamnézis lapot töltünk ki.(SZVÓ nyomtatványok)
Lehetőség szerint a státuszvizsgálati lapot a szülő csatolja az anamnézis lap mellé.
2.4. Apró játékokkal készülünk az első óvodai napra az új gyermek számára.
2.5. A csoportszoba kialakításánál biztosítjuk az egyéni elvonulást, pihenést: fekvésre,
relaxálásra alkalmas, elhatárolt kuckók, sarkok létrehozásával, amely helyszíne a napindító
beszélgetéseknek. Életkorhoz igazodóan a helyszín változik. (óvodáskor elején a
csoportszoba ajtajához közel, későbbi kialakítása az életkor és a játék tartalom és játéktér
megváltozott igényéhez igazodik)
2.6. A naplezárásban az 5-6-7 éves korú csoportokban megjelennek a társadalmi
témakörök, melyek feldolgozása során a gyermekek szélesebb körben lesznek képesek
eligazodni a világban.
2.7. A szülői igényeknek megfelelően a befogadási időszakban a bölcsődés gyermekek
első két óvodai napján délelőtt, a bölcsődei gondozónők közreműködését szívesen
fogadjuk.
2.8. A befogadás időszakában, az első két hétben biztosítjuk a személyi állandóságot, a
csoportban dolgozó felnőttek egész napos, teljes jelenlétével, a csoport első kedves
hagyományai bevezetésével.
2.9. A gyermekeket reggeli érkezéskor az óvodapedagógus személyesen, szeretettel,
hívogatóan fogadja- nevén szólítva a gyermeket, szükség szerint elé megy, kezét megfogva
a csoport kedves bábjával együtt kíséri a gyerekek közé- mindaddig, amíg erre egyénileg
szükségük van.
2.10. Az óvodapedagógus elhelyezkedésével jól látja az érkező gyerekeket, az
óvodapedagógus- gyermek-szülő, gyermek-gyermek üdvözlik egymást.
2.11. A csoportszoba bejáratához közel elhelyezett „Megérkeztem tábla” használatát az
óvodapedagógus segíti, a hozzá kapcsolódó szokásokat kialakítja, megerősíti.
2.12. Személyes odafordulásával, a gyermek igényéhez, érzelmi állapotához igazodóan
választja meg a megfelelő személyes kontaktus minőségét (ölbe veszi, simogatja,
megnyugtatja, a csoportbábbal vigasztalhatja, mosolyog rá, kezét megfogja, érdeklődik,
kíváncsi, tapintatos, nyugalmat áraszt.)
2.13. Az óvodáskor elején a tevékenységszervezések alkalmával kiemelt figyelmet
fordítunk a nagy tér biztosítására annak érdekében, hogy a közös együttes tevékenységek
(játék, dramatikus utánzó mozgás, vizuális tevékenységek, ölbeli játékok, közös
beszélgetős összebújások, a csoport „Élménykönyve, képes albuma, mesekönyve
nézegetése, stb.) során átélt öröm közben lehetőség nyíljon a „MI” és „EGYÜTT”
élményének megélésére.
2.14. Az érzelmi megnyugvást, elválást, átmenetet segíti a gyermek, otthonról hozott
személyes, kedves tárgyai (alvós, plüss figura, „rongyóka”, kispárna…), amelyet
igényéhez igazodóan a nap bármely szakaszában használhatja és elhelyezheti az óvodai
szinten, közösen kialakított helyen (kincses kosár, kincses láda,stb….)
2.15. Az óvodapedagógus a pihe-puha sarokban napindító beszélgetésben - „Minden
fontos, ami Ő, minden fontos, ami Vele történik”- érdeklődve, a gyermek igényéhez
igazodva meghallgatja a gyermeket, természetes módon érdeklődik a pillanatnyi érzései,
élményei, elbeszélései iránt. „Örülünk egymásnak, együtt vagyunk!”örömét közösen átélik.
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2.16. A csoportok életében megjelennek a csoport – és óvodai hagyományok, ünnepek,
mint közös élmények, segítve ezzel a közösségi érzés alakulását.
2.17. Az óvodába érkezés, az elalvás, az ébredés egységes elveken alapulnak, szertartásait
(ceremóniáit) a tagintézmények egységesítik, szabályozzák.
2.18. A gyermek életében egy személyes ünnepet ünneplünk az óvodában, a hosszantartó
hiányzások esetén a gyermekkel a folyamatos kapcsolatban vagyunk.
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi neveléshez kapcsolódó tárgyi
feltételrendszer:
1. Apró ajándék készítése (óvodába érkezés a gyermek egyik személye ünnepe)
2. Fénykép, csoportnévsor
3. Nagy nyomtatott betűs gyermek nevek, jelek
4. Iratgyűjtős dosszié, névvel, fényképpel, jellel ellátva
5. Szőnyeg
6. Puha dunna, párnák, mesepárnák
7. Nyitott, gyermek magassághoz igazodott polcrendszer
8. Mesekönyv, képeskönyv
9. Élménykönyv, fényképalbum
10. CD lejátszó- hanganyaggal (relaxációs)
11. Ceremóniákhoz: gyertya, illatmécses v. sólámpa
12. Csoportszimbólumok megjelenítése: csoportszoba ajtón, faliújságon
13. Csoportszoba neve, dolgozó felnőttek nevének feltüntetése
14. Csoportbáb, csoportot jelképző plüssfigura
15. Személyes tárgyak elhelyezésére „kincses kosár”, „kincses láda”
16. Megérkeztem tábla (kosárban vagy zsebes tárolóban, gyűjtőben elhelyezett,nagy
nyomtatott betűvel és jellel ellátott).
17. Mosdóban jellel ellátott fogmosó pohár, fésű, fogkefe, törülköző tartó
18. Életkorhoz igazodó csoportszobai felszerelések: bútorok, nyitott polcok,
játékeszközök, önkifejezéshez kapcsolódó eszközök (kibontva lásd. 7-ban)
19. A viselkedés rendezés társas érintkezés szabályait jelző piktogramok
3. A szocializációs tervünk a gyermek egyéni képesség fejlődés mutatói fejlettség
megfigyelési eredményeire épül.
4. Intézményi szinten az óvodapedagógusok elkészítik (10.01.) a csoportra vonatkozó
szocializációs tervet. Célt, feladatot, módszereket terveznek meg az alábbi területeken:
4.1. egészséges életmód szokásainak kialakítására
4.2. az érzelmi biztonság kialakításának megteremtésére
4.3. a közösségi nevelés szokásaira, a játékra
4.4. élmény és tevékenység kínálatra.
5. Az éves tevékenységi/projekt tervek szocializációs feladatainál tervezzük a közösségi
élet, a magasabb rendű, erkölcsi, akarati, esztétikai érzelmek, a magatartási – viselkedési
tulajdonságokat fejlesztő, a keresztény kulturális értékek (hagyományok, ünnepek)
valamint az állampolgári nevelést megalapozó nevelési feladatainkat. (patrióta –
lokálpatrióta nevelés).
6. Óvodásaink elsődleges tevékenysége a játék, amely a társas kapcsolatok alakulásának
feltétele a gyermeki önkifejezés megvalósulásának színtere.
6.1. Az óvodapedagógusok folyamatosan a gyermekek között tevékenykednek,
együttjátszanak, kezdeményezéseik, játék ötleteik, utánzó, minta lehetőséget biztosítanak.
6.2. Élményszerző tevékenység során olyan játékélményekhez jutnak a gyermekek,
amelyekben, a közösségi „mi”- élmények megélése erősödik.
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6.3. Tagintézményeinkben a nyugodt játéklégkör megteremtésével, szabad játék és
tevékenység választással segítjük a gyermeki együttműködés képességeinek fejlődését.
6.4. A gyermekek önálló kezdeményezéseinek, tevékenységeinek, önkifejezéseinek teret
adunk, biztosítva ezzel, hogy játékötleteiket, tevékenységeiket megvalósíthassák, döntési
helyzetbe kerüljenek.
7. Az óvodai csoportba - mint szocializációs szintérbe- járó, a sokszintű integráció,
együttnevelés (HHH, SNI, nemzetségi, etnikai, migráns) feladataira az óvodapedagógus a
nevelési év indítását megelőzően, elméleti megalapozottsággal, tervezésével,
feltételrendszer megteremtésével készül fel a gyermek fogadására.
A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan,
elsősorban a játékukon keresztül tárja fel.
Önazonosság megtanítását a felkészült pedagógus célzott pedagógiai eszközökkel segíti:
- Közös élményeket biztosít a közös játéktevékenységhez, melyekben megjelennek a
gyermek egyéni értéktöbbletei, módot ad egymás megismerésére, a társas érintkezésre.
- Olyan tevékenységeket szervez, amely módot ad a közösség számára megismerni az
egyéni sajátosságok értékeit, a közösség szerveződésére.
- Az óvodai hagyományok, ünnepek tartalmában közvetítjük a keresztény kulturális
értékeket a nemzeti identitás megőrzéséhez a családhoz való kötődés pozitív élményét,
érzését.
- Az óvodai csoportba járó külföldi gyermek célországáról, olyan tudás elemeket
(népszokások, vers, ének) közvetítünk, amelyeket a magyar óvodások is megértenek
és tudják kötni a már meglévő ismereteikhez.
- Az előítéletek kialakítását úgy próbáljuk megelőzni az adott óvodai csoportban, hogy
változatos csoportformákat alkalmazunk és a feladatokban differenciálunk – növeljük
a csoport kohéziót.
8. A szocializáció intenzív időszaka nagyszerű lehetőségeket, helyzeteket hordoz a
gyermekekkel folytatott beszélgetésekre, ölbeli játékokra, mely élmény és
tevékenységkínálatát az óvodai évek alatt az óvodapedagógus folyamatosan ,tudatosan
tervezi.(részletesen lásd „A játék szerepe a szocializáció” fejezetben)
Az intenzív szakasz feladatait az alábbi (1.sz.ábra) folyamatábra szerint végzi.
Jelmagyarázat:
A folyamat indítása
A folyamat lépései

Dokumentum
Döntés
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Szocializációs folyamat intenzív szakaszra (1. számú ábra)

1. Start: a tanév indítása a
PP alapján
F: tagintézmény vezető,
óvodapedagógus
Hat. idő: szept. 1.

Intézményi PP - a
tanévindítás személyi
és tárgyi feltételei

2. A gyermekek szocializációs
fejlettségének megfigyelése
F: csoportos óvodapedagógusok
Óvodáskor közepe és az óvodáskor záró
szakasza: Hat. idő: szept. 25.
Óvodáskor eleje: jan. 15.
.

Csoportszintű megfigyelési
területek adattáblái
elektronikusan (excel)

Csoportnapló:
Szocializációs terv

3.Szocializációs terv készítése
F: csoportos óvodapedagógusok
Minden korcsoport
Hat. idő: okt. 1.

4. A szocializációs tervezés
feladatainak, a fejlődés nyomon
követésének értékelése
F. csoportos óvodapedagógusok
Hat. idő: okt. 31.

IGEN
5.1 Az intenzív
szocializációs szakasz
sikeresen lezárult.
Feladat: a szokásrendszer
belsővé válásának erősítése,
további éves nevelési
feladatok meghatározása
F. csoportos
óvodapedagógusok
Hi: aug. 31.

5. Elégedettek
vagyunk - e az
eredménnyel:
F: csoportos
óvodapedagógus
Hat. idő: okt. 31.

Egyéni képességfejlődés
mutatói lapon
Gyermek nyomon követése
dokumentálása:
-egyéni lapon
-elektronikusan (excel)
Hat. idő: szept. 30.
jan. 20.

Csoportnapló:
szocializációs terv
intenzív szakaszra

Csoportnapló:
Szocializációs terv
intenzív szakasza

Dokumentálás
-elektronikusan (adattáblák)
Csoportnapló:
- szocializációs terv
intenzív szakasz értékelése
- tevékenység/projekt terv

NEM

6. Az intenzív szocializációs
szakasz lezárult. Egyéni
fejlesztési tervek készítése
F: csoportos óvodapedagógus
Hat. idő: okt. 31.

VÉGE

Dokumentálás
-elektronikusan (adattáblák)
Csoportnapló:
- szocializációs terv intenzív
szakasz értékelése
- tevékenység/projekt terv
Gyermek egyéni
fejlődésének nyomon
követése dosszié:
- egyéni fejlesztési tervek

VÉGE
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Szocializációs folyamat egyéni fejlesztő szakaszra (2. számú ábra)
1. Start: az egyéni
fejlesztő szakasz indítása
F: óvodapedagógus
Hat. idő: nov. 1.
Óvodákor eleje: febr. 1.

2. Fejlesztési feladatok
meghatározása
F: Csoportos
óvodapedagógusok
Hat. idő: nov. 15.

Csoportnapló: az
intenzív szocializációs
szakasz értékelése az
egyéni fejlesztést
igénylő gyermekekre

3. Az egyéni fejlesztési
tervek alapján a
tervezett fejlesztések
megvalósítása
F: Csoportos
óvodapedagógusok
Hat. idő: adott nevelési
évben

4.1 Az egyéni fejlesztő szakasz lezárult. A
gyermekek szocializációs fejlettségi
szintje megfelelő.
F.: Csoportos óvodapedagógusok
Hat. idő: adott nevelési évben

IGEN
4. Eredményesek- e
a lefutott egyéni
fejlesztések

Gyermek fejlődésének
nyomon követése dosszié:
-egyéni fejlesztési tervekben a
részeredmények dokumentálás
-egyéni képességfejlődési lap

Gyermek egyéni fejlődésének
nyomon követése dosszié:
Egyéni fejlesztési tervekben a
fejlesztés eredményének
dokumentálása, archiválás

NEM

VÉGE

5.További teendők megfogalmazásával folytatjuk az
egyéni fejlesztési terv megvalósítását. alapellátását
szükség esetén – konzultálás szakemberekkel
F. Csoportos óvodapedagógusok
Hat. idő: adott nevelési évben

6.1 Konzultáció a szülővel a
gyermekek továbbirányításáról
F. Csoportos
óvodapedagógusok
pszichopedagógus
H: febr. 10.

Egyéni fejlesztési
tervek a fejlődés
eredménye

Gyermek fejlődésének
nyomon követése
dosszié:
egyéni fejlesztési
tervek

6.2.A szakértői vélemény
figyelembe vételével a
gyermekek szegregált
fejlesztésének
megvalósítása, a fejlődés
értékelése
F. pszichopedagógus
Hi: jún. 10.

VÉGE

6. További teendők megfogalmazásával
folytatjuk az egyéni fejlesztési terv
megvalósulását
F. Csoportos óvodapedagógusok
Hat. idő: adott nevelési évben

7. Konzultáció a szülővel
F: Csoportos
óvodapedagógus
Hat. idő: aktuálisan

8.. egyéni fejlesztési
tervek lefuttatása,
kiértékelése
F. Csoportos
óvodapedagógusok
Hat. idő: jún. 10.

VÉGE

Gyermek egyéni fejlődésének
nyomon követése dosszié:
a fejlesztés eredménye az egyéni
fejlesztési tervek alapján

Egyéni fejlesztési
tervek

Gyermek egyéni
fejlődésének nyomon
követése dosszié:
Fogadó óra
dokumentálása

Gyermek egyéni
fejlődésének nyomon
követése dosszié:
- egyéni fejlesztés
eredményének
dokumentálása, archiválása
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Óvodáskor elején
1. A fejlesztési feladatok többsége a mindennapi óvodai, környezetben természetes
módon, változatos
szituációkban
tudatos, óvodapedagógusi célirányos
modellálással közös tevékenységekben valósul meg.
Óvodáskor közepén
1. Az egyéni fejlesztő szakasz kezdete november 1-től indul.
2. Az óvodapedagógus a már intézményi szinten kialakult rend szerint megtervezi az
egyéni szocializációs fejlesztési területeket és a fejlődést előmozdító
tevékenységeket.
3. Tudatosan teremt olyan helyzeteket, tevékenységeket, szervezeti formákat alakít
(egyéni, páros, kis-csoportos), amelyben az általa tervezett feladatokat megvalósítja
a nevelési év folyamán.
Óvodáskor végén
1. Az óvodai élet záró szakaszában kitüntetett figyelmet kapnak azok a szociális
képességek, amelyek által a gyermek kompetenssé válik megváltozott
élethelyzetekben, körülményekben való eligazodásra, ahhoz való alkalmazkodásra.
Az egyéni fejlesztő szakasz kezdete november 1.
2. Az óvodapedagógus adott nevelési évben a 5-6-7 éves korban - egy - egy db.
egyéni fejlesztési tervet készít.

7.2. Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés (élményen alapuló
tevékenységszervezés)
Cél:
Nyitott, motivált és érdeklődő gyermek, aki az iskolai életre alkalmassá válik.
Az anyanyelvi nevelés – az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása során kiemelt
szerepet kell, hogy kapjon a beszélő környezettel a helyes minta- és szabályközvetítésével
az óvodai nevelő tevékenységben.
Olyan óvodai tevékenységkínálat biztosítása, amely a gyermeki kíváncsiságra, a gyermek
élményére, tapasztalatára, érdeklődésre építve nyújt lehetőséget a változatos
tevékenykedéséhez. A közös felfedező helyzetek, az együttes tevékenységek a sok-sok
kérdezés és felelet, az utánzások jó alkalmat teremtenek a spontán tanulásra, a gyermek
képességének fejlesztésére, tapasztalatinak bővítésére, rendezésére.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus teremtsen olyan élményszerű környezetet, amely ösztönzi a
gyermek megismerési vágyát, kíváncsiságát, tevékenységi vágyát, természetes
beszédkedvét:
1.1. Felszabadult csoportlégkört teremt,
1.2. Kedvet csinál a beszélgetéshez.
1.3.Odafordulást, érdeklődést mutat a gyermek felé, mondandója iránt (nem értékeli,
javítja azt).
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1.4.A gyermekek érdeklődéséből fakadó élményeket szervez, amelyek érzelmi
azonosulást váltanak ki, bevonttá, érdekeltté teszik őt a megismerési folyamatba, aktív,
cselekvő, alakító, partneri szerepben.
1.5. A gyermek kedvelt tevékenységeire irányuló, gazdag kínálatot teremt meg.
2. Feladata, hogy a gyermek számára a tanulási helyzetet olyan módon teremtse meg,
hogy a gyermek választásának szabadságát, egyféle ismeret, ismétlődések során,
különböző módon való megmutatása, megtapasztalása érvényesüljön. A játék – szabad
képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus
szükséglete, melyet minden nap visszatérő módon, hosszantartóan és zavartalanul
biztosítunk óvodásaink részére.
3. Az óvodapedagógus által kezdeményezett játék a jó játék lehetőségét nyújtja
óvodásaink számára (a játék gyermeki sajátosságait biztosítva: önként vállalt,
örömteli), de az óvodapedagógus részéről tanulási cél fogalmazódik meg benne,
tartalma, tanulási tartalom.
4. A térbeépítés az óvodai életben gyakori: a tér – a tapasztalatokat, az együtt végzett
térátalakító tevékenységek a közös sikerélményeket jelenthetik.
5. A problémahelyzetek kialakulását pedagógiai tudatossággal tervezzük, de a spontán
adódó helyzetek lehetőségeit a nap bármely szakában kihasználjuk.
6. Biztosítjuk azokat az élményforrásokat megfelelő arányban, amelyek mind a fiús, mind
a lányos játékok és tevékenységek forrásai lehetnek.
7. Az óvodapedagógus szemléletében a gyermekközpontúság a legelső helyen áll: olyan
helyzeteket teremt, amely a gyermek igényeit figyelembe veszi és döntéseiben a
gyermek érdekeit helyezi előtérbe.
8. A felnőtt – gyermek interakciókban társa az óvodapedagógus a gyermekeknek, olyan
probléma helyzeteket, izgalmakat teremt, melyekben ösztönzi a gyermekeket
gondolkodásra, próbálkozásra, tevékenységre.
9. Az óvodai és óvodán kívüli tevékenységek során olyan helyzeteket teremt az óvoda
pedagógus, melyekben biztosítja az együttműködést, közösségi kapcsolatok és
érzelmek erősítését, újszerű módszerek alkalmazásával.
10. Az óvodapedagógus megváltozott szerepben vesz részt az együttdolgozás
folyamatában, a játékban.
10.1. Feladja hétköznapi pedagógusi viselkedési mintáit: engedi, hogy
személyiségéből mást is lássanak a gyerekek.
10.2. Játékszituációkban szerepet vállal, azonosul, beleélő képessége aktivizálódik a
helyzetekben. Ebben a szerepben szabályozhat, ismeretet, viselkedésbeli és beszédnyelvmintát nyújt, véleményeket hívhat elő és provokálhat, de akár fegyelmezhet is.
10.3. Fontosnak tartja és segíti, hogy a gyermekek megéljék az „én” és a „mi”
élményét.
10.4. Az óvodán kívüli tapasztalatszerzések élményszerűségét azok kreatív, átgondolt
kiválasztásával, tervszerű megszervezésével és helyes motivációval biztosítja.
11. Az adódó élményforrások mélyítésére hatásos helyzeteket,módszereket, eszközöket és
alapanyagokat biztosít.
12. Az óvodapedagógus tevékenységében láthatóan megjelenik az öröm, a humor, bele tud
helyezkedni a gyermek érzéseibe, együtt élni vele az eseményeket.
13. Közös felfedező helyzetek, az együttes tevékenységek a sok – sok kérdés és felelet,
utánzások jó alkalmat teremtenek saját élményű tanulásra.
14. A pedagógus a gyermeket tanulási tevékenysége irányítása során, személyre szabott,
pozitív értékeléssel segíti (előremutató, fejlesztő).
15. Az értékelés a teljes óvodai élet során megvalósul, a részletes megvalósulást. a 8.10.
fejezet tartalmazza.
A pedagógiai értékünket továbbiakban módszertanilag kibontó nevelési területek a
8., 11., 13. fejezetekben találhatóak.
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7.3. Egészséges életmódra nevelés
Cél:
Egészséges életvitel és a rendszeres, mindennapi egészségfejlesztő testmozgás igényének
kialakítása. Egészségvédelem, a gyermek egészségének óvása, megőrzése, betegség
megelőzés, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó szokások alakítása.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus teljes személyiségével, megjelenésével, beszédével természetes
módon képviseli az egészséges életvitel, életmód igényét a gyermek felé.
Attitűdje, hozzáállása, szemlélete, minden helyzetben ezt erősíti.
2. Az óvodai nevelés minden területén biztosítja az óvodapedagógus az egészséges
életmód és kulturált életvitel, az egészséges és biztonságos, az egészséges fejlődés a
betegségmegelőzés feltételeit:
2.1. Tiszta, esztétikus, kulturált és gyermekbarát környezetet
2.2. Az óvoda dolgozói utánozható, mintaadó modell szerepét
2.3. A gondozást megsegítő, a gyermek szükségleteit kielégítő tárgyi környezetet és
eszközrendszert
2.4. Ésszerű, a gyermeki igényéhez illeszkedő rugalmas óvodai időkeretet
működtet, játékra, mozgásos játékra, étkezésre, a szabad levegőn való
tartózkodásra, kirándulásra, sportolási lehetőségekre, pihenésre, mely a gyermek
számára a helyes életritmust, a testi -, lelki egyensúly megtanítását szolgálja.
3. A közösségért végzett munkafolyamataiban a jó szokások elsajátításában, a gyermek
saját tevékenységeiben megerősödik, önállósági törekvése fokozódik, magabiztossá válik
és alkalmassá arra, hogy mindezeket megváltozott környezetben is biztonsággal képviselni
tudja. Ennek egyik fő forrása az udvar – mint közösségi tér –a munkajellegű feladatok
elvégzésére:
3.1. Környezet megóvása, folyamatos tisztán tartása, ápolása
3.2. Madárvédelem
3.3. Növények gondozása (konyhakert, virágágyás)
3.4. Munkavégzéshez szükséges eszközök kialakítása a gyermek biztonságának
érdekében nélkülözhetetlen
Ezek tartalmi megjelenítését az óvodapedagógus a szocializációs tervben és tevékenységi
tervben rögzíti.
4 Az egységes és következetes szokásrend kialakítását fontosnak tartjuk, amely
támogatja a gyermekeket a felnőttől való fokozatos függetlenedésben az önállóság
megszerzésében.
Ennek érdekében:
- Elegendő időt biztosít az óvodapedagógus a napi tevékenységek szervezésében a
folyamatos reggelizésre a mindennapi mozgásra, az udvaron tartózkodásra, az
ebédre, pihentetéshez való készülődésre, a gyermekek önkiszolgáló
tevékenységeinek munkafolyamataira: öltözködés, étkeztetés, testápolási teendők.
5. Az óvodapedagógus külön megtervezi egyénre szabottan a szocializációs tervben
területekre lebontva a csoportjába járó speciális szükségletű gyermekek prevenciós és
korrekciós testi-, lelki feladatait:
5.1. Az óvodapedagógus és a speciális szakember konzultációját követően a
környezet kialakítását a gyermek fogyatékosságának jellege, súlyossága, mértéke
határozza meg.
5.2. A speciális szükségletű egészséges személyiség fejlődését az óvoda minden
dolgozója az elfogadásával, az eredményességeit értékelve támogatja, segíti.
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5.3. A fejlődéshez szükséges speciális eszközöket elfogadtatjuk, a hozzá
kapcsolódó szokás – szabályrendszert kialakítjuk, azok használatát megtanítja.
6. Fontos feladatunk, hogy óvodásaink az egészséges életmód – életvitel kialakításának
alapvető elemeit elsajátítsa:
6.1. Bemutatjuk, megismertetjük, a higiéniai szokásokat, megfelelő időkeretet
biztosítunk a gyakorlásra.
6.2. Figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni gondozásához kapcsolódó
feladatokat, irányítjuk a gyermek figyelmét a még szükséges munkafolyamatokra,
megerősítjük a gyermeket a külső környezet rendjéhez kapcsolódó jó szokásaiban.
7. A csoportban dolgozó felnőttek a gyermekek között, asztalnál ülve vesznek részt az
étkezésben, mintaadó szerepük érvényesül. Közvetítik a gyermekek számára az ételek
elfogadását, a kulturált étkezési szokások rögzítését. Az étkezések során nagy hagyományt
fektetünk az ételek jóízű bekínálására, igény szerinti mennyiség biztosítására, az ételek
megnevezésével és azok fontosságával az egészségünk érdekében.
7.1. Szülői igények figyelembe vételével, általuk támogatva biztosítunk a
gyermekek számára zöldségeket, gyümölcsöket, gyógyteát. Erről a szülőkkel a
nevelési évet megnyitó szülői értekezleten hozunk döntést.
7.2. Biztosítjuk gyermekeink számára az egész nap során a folyadékbevitelt, az
igényükhöz igazodó ivás lehetőségét. A csoportszobában kancsót, poharat,
helyezünk el úgy, hogy a gyermekek a nap folyamán bármikor elérjék,
önállóságuktól függően bármikor önthessenek maguknak.
7.3. A korán érkező gyermekeink számára a magukkal hozott, illetve általunk
biztosított reggeli elfogyasztásának nyugodt, esztétikus körülményeit biztosítjuk.
8. Biztosítjuk gyermekeink egyéni mozgásigényének kielégítésére és ösztönözzük az
óvodánk külső, belső környezetének kialakításával:
8.1. A nap bármely szakaszában a szabad mozgás lehetőségét mozgásos
eszközökkel kapcsolódó szokás- és szabályrendszerrel támogatjuk.
8.2. Gyermekeink edzettsége, egészségük védelme érdekében napi rendszerességgel
tartózkodjanak friss levegőn 10 órától, de legkésőbb 10,30-tól, és a délutáni
időszakban is.
8.3. Tervező munkánkban tudatosan, napi szinten megjelennek a gyermekek felé
kínált változatos, tervezett mindennapos mozgástevékenység lehetőségek
(labdajátékok, mozgásos szabadjátékok, népi, énekes – dalos játékok gyakorlása
adjon lehetőséget). Tudatosan tervezzük a mindennapi mozgásos tevékenységeket.
8.4. Speciális szükségletű, mozgásigényű gyermekek terhelhetőségét kedvelt
mozgásos tevékenységek szervezésénél figyelembe vesszük.
8.5. Az óvodai mozgásos lehetőségeket szülői igényre, támogatásra bővítjük, külső
szolgáltatások beépítésével (úszás, lovaglás, torna stb.).
8.6. Törekszünk tagintézményeinkben lehetőség szerint az egészség megőrzést
segítő eszközöket megteremteni: árnyékoló, só-szoba, ivókút, udvari zuhany,
homokozó takaró, víz és levegőtisztító.
8.7. A pedagógiai munkánkban érvényesül a testi – lelki egészség összhangja a
felnőtt és a gyermek közösségben egyaránt.
8.8. Az egészség megőrző, prevenciós programot a szülők bevonásával hatékonyan
működtetjük.
Az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó feltételrendszer:
-

Az óvodai helyiségeinek biztonságos, a gyermek méreteihez igazodó.
Személyes felszerelésének tárolásához kapcsolódó jellel, névvel
berendezések (fogmosó, öltözőszekrény, fésűtartó stb.)
Folyadékpótlás csoporton belül és udvaron: kancsó, pohár.

ellátott
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-

Asztalonként: szalvétatartó, textilterítő, használt szalvéta gyűjtő
Udvari, kerti szerszámok
Gyermek méretéhez igazodó seprű, lapát
Standard méretű (nem eldarabolt): WC papír, papír zsebkendő, szalvéta
szappan, szappantartó, folyékony szappan, körömkefe,
Fésű, hajkefe, törülköző
Fogkefe
Váltócipő
Ágynemű, pizsama, papucs
Szükség szerint többfunkciós, speciális mozgásos eszközök
udvari szemetes
tornaruha, tornacipő (gumitalpú)

7.4. Működési értékeink: azonos értékrend, együttműködés, szakmai
felelősség
1. Fontos feladatunk az alkalmazotti közösség konstruktív együttműködésének kialakítása:
a) közös alapdokumentumok létrehozása, azok megismerése,
b) tagintézmények együttműködésének fejlesztése, nyitottság, bizalom egymás
irányába,
c) a közösen kialakított értékrend és a napi munkavégzés összhangjának képviselete,
d) a tagintézményi előnyös különbözőségek támogatása, szakmai felelősségének
felvállalásával.
2. Közös, folyamatos feladatunknak tartjuk az önfejlődés, az új ismeretek megszerzése, a
pedagógiai közös értékrendünk támogatása és az intézmény fejlesztési feladatának
megvalósítása.
3. Az előforduló szakmai vagy működési helyzetekben a vitahelyzeteket felvállaljuk
(esetlegesen generáljuk), abban konstruktívan szakmai felelősséggel részt veszünk,
minden helyzetben szem előtt tartva az eltérő vélemények elfogadását, tiszteletben
tartását.
4. Nélkülözhetetlennek tartjuk a hatékony együttműködés szempontjából az információs
és kommunikációs háló kiépítését, lehetőségek biztosítását az egymás munkájába való
betekintésre. Intézményi támogató műhelyeink szakmai anyagaikat online módon teszik
elérhetővé a nevelőtestület tagjai számára.
5. Tudatosan működtetjük a döntés előkészítési mechanizmusokat. A problémákat
önállóan a szervezet működési rendszerének megfelelően, felelősséggel kezeljük.
6. Tanuló szervezetünk a benne rejlő humán erőforrást értékként kezeli, az ebben rejlő
lehetőségek szélesebb körű felhasználásával biztosított a horizontális tanulás lehetősége,
a jó gyakorlatok átadása, munkaközösségek, szakmai kapcsolatok, szakmai műhelyek
működtetése, a kistérségi együttműködés. Az óvodapedagógusok nyitottak a partnereink
gyakorlati munkájukra adott visszajelzéseire, reflektív szemlélettel rendelkeznek.
7. A pedagógusok széleskörű bevonása az innovációk folyamatába, fokozza a változások
iránti elkötelezettséget, és egyben garancia a folyamatos eredmények beépülésének a
nevelőmunkába. Az innovációk egy folyamatos önfejlődést eredményeznek, kollegáink
bevontsága növekszik.
8. Belső szakmai fejlődésünket mutatja a NÍVO szintet teljesítő óvodapedagógusok
kiemelkedő színvonalú szakmai munkájának elismerése. Tudásukat megosztják
intézményi szinten az értékegyeztetett területeken.
9. Kiemelt szempontként kezeljük az intézményi és tagintézményi dokumentumok
koherenciáját.
40

„Nekünk minden gyermek fontos”

Feltételrendszer:
1. Intézményi dokumentumok
2. Tagintézményi dokumentumok
3. Intézményi szakmai -, módszertani anyagok
4. Infrastruktúra
5. Érdekvédelmi szervezeti keretek működtetése
6. Vezetői munkaközösség, szakmai munkaközösségek, támogatóműhelyek, vezetői
értekezletek, tagintézményi szakmai programok

8. Általános tevékenységi formák és feladatok (módszertani iránytű)
8.1. Játék
Alapelvek:
1. A játék minden gyermek természetes módon megjelenő szükséglete. Teret ad az egyéni
képességek kibontakoztatásának.
2. Óvodásaink elsődleges tevékenysége a játék, amely a társas kapcsolatok alakulásának a
feltétele, és a gyermeki önkifejezés megvalósulásának színtere.
3. A játék a gyermek legfontosabb fejlesztő tevékenysége, amely lehetőséget nyújt a
differenciált tevékenység megjelenésére.
4. Mindennapjainkban teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki játékválasztásnak, ahol
szükségleteknek megfelelően, visszatérően, hosszan tartóan, zavartalanul játszik.
5. Az óvodapedagógus által tudatosan előkészített játékkörnyezetben megtervezett,
gyermekeinket fejlesztő, erősítő, élményt nyújtó tevékenységet biztosítva.
6. Elvünk, hogy óvodásaink szabad játékként éljenek meg minden, olyan tevékenységet az
óvodai mindennapokban, amely engedi a szabad választást a tevékenységben, a társban,
eszközben és időtartamban. A pedagógus feladata ennek érdekében a nyugodt
kommunikációs tér és kedvező feltételek biztosítása.
7. Fontosnak tartjuk a gyermek és az óvodapedagógus által kezdeményezett
játéktevékenységek szerepét a mindennapokban az egyensúlyt fenntartva, a gyermek
életkorához, egyéni játék szükségleteihez mérten, a szabad játék mellett.
8. Elsődlegesnek tartjuk a játékban rejlő gyermeki önkifejezés lehetőségét és az
anyanyelvi nevelés fejlesztését.
Cél:
Az óvodások olyan játékkörnyezetben nevelődjenek, amelyben:
- Óvodásaink kezdeményezők, önállóan szervezik, tervezik tevékenységeiket, önként
szerepet vállalnak és játékra motiváltak.
- Az együttjátszás során alkalmazzák a beépült társadalmi normákat, betartják a
szabályokat, társas kapcsolataik megerősödnek.
- A játékban szerzett tapasztalataik bővítik ismereteiket és segítik biztos eligazodásukat a
valós élethelyzetekben.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus alapvető feladata a játék feltételeinek biztosítása:
1.1. Csoportlégkör: nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó, derűs légkör teremtése
a felszabadult, örömteli játék érdekében.
1.2. Hely biztosítása: a csoportszoba játékhelyszíneinek kialakítása a gyermekek
életkorának, egyéni szükségleteinek figyelembe vételével. Az óvodai udvart tudatosan
alakítsa játszó térré a már meglévő beépített, meglévő játék eszközök mellett.
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Biztosítsa a változatos tartalmi lehetőségeket pl. mozgás, konstruálás, szabályjátékok,
stb.
1.3. Megfelelő idő biztosítása: a napirendben rögzített, csoportszobán belüli és udvari
játékban egyaránt.
1.4 Megfelelő eszközök biztosítása: alapvető játékpedagógiai követelményeknek
megfelelő anyagok, tárgyi eszközök biztosítása:
- életkori, egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó
- fejlődéstámogató
- alakítható legyen
- több funkcióra legyen alkalmas,
- képzeletet mozgósítson,.
1.5.
Az óvodapedagógus a játékeszközöket, nyitott polcon, felhívó jelleggel, a
gyermekek által elért magasságban helyezi el
1.6.Élményszerzés
- Az új élmények, tapasztalatok, mint a játék forrás feltételeinek biztosítása
- Olyan élményeket is szervezzen, amelyben a MI közösségi érzést erősíti.
Biztosítsa mindazokat az élményeket megfelelő arányban, amelyek mind a fiús,
mind a leányos tevékenységek forrásai lehetnek.
2. Az óvodapedagógus feladata, hogy legyen játszótársa a gyermeknek!
2.1. Tudatos jelenlétével biztosítsa az utánzó, azonosulásra, mintakövetésre való
modellkövetés lehetőségét.
2.2. Az óvodapedagógus facilitátori szerepében legyen partner, bevonható játszótárs.
2.3. Alkalmazza a pozitív megerősítést a megjelenő gyermeki viselkedésben.
2.4. Az óvodapedagógus nagy figyelmet fordít a konfliktushelyzetek kezelésére,
viselkedés és magatartásrendezésre irányuló újszerű módszerek, eljárások pozitív
példák közvetítésére, a közös szabályalkotásra azok betartására, győztes-győztes
szituációk teremtésére.
2.5. Változó élethelyzetekben, tevékenységekben, közös tanulási helyzetekben
megerősített cselekvési mintákat alkalmaz.
2.6. Olyan tevékenységeket, játéktémákat tervez, amely biztosítja az izgalmat kereső,
felfedező, érdekes, változatos, tudatos tevékenységek igényét a gyermek számára.
2.7. Az óvodapedagógus teljes személyiségével, indirekt játékirányítással vesz részt a
játékfolyamatokban.
2.8. Az óvodapedagógus a mindennapi tevékenységekben (játékidőben),
beszélgetéseket, interaktív kommunikációs helyzeteket kezdeményez. Támogatja a
gyermekek egymásra figyelését, a kivárás képességét erősíti nyelvi kommunikációval.
Személyes példamutatásával mintát ad anyanyelvi értékeink megismerésére,
megbecsülésére.
A játék feltételek megteremtésével, a gyermeki elképzelések és megvalósulásának,
fejlődésének támogatásával részt vesz a játékfolyamatokban, de figyel a játék
intimitásának sérthetetlenségére.
Jó pedagógiai érzékkel és megfelelő helyzetekben alkalmazza a direkt nevelői hatást.
(Például a játék menete nem kívánatos tartalmat vesz föl, baleset veszélyes
helyzetekben.)
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8.1.1.A játék szerepe a szocializációban, erkölcsi- és közösségi nevelésben
Cél:
Az óvodai közösségben átélt örömteli játék során a gyerekek egymás közötti társas, baráti kapcsolataik alakuljanak, közösségi normák és szabályokhoz való szokásokban megerősödjenek, azt más élethelyzetben is alkalmazni tudják, ezáltal fontos szociális készségeik, képességeik
fejlődjenek.


Óvodáskor
eleje









Megjelenő gyermeki
játéktevékenység
tárgyak, játékeszközök, termések
rakosgatása, gyűjtögetése,
öntögetések
tárgyak, termések összeütögetése,
kalapálása, fűzögetések
„kuckózás”, ki-be-oda-vissza
bújások, nagymozgások,
kukucskálás, vonulások,
kerülgetések
építgetés, rakosgatás fakockákból,
falapokból, botokból
utak, tornyok építgetése, különböző
tárgyakkal körbeépítés
nagy autók, járművek tologatása,
ki-be pakolás, babakocsi tologatás
hangok-szavak ismétlődő, játékos
mosdogatása: halandzsázás,
hangok dallam játéka
utánzó együttes játékok:
csiklandozók, simogatók, ringatók,
lovagoltatók, höcögtetők, babák-,
bábok mozgatása, sétáltatás

A szocializáció szempontjából várható eredmény
 Összetartozás érzése, a”MI” élmény átélése
 Alapvető együttműködési szabályokat rögzítünk (nem vesszük el egymástól a játékot,
nem rombolunk…)
 A játékbeli utánzások az eszközök készítése, eszközök használata, helye
 A mintakövetés a szociális tanulási formák a beszéd, a dallam a mozgás elsajátítása
 A gyermek a felnőtt megfigyelésével, utánzásával probléma-megoldási stratégiákat,
magatartásformákat sajátít el.
 A közös játékban ő is modellálja a játszótárs szerepét, segíti a gyermekek
bekapcsolódását az óvodapedagógus-gyermek, gyermek- gyermek közötti kapcsolatok
kialakítását, szereptevékenységek „alapjainak lerakása”, kezdetleges szerepek és azok
viszonyulásai alakulnak (interakciók)
 A játék „sztorikban” magatartási és cselekvési mintákat közvetítése
 Játékos szituációkban a helyes-helytelen viselkedési normák közvetítése
 „AHA” élmény, sikerek, próbálkozások, kudarc tűrése, kimozdulás, javítás
 Játék közben közös beszélgetések, együttes játékok, bensőséges kapcsolat kialakítása.
 A közös élmény átélése, udvariassági szokások alakítása, elemi társas érintkezés
megalapozása
 Önkiszolgáló tevékenység – önállóság
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Megjelenő gyermeki
játéktevékenység
főzőcskézés, terítés, sütés, babázás,
babaetetés, babasétáltatás, baba
altatás, babaöltöztetés, rendezgetés,
takarítás, mosogatás, sepregetés
mosás, vasalás, teregetés
átváltozás- beöltözés
kipakolás, költözködés egyik
helyről a másikba
utazgatások, kirándulások,
„táborozások”
vásárlások, piacozás

A szocializáció szempontjából várható eredmény
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Óvodáskor
közepe 









Megjelenő gyermeki
játéktevékenység
Kisebb-nagyobb kuckók, házak,
járművek, szerelő műhelyek
Várak, városok, erdők építése
Játék eszközök, kiegészítők
készítése dobozokból, fából
különböző anyagféleségekből
Szétszerel-, összeszerel, kalapál,
szögel
babaszobai, babakonyhai sütés,
főzés, mosástakarítás,
babaruhaszabás-varrás
családjátékok- kapcsolódása
kirándulással, utazással,
erdőjárással, orvososgyógyszerész-, fodrászos-, boltos-,
rendőrös-, tűzoltós-, buszos-,
katonás játékok
átváltozás, beöltözés, a helyszín
„átváltoztatásával”
elemi társas játékok, kártyajátékok
mozgásos játékok

A szocializáció szempontjából várható eredmény










Együttműködés szabályainak, a kulturált viselkedési és udvariassági szokásainak
gyakorlására:
A közös élmények erősítik az összetartozás érzését.
Gyermeki összedolgozás, társkeresés, együttjátszás –kooperáció a játékban
A társas együttműködés szabályainak gyakorlása: kapcsolatteremtés, beszélgetés
kezdeményezése, egymásra figyelés, pozitív hozzájárulás a közös tevékenységekhez,
alkalmazkodás a megbeszélt szabályokhoz, segítőkészség, önzetlenség, együttérzésbelső kontroll alakulása.
Barátságos viselkedés, egymás elfogadása, egyezkedés, megosztás, osztozkodásmagasabb rendű erkölcsi normák megjelenése.
A játékban megjelenő társas magatartási formák gyakorlása.
„Pillanatnyi” baráti szálak kapcsolatok megerősödése, támogatása.
Valamit alkotni, létre hozni, konstruálni- siker, elismerés átélése, önállóság,
önfegyelem megalapozása, elemi szabályok rögzítése: szabálykövetéssel szabály tudat
erősödik.
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Megjelenő gyermeki
játéktevékenység
Óvodáskor Összetett játék tartalmak:
vége
 utazós játékok, benzinkutas-,
jegyárus-, szerelő műhelyes-,
űrhajós-, robotos játékok
 őslények, vízi- szárazföldi,
 kutatós, kincskeresős, vadász
 rendőr, postás, orvos, boltos,
tűzoltós játékok
 labirintus-, akadály-,
 összeszerelések sok féle anyagból,
játék eszközök és saját játék eszköz
készítése: állat, ember figurák, kis
járművek, kerítése, házak, zászlók,
jelzések, pénzek, kosarak, edények
 makettek, terep játékok készítése
 befőzések, éttermi játékok,
ünnepek játékai, szabás-varrás,
ruhaboltos játék, nagytakarításos,
vizes játékok
 átváltozós, váras játékok
 társas játékok
 Kártyajátékok
 mozgásos szabály játékok:
téri- labirintus és akadály játékok, sorváltó- fogó játékok, csapatjátékok

A szocializáció szempontjából várható eredmény












Élmény – tapasztalatszerzés segíti a biztos eligazodást, tájékozódást a környezetében,
megismeri a felnőttek világát, foglalkozásokat, ismereti bővülnek, szociális képességei
fejlődnek. (pl: vásárlás a boltban pénzzel)
MIT? HOL? MIÉRT?
HOGYAN? MIKOR?
A segítségkérés, segítségadás, eligazodás, alkalmazkodás, helytállás, rugalmasság, ok
– okozati összefüggések, következtetések, megtapasztalás, beszéd – és cselekvés
összhangja, egymásra figyelés, megbízhatóság, feladattudat, feladattartás, önzetlenség,
lelkiismeret, empátia.
Felnőtt pozitív visszajelzései a magatartási, viselkedési normák terén – pozitív
tapasztalatokat szerez – önértékelése erősödik.
Társadalmi normák felerősödése, megszilárdítása.
Nagyfokú az önállóságuk, a gyermekek motiváltak (belső hajtóerő) öntevékenyek,
összedolgoznak, alkotnak (szerveznek, terveznek
Összedolgozással, önmegvalósítással a gyermeki siker átélésével önbizalma erősödik.
Aktív közreműködés a gyermekek között: szerveznek – terveznek – társakat keresnek
– létrehoznak – alkotnak – véleményeiket elmondják – vitatkoznak – döntenek –
értékelnek – elemi játékszabályokat alkotnak, szabálytudatuk erősödik.
A feladatvállalással a személyes érdemek megerősödnek, türelem, kitartás,
önfegyelem, önmegvalósítás az önérvényesítő képességeik, akarati tulajdonságaik
(megerősödnek.
Egyén és közösség közötti együttműködés és társas, baráti kapcsolatok mélyülnek,
empatikusak, peremhelyzetű magányos gyermekek behívása a játékba.
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Játékhoz szükséges alapvető anyagok, eszközök:
Gyakorló játék eszközei:
- fakockák, különböző méretű mértani testek
- különböző nagyságú dobozok
- nagyméretű járművek (autó, vonat, busz) stb.
- kosárban természetes anyagok – különböző méretű - vastagságú faágak, termések,
csutka, kukoricaszár, termések évszakokhoz kapcsolódóan
- magvak, edények, kancsók
- kalapács, fadarabok, lécek
- kosárban: anyagok, anyagféleségek (bársony, szőrme, selyem stb.)
- nagylyukú, nagyméretű gyöngyök-, gombok-, fűzőszálak
Konstruáló játék eszközei:
- Wesco dobozok
- Duplo, Lego, fémépítők
- Faépítők, fahasábok
- Makett elemek – téri összerakó (pl.: vár)
- Terepasztal
- Deszkalapok, hengerek, farostlemez tábla
- Szerelő láda: kalapács, harapófogó, csavarhúzó, csiszolópapír,
- Különböző méretű szögek, satu, fűrész
- Szét és összeszerelhető tárgyak, kisgépek
- Kiegészítő anyagkellékek, azok elkészítéshez
Szimbolikus – szerepjáték eszközei:
- Baba, nagyméretű maci, kisméretű plüssállatkák
- Babaruhák – aktuálisan, évszakokhoz kapcsolódóan
- Bölcső, mózeskosár (hordozó), babakocsi
- Kosarak, táskák, kötény, kalapok beöltözős ruhák, textíliák: terítő, kendő, hátiszák
- Bababútor, asztal, szék, babaágy
- Babaszobai edények: fazék, fedő, fakanál, tepsi, tányér, bögre, evőeszközök 1-2 tál,
csésze
- Vasalódeszka, vasaló, szárító, csipesz
- Tükör
- Fodrász szerkény vagy polc
- Fodrász kellékek, vállkendő
- Orvosi ágy, orvosi táska és kellékei, esetleg orvosi kisszekrény
- Autók, kormánykerék
- Buszos, sapka, táska, sisak, korona
- Távcső
- Plédek, nagyméretű textíliák
Szabályjáték eszközei:
- Társasjátékok, dobókocka
- Kártyák
- Versengő játékok, mozgáseszközei
- Térbeli társasjátékok
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8.2. Verselés, mesélés
Cél:
Minden óvodás ismerje és szeresse meg a magyar, népi, klasszikus és kortárs irodalmi
alkotásokat, melyek segítik az érzelmi – értelmi, anyanyelvi, erkölcsi és esztétikai
fejlődésüket.
Más népek irodalmi alkotásainak megismerése járuljon hozzá a nemzeti és interkulturális
nevelés megvalósulásához.
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés hatására a gyermekek alkotó módon
éljék át a saját mese – vers alkotás örömét, a élményfeldolgozás folyamatában kreatívan,
változatos önkifejező módon jelenítsék meg a belső képi világukat.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai, módszertani tudással rendelkezzen.
2. Az életkornak, a gyermek érdeklődésének megfelelően válassza ki és tervezze meg
az irodalmi alkotásokat, melyek képszerű, fantáziára ható bemutatása élményt
nyújt. A népköltészet, népmesék, a népi hagyományokat felelevenítő mondókák,
rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit.
3. Szakmai felkészültségének egyik alapja, hogy rendelkezzen igényes „Irodalmi
tárházzal”, ami színesíti, gazdagítja a természetes, spontán és tervezett módon
megjelenő verselést, mondókázást, mesélést. (Forrás: népköltészet, magyar
népmese- és gyermekmondóka-gyűjtemények. Pl.:Bauer Gizella: Gyermekirodalmi
Szöveggyűjtemény; Óvodások mesekönyve - Hunyadiné Körtvélyesi Anikó; Mesevers Munkaközösség irodalmi anyag gyűjteménye) A magyarság történelmét
feldolgozó mondavilág meséi (pl. A csodaszarvas, Mátyás király meséi)
4. Az óvodapedagógus előadás módja élményszerű, használja a szép magyar nyelv
kifejezéseit, ritmusát, szófordulatait, hangsúlyát, hanglejtését. Az érzéseit,
gondolatait az emberi belső világ érzelmi viszonylatait, viselkedésformáit a
bábozás és dramatizálás eszközeivel közvetítse a gyermekek felé.
5. Az óvodapedagógus a csoport kedvenc meséjét szívesen, lehetőség szerint
emlékezetből mesélje.
6. Az óvodapedagógus teremtse meg az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkört,
ahol meghitt, személyes kapcsolatot alakít ki a gyermekekkel.
7. Alakítsa ki a megfelelő, nyugalmas színterét (mesesarok), annak szertartásait,
szimbólumait, amely alkalmat ad a mindennapos mondókázásra, verselésre,
mesélésre.
8. A gyermek saját vers-mese alkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja, melyhez az óvodapedagógus motiváló,
esztétikus, változatos eszközöket biztosítson.
9. Az óvodapedagógus tudatosan tervezze és valósítsa meg a differenciálást: a
fejlődés, fejlesztés folyamatához igazodóan válassza meg a fejlesztés tartalmát,
anyag és eszközkiválasztását, valamint a szervezeti formákat.
10. Az irodalmi alkotások közvetítésével az óvodapedagógus teremtse meg az irodalmi
fogékonyság az esztétikai, erkölcsi, anyanyelvi képességek fejlesztését, az
anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelést, a lokálpatriotizmust.
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Fejlődés folyamata
Kezdetben ölbeli játékokat
(cirógató, simogató, höcögtető, ujj
kiszámoló, dülöngélő, lovagoltató)
mondókákat, halandzsaszerű
kiolvasókat játszunk.
Ölbeli játékok játszása, hallgatása,
utánzása megkönnyíti, segíti a
gyermekek érzelmi biztonságának
kialakítását, nagyban megsegítve a
szocializáció folyamatát.
A leporellók közös nézegetése
élményt jelent, a színes képekről
történő mesélés, képolvasás
ÓVODÁSKOR Az általunk kínált versek,
ELEJE
mondókák, rigmusok ritmusosak.
Mondogatása ösztönzik a
gyermekeket, melyeket játékos
utánzó mozdulatokkal kísérnek.
Mesehallgatás: egyszerű
cselekményű mesék, melyeknek
izgalmát a ritmusok visszatérő
ismétlődések adják, láncmesék
Megjelennek, tréfás mesék
alvós mesék
A ritmikus zenei
hatásmondókázáshoz szívesen
öltöznek be a gyermekkülönböző
ruhákba, jelmezekbe. A

Fejlesztés
tartalma

Ölbeli játékok:
8-10 db
Mondóka,
rigmusok:
4-5 db
3-4 soros
rövidversek
4-5 db
Láncmesék,
állatmesék 3 – 4
db
Altató vers –
mese 1 -1 db
Irodalmi anyag

Szükséges eszközök

Nyitott, gyermek magasságához igazodó polcrendszer
Szöveges leporelló 8-10 db (folyamatos csere biztosítva)
Nagyalakú képeskönyv (állatokról, növényekről, az élet dolgairól) 3
– 4 db
A gyermek számára jól elérhetően (önkifejező, mesesarokban)
vállfán, nyitott polcon, elhelyezve
4-5 kalap
2-3 kendő
2-3 kötény
2-3 szoknya
2-3 mellény
2-3 állatos fejdísz (textilből) folyamatosan cserélve, aktualizálva,
bővítve)
Nyitott polcon, a gyermek számára elérhető magasságban. (Bábok
aktualizálása, cseréje folyamatos)
Csutkabáb, ujjbáb, fakanálbáb,
Kezdetben:
Ujjbábok: 5-6 db
Folyamatosan megjelenik
Csutkabáb 5-6 db
Gyűszűbáb 5-6 db
Zacskóbáb 5-6 db
Egyszerű fakanálbáb 3-4 db
Kesztyűbáb óvodapedagógusi használatra 2-3 db
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beöltözések és átváltozások
motiválják a mozgásra,
„előadásra”, melyek a későbbi
dramatikus játék elemek
megjelenését hordozzák
magukban.
Első közös bábos élmények,
ösztönzik, a gyermeket az első
bábos próbálkozásra, ahol a
funkció öröm kijátszása a bábok
mozgása, táncoltatása, jelenti,
állathangokat, hangutánzásokat
hangoztatnak.
Az
élményekhez,
témákhoz
kapcsolódó versek, mesék, újszerű
verses mesék jelennek meg, a
ÓVODÁSKOR mondókák
tárháza
bővül
KÖZEPE
(kiszámolók). Szívesen hallgatnak
verseket,
meséket
állatokról.
Jellemzően
az
állatokról,
emberekről
szóló
furfangos,
humoros tanulságos mesék.
Szívesen
nézegetnek
képes-,
mesekönyveket a „kis gyermek
könyvtárunkban” megjelennek a
kedvenc
–
aktuális
mesés
könyveink az érdeklődésükhöz
kapcsolódó természeti, növény és
állatvilágról szóló képeskönyvek,
ismeretterjesztő
könyvek.
A
kedvenc és a már ismert mesék

Versek: 5-7
Mondókák: 5-6
Verses – mese:
1-2
Mese: 5-6

Képeskönyv, mesekönyv, természet / ismeretterjesztő képeskönyv
10-12 (aktualizálás, folyamatos csere)
Gazdagítja a gyermekek mesei könyvtárát a gyermek közösség által
kiválasztott kedvenc meséket tartalmazó mesekönyv, melyet a
mindennapi mesehallgatás során (pihenés előtt, délutáni játék során)
szívesen hallgatják
Jelmezek:
3-4 kalap
2-3 mellény
3 különböző színű palást
3 korona
3 fátyol
4-5 hosszú szoknya
3 vállkendő
2 fejkendő
Állatos fejdíszek
- kutya
- macska
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képillusztrációjáról
szívesen
mesélnek egymásnak.
A játéktevékenységben megjelenik
a mesékhez kapcsolódóan az
izgalmas mese – szituációk,
meserészletek,
mesehelyzetek,
mesehősökkel való azonosulás:
viselkedésükben,
beszédükben,
mozgásukban. A mesei belsőkép
feldolgozását a játékba kivetíti,
szorongásait oldja, ez vezet a
dramatizálás
spontán
kialakulásához.
A meserészlethez kapcsolódóan
mesei környezetet teremt, a csoport
meglévő eszközeiből (csoportszoba
eszközei)
illetve
készít
(megjelennek
az
alapvető
kiegészítők)
Bábjátékokra jellemző, hogy a már
ismert
mondókákat,
verseket
mondogatnak, báboznak.
Az óvodapedagógusi bábjáték,
mint élményt nyújtó hatás,
motiváló a gyermekek által
kedvezményezett saját bábjátékra,
megjelennek a páros bábjátékok,
kisebb
párbeszédek,
bemutatkozások,
köszöntések,
vonulások és elemi meserészletek

- kakas
Kiegészítők
- botok
- kosarak
- zsák
- tarisznya
- zöld, kék, barna nagyméretű textilek
- bokor, fa
Arcfesték, tükör
Változatos (2-3 db)
- természetes anyagú báb
- terménybáb
- fakanál báb
- kesztyűbáb 3-4 db
- ujj bábok 5-6 db
- botbábok 2-3 db
- báb paravánként szolgáló térelválasztó eszköz, vagy mobil báb
paraván
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Témához,
élményekhez
kapcsolódóan szívesen hallgatnak
és sajátítanak el hosszabb –
rövidebb verseket
ÓVODÁSKOR Tartalmában
a
valós
VÉGE
élethelyzetekben
előforduló
történésekből, az idő múlásával
kapcsolatos
eseményekről
(napszak,
évszak…)
megfigyelésekről szólnak, ünnepi
hangvételű,
humoros,
tréfás
hangulatú versek színesítik a
kínálatot.
Az irodalmi élmények hatására
gazdagodik szókincsük, beszéd –
verselési kedvük fokozódik –
szívesen mondanak verset - és az
önkifejezés
kreatív
megnyilvánulása során egyéni
versalkotások születnek.
A mondókázás öröme természetes
módon
jelenik
meg
a
mindennapokba,
érdeklődve
ismerkednek találós kérdésekkel,
népi szólásokkal, közmondásokkal,
népi hiedelmekhez kapcsolódó
rigmusokkal
Szívesen hallgatják a fordulatos,
izgalmakkal
átszőtt,
mágikus
hatású tündérmeséket.
A mese fordulatos eseményeik

Versek
6-8 db
Mondókázás
6-8 db
Vers – mese
1-2 db
Mese
Népmesék,
tündérmesék,
tréfás mesék
10-12
Szólás –
közmondások,
találós kérdések
3-4 db

Verses könyvek
3-4 db
saját verses füzet
képes könyvek, népmesék 8 db
Folytatásos elbeszélő könyv 2-3 db
Óvodás újságok (pl.: Dörmögő Dömötör) 2-3 db
Szólások, közmondások találós kérdések gyűjteménye
A gyermek számára elérhető módon nyitott polcon, vállfán vagy
jelmezes kosárban:
- fejdísz 10-12
- farok, fülek, mancsok
Jelmezek
- kalap 3-4 db
- tarisznya 2 db
- mellény, bekecs 3 db
- palást 3 db
- korona 3 db
- zsák 2 db
- vándor-, furkóbot 1
- hosszúszoknya 4-5db
- vállkendő 2 db
- fejkendő 2 db
- kötény 2 db
- fátyol 3 db
Kiegészítők
- díszlet kellékek
- fák, bokrok
- nagyméretű színes textilek
Arcfesték, tükrök
Anyagában és karakterében változatos, folyamatosan cserélt
bábkészlet.
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lekötik a gyermek figyelmét,
képesek hosszabb terjedelmű mese
befogadására is.
A mesei élmények hatására
megjelennek saját mesealkotásaik,
gyermeki fantáziát, képzelő erőt
mozgatva.
Belső
képi
világukhoz
kapcsolódóan átélt érzelmeket
kifejezik
dramatizáló
tevékenységükben.
Megteremtik az önkifejezéshez
szükséges feltételeket:
díszleteket,
kiegészítőket,
jelmezeket terveznek, készítnek,
A gyermekek számára élvezetes,
óvodapedagógusi bábjáték és az
átélt irodalmi élmények hatására
szívesen
kezdeményeznek
és
szerveznek bábjátékot, készítenek
hozzá változatos bábokat és
díszleteket.
Kifejezésmódjukban használják a
mese
szófordulatait,
melyet
mozgással is lekövethetnek.
Fejlődik
kifejező
készségük,
szókincsük
gazdagodik,
természetes
beszédkedvük
fokozódik.
Közösségi élményként élik meg a
bábjáték „előadásokat”.

A báb típusának megfelel bábtartón.
Változatos (4-5 db)
- természetes anyagú báb
- terménybáb
- fakanál báb
- kesztyűbáb 10-12 db
- ujj bábok 10-12 db
- botbábok 10-12 db
- marionett bábok
2-3
- árnyjátékhoz fehérlepedő, lámpa
- mobilizálható báb paraván
- makett díszletek
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A gyermekek szívesen mondanak verseket, dramatizálnak meséket, történeteket. Szívesen
meghallgatnak új verseket, verses meséket, a mese szófordulatait használva önállóan
mesélnek.
- A történetek, elbeszélések mesék humoros mondanivalóját megértik.
- Óvodásaink szeretik a verseket, meséket az irodalmi alkotásainkhoz fűződő pozitív
érzelmi viszonyuk megerősödik, későbbiekben jelentőséggel bír olvasóvá
nevelésük folyamatában.

8.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél:
Óvodásaink a mindennapi tevékenységeikben szívesen énekeljenek, mondókázzanak,
játsszanak énekes játékokat, a zenélés örömet nyújtson számukra és másoknak.
Igényesen válogatott művészeti alkotások hatására fejlődnek zenei képességeik a ritmus,
egyenletes lüktetés, ének, hallás, mozgás és a kreativitás területén.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai – módszertani tudással rendelkezzen.
2. A zenei anyag kiválasztásánál, összeállításánál a gyermekek életkorához igazodó
igényes tartalmak jelenjenek meg, melyek nemzeti kultúránk értékeit hordozzák.
A mondókákat, énekes játékokat a magyar gyermekjáték magyar hagyomány
anyagából és a művészi értékű, a magyar népzene sajátosságaira épülő komponált
gyermekdalokból merítse, Kodály Zoltán és Forrai Katalin útmutatásai alapján.
A dalos játékok és énekek kiválasztásánál a kis hangterjedelmű (s-m; l-s-m; m-r-d),
egyszerű mozgástartamú és helyzetű (felnőtt játéka gyermekkel, utánzó játék ),
egyszerű ritmusú (tá,titi ) anyagtól haladjon a nagyobb hangkészletű (s-m-d; s-m-rd; d-l,-s,; l-d ), bonyolultabb játékszabályú és térformájú (guggolós, párválasztós,
szerepcserés, kifordulós, kergetős, sor-lánc, kapu-híd, leánykérő egyéb körjátékok),
nehezebb ritmusú (szinkópa, ririti, szün) körjátékok, mondókák felé.
3. A zenehallgatási anyag összeállítása során elsősorban a magyar népdalokból, majd
a rokon-és más népek dalaiból, magyar és külföldi énekes és hangszeres műzenei
szemelvényekből, kortárs művészeti alkotásokból merítsen, figyelembe véve a
nemzetiségi és etnikai kisebbségi kultúrát, a gyermekek hovatartozását.
4. Előadásmódja,
tiszta
éneklése,
mozgáskultúrája,
hangszerhasználata,
kommunikációja nyújtson mindennapi zenei élményt a gyermekek számára.
5. Változatos módszereket alkalmazzon a zenei készségek és képességek
fejlesztéséhez. (éneklés, hallás, egyenletes lüktetés, ritmus, harmonikus-esztétikus
mozgás, kreativitás)
6. Tervező és gyakorlati munkája során jelenjenek meg a szakmai munkaközösség
által kidolgozott szakmai tartalmak (tárgyi eszközök, CD gyűjtemény, 3-as
differenciálás, zenei gyűjtemények).
7. Derűs, oldott légkör megteremtésével a zenei eszközök szabad választásával, az
óvodapedagógus zenei élménynyújtásával segítse elő a gyerekek pozitív
viszonyulását a zenéhez.
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Éneklési készség
Az óvodapedagógus segítségével
egyszerre, csoportosan körülbelül
azonos hangmagasságban
énekelgetnek, 3-4
hangterjedelemben.

Fejlesztés tartalma
2-4 motívum
terjedelemben
8-12
ütemterjedelemben
5-7 mondóka
6-7 ölbeli játék
6-9 dalszöveg

Szívesen játszanak ölbeli játékokat,
ringatókat utánzó mozdulatokkal
kísérik a mondókák ritmusát és az
énekes játékokat.

m-r-d: 2-3
sz-m 2-3
l-s-m: 2-3

Hallás
Az óvodapedagógus
érzékelteti a énekekkel,
a dalokon keresztül a
magas –mély
különbségeket (oktáv
távolságban) a
gyermekek számára,
melyet érzékelnek,
felismernek és térben
mozgással, játékosan
mutatnak.
Az óvodapedagógus
érzékelteti beszédén, a
különböző
zörejhangokon
keresztül halk –
hangos különbségeket,
melyeket a gyermekek
felismernek.
2-3 eltérő zörej, mely
lehet emberi beszéd,
zenei, ütős hangszer…
(megkülönbözteti)

Ritmus
Egyszerű játékos utánzó
mozgással (hajladozás,
hintáztatás, lovagoltatás,
altatás, egyszerű
táncmozdulatok, billegés,
térdrugózás, közben) az
egyenletes lüktetést érzik.

Zenehallgatás
Első zenei élményt
jelent számára az
óvodapedagógus
és dallamjátszó
hangszer hangja,
melyet érdeklődve
hallgatnak.

Az óvodapedagógussal
együtt szívesen játszanak
énekes játékokat,
egyszerű mozgásokkal
követve az
óvodapedagógus
tempóváltását.
Egyszerű
ritmushangszereket
használnak: dobon
érzékeltetik az egyenletes
lüktetést.
Egyszerű beszélt és
énekelt ritmus
motívumokat
visszatapsolnak.
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Éneklési készség
Az óvodapedagógus
indításával önállóan,
érthető szövegkiejtéssel,
3-4 hangterjedelemben
énekelnek a gyerekek.

Fejlesztés tartalma
4-6 mondóka,4-6
motívum
terjedelemben
10-15 magyar népi
játékdal,
3-4 műdal

Hallás
Magas – mély érzékeltetése ismert,
egyszerű dallamokon keresztül
felismerik, térben mutatják. Kezdő
hangjának változtatását átveszik.

A gyermekek énekes
játékaik szerepváltó-,
párcserélő-, kiforduló-,
lánykérő-, táncosjátékokkal gazdagodik

10-16 ütem
terjedelemben
s-m, l-s.m;
s-m-d, s-m-r-d, d-l-s
(2-3 db)
m-r-d-l 1 db
Hangterjedelem terc,
kint, kvart
hangeszköz

Felismerik a halk – hangos
különbségét, érzékelteti éneklés,
mondókázás tapsolás során.
Jól ismert, kedvelt dalokat
dúdolásról, hangszeres előadásról.
Belső hallásfejlesztés,
dallambújtatás: motívumonként
váltva, halkan - hangosan
érzékeltetve
Kisebb hangszín különbségeket,
finomabb zörejeket a gyermekek
felismernek (azonos vagy hasonló
anyagból készült használati
tárgyak)
Egymás beszédhangjának és a
természeti környezet zörejeinek
felismerése.

Ritmus
Járással, tapsolással,
játékos mozgással,
dobolással érzékeltetik a
gyermekeknek az
egyenletes lüktetést.
Tapssal ütős hangszerek
(dob, cintányér,
triangulum és a
gyermekek által készített
hangszerek) játékával
érzékeltetik a dalritmust és
mondóka ritmust.
Játékos mozdulatokkal
motívum… kiemelése,
ritmikus visszhang
játéktok.
A jól ismert dalokon,
mondókákon és mozgáson
keresztül átélik a gyors –
lassú tempót, képesek
érzékeltetni és a megfelelő
tempót érzékeltetni.
Szívesen és örömmel
találnak ki a gyermekek
dallamfordulatokat (név,
köszönés…) a zenei
kreativitásuk átélve a
játékos dallamalkotás
örömét.

Zenehallgatás
Szívesen hallgatják
és igénylik a
játékdalok,
műdalok,
népdalok, énekes
mesék újra
hallgatását,
énekelve és játékos
hangszeren
keresztül.
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Éneklési készség
A gyermekek önállóan,
aktívan, bátran indítanak
egyénileg és csoportosan
énekeket,
kezdeményeznek énekes
játékokat.

Fejlesztés tartalma
4-6 mondóka
6-12 motívum
terjedelemben

Egyéni sikert jelent
számunkra a dallam
visszaéneklése.

Játékdal anyag
16-20 magyar népi
játékdal
5-6 műdal rokon és
más népek gyermek
dalanyaga
12-16-18 ütem
terjedelemmel
Anyagterjedelem
kvint, szext,
hangkészlet
pentaton hangsor
hangja

Hallás
A magas mély
viszonyt az ismert
dallamok,
motívumokat,
dallamokat térben
mutatják.
A gyermekek
megismerik a halk –
hangos, gyors – lassú
fogalom párokat,
együttes játék során
gyakorolják.
Belső hallásuk és
zenei emlékezetük
fejlődik
dallambújtatással (a
rövidebb – hosszabb
Dallamokat ismernek
fel dúdolásról,
hangszeres játékról,
kezdő vagy belső
motívum alapján.
egységekkel, belő
énekléssel).

Ritmus
Egyenletes – és dalritmust
hangoztatnak egymás után.
Dalritmust hangoztatnak belső
énekléssel belső
mondókázással.
Dalokat, mondókákat ritmusról
felismernek az adott ritmus
motívumhoz neveket,
ritmusokat illesztenek,
visszhangjátékokat játszanak.

Zenehallgatás

Szívesen alakítanak zenekart.
Zenei ritmusjátékhoz dobot,
háromszöget, cintányért
behasználnak.
Tapssal, járással, játékos
mozdulatokkal, tánccal
érzékeltetik és kiemelik a
motívum – hangsúlyt.
Mondókázásukat, éneklésüket,
mozgásukat tempóváltással
tagolják, gyakoriságát, a gyors
– lassú, halk – hangos,
különböző kombinációit.
Szívesen kitalálnak szöveghez
ritmust és dallamot,
improvizálnak zenéhez
mozgást, énekes – ritmusos
párbeszédeket.

A gyermekek érdeklődve,
figyelmesen, élvezettel
hallgatják az általunk énekes
és hangszeres formában
előadott egymástól eltérő
hangulatú játék - , mű –
népdalokat. A gyermekek
szívesen hallgatnak ismert
zenei anyagot gépi
előadásban.
A gyermekek zenehallgatása
is alkalmas klasszikus,
szimfonikus darabokkal is
megismerkedhetnek
Megismerik a nemzeti
ünnepeinkhez kapcsolódó
nemzeti dalainkat (Himnusz,
Szózat).
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánchoz szükséges eszközök:
1. Nyitott polcon, a gyermek számára elérhető magasságban
2. Ütős és ritmushangszerek:
1. 3 db dob
2. 3 db cintányér
3. 2 db triangulum
4. Csoport létszámához igazodó ritmusbot
5. 2 db különböző csörgő
6. Zörejt keltő tárgyak eszközök: fémből, fából, üvegből
7. Saját készítésű hang- és ritmuskeltő eszközök
8. Saját gyűjtésű termések, kövek,
9. Zenei témával kapcsolatos magazin
3. Dallamjátszó hangszerek: furulya, metallofon, xilofon
4. Audiovizuális eszközök, polcon: CD lemezjátszó, magnó, CD-k, hangkazetták
5. Népi játékok kellékei: 1 bő szoknya, 1 vesszőkosár, 1-2 kalap, 2 kendő, 1 mellény,
1 kötény, 1 bot
6. Hangvilla, zenei szakkönyvek, zenei gyűjtemények
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

Óvodásaink különböző zenei tevékenységei tudatossá és önállóvá válik.
Szívesen és örömmel kezdeményeznek maguk is dalos játékokat, könnyed, tiszta
énekléssel kísérik játékos mozdulataikat.
Érdeklődéssel és szívesen hallgatják az óvodapedagógus és egymás éneklését,
hangszeres játékát.
Esztétikai élményt nyújt számunkra az egyéni és csoportos éneklés, a zenét kísérő
mozgásformák, tánclépések és ritmusok.
Zenei önkifejező tevékenységükre jellemző a kreativitás: zenei kérdés – felelet
kitalálása, hangszeres játék, zenekar alakítása, a csoportban található és saját
maguk által készített eszközök által. Az önálló alkotás igazi élményt nyújt
számukra!
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8.4.Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Cél:
Óvodásaink, az önkifejező tevékenységek során, az ábrázolás különböző formáival és
eszközeivel alkotómódon éljék át és alkossák újra élményeiket, ezzel is gazdagítva belső
képi világukat.
Gyermekeink az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben legyenek nyitottak a
vizuális élmények befogadására, melyek elősegítik esztétikai igényességük kialakulását.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus, megalapozott szakmai, módszertani, vizuális technikai
tudással rendelkezzen.
2. Az életkorhoz és a fejlesztéshez igazodóan biztosítsa az optimális feltételeket: a
rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, képalakítás, térbeépítés, valamint az
ábrázolás különböző formáihoz a megfelelő mennyiségű, minőségű differenciált
anyagokat, eszközöket.
3. Az egyéni és közös élményszerzési lehetőségek szervezésével, az elmélyüléshez
elengedhetetlen, kellő idő biztosításával teremtse meg az alkotó légkör alapját.
4. Differenciáltan az egyéni fejlettséghez, és képességekhez igazodva ismertesse meg
a gyermekeket az eszközök használatával, a rajzolás, mintázás és kézi munka
technikai eljárásaival.
5. Igényes, esztétikus környezetet alakít ki, valamint megteremti annak lehetőségét,
hogy a gyermeki alkotások bemutatásra kerüljenek, az esztétikai élmény
befogadására alkalmas teret adjon. (pl. ovi galéria, gyermekrajz kiállítás,
gyermekrajz pályázat alkotásai).
6. A gyermekeket aktívan bevonja a környezet alakításába, mellyel megalapozza az
esztétikum iránti vonzódásukat, igényességüket.
7. Az önkifejező, alkotó tevékenységek során utánozható mintát nyújt, támogató,
kommunikációval segíti az alkotás örömének megtapasztalását, sikerét.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

Az alkotó – alakító tevékenységeket óvodásaink örömmel, elmélyülten, jókedvvel
végzik, képalakításukban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
Magabiztosan használják az alapanyagokat, eszközöket, többféle technikát
alkalmaznak.
Önkifejezéseikre, alkotásaikra jellemző az árnyalt színhasználat, részletező
formagazdagság, a tér kitöltése, és a helyes arányok megjelenítése.
Az egyéni és közös kompozíciókban, környezetükben felismerik a szépet,
gyönyörködnek benne, törekednek annak kialakítására.

A vizuális technikák egymásra épülése
(Az éves tervező munka feladatrendszere, melyekhez a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságainak, képességeinek, valamint az érdeklődésüknek megfelelő témákat és
gyakoroltatási lehetőségeket kell rendelni.)
Cél: A Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenység éves tervezésének megsegítése
a fokozatosság, és a tudatosság jegyében.
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Használati útmutató:
 A dőlt betűsrész szeptember-októberhónapokban megvalósítható.
 Az új technikák tervezésénél a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségi
szintjét figyelembe kell venni.
 A különböző vizuális technikák szabad tevékenységként való gyakorlása mellett,
(pedagógiai céllal) biztosítsuk a 4-5 éveseknek a nagyobb felületű kevésbé tagolt
formák színezésének lehetőségét, majd az 5-6-7 éveseknek fokozatosan vezessük be
az egyre tagoltabb formák színezési feladatait!

3-4 évesek
Tervezés:
(Firka, rajzolgatás szabadidőben, tervezni a festés (mázolás-ecsetnyom, stb.) és a mintázás
technikákat kell, majd a második félévben némi kézimunka!)

Rajz

Festés

Mintázás

Kézi munka

Firka

Mázolás, nyomhagyás

Gyurkálgatás

Tépés, ragasztás,
hajtogatás

Mintázás:
1. Ismerkedés a homokkal. (nedves, száraz) Gyurkálgatás, szórás, lapátolás, tömörítés,
formából öntés, kiszúrás
2. Ismerekedés a só-liszt gyurmával. Gyurkálgatás, nyomkodás, anyagformálás
3. Ismerkedés az agyaggal. Gyurkálgatás, nyomkodás, anyagformálás
(Novemberben az első új technika a mintázás/gömbölyítés)
4. Gömbölyítés technikájának megismertetése,(két tenyér között) gyakoroltatása változatos
alapanyagok megmunkálásával (agyag, só-liszt, főzött gyurma, plasztik gyurma, stb.)
5. Lapítás technikájának megismertetése, (nyújtott tenyérrel lefelé történő nyomással)
gyakoroltatása változatos alapanyagok megmunkálásával (só-liszt, homok, agyag, főzött
gyurma, plasztik gyurma, stb.)
6. Nyújtás technikájának megismertetése (az anyag kiterjedésének - terület, hosszúság növelése eszközzel vagy két tenyérrel) gyakoroltatása változatos alapanyagok
megmunkálásával (só-liszt, homok, agyag, főzött gyurma, plasztik gyurma, stb.)
7. Ismert technikák együttes alkalmazása - Ember és állatformák alakítása

Festés:
1. Ismerkedés a festék tulajdonságaival, a nyomhagyás eszközeivel és technikájával,(ujj-,
tenyér-, talpnyomat, különböző anyagokból készült formanyomatok) folt, vonal
létrehozásával.
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2. A nyomhagyás technikájának gyakoroltatása nagy, változatos felületeken és anyagokon.
(papír, vászon, fa, stb.)
3. Ismerkedés a festés eszközeivel, (szivacs, kisméretű korong ecset, pemzli, lapos ecset,
stb.) a felületfestés technikájának megismertetése,(marokfogás, vállból indított meszelő
mozgás) gyakoroltatása függőleges és vízszintes változatos formájú és nagyságú
felületeken
4. Az ismert technikák együttes alkalmazása egyéni elképzelés alapján.
5. Képalakítás a vonal és a folthagyás technikájával.

Kézi munka:
1.Természet kincseinek (kövek, kavicsok, termések falevelek stb.) rakosgatása, vonalak,
foltok létrehozása.
2. A papírgyűrés technikájának megismertetése, gyakoroltatása különböző minőségű
papírokkal (szalvéta, krepp-papír, újságpapír, zsírpapír, tafett papír, stb.)
3. Papírtépés technikájának megismertetése és gyakoroltatása különböző minőségű
papírokkal (újságpapír, rajzlap, tafett papír, krepp-papír stb.)
4. A ragasztás technikájának megismertetése, gyakoroltatása különböző minőségű papíron.
(ragasztó stift)
5. A ragasztás technikájának megismertetése, gyakoroltatása különböző minőségű és
textúrájú anyagokon (folyékony ragasztó)
6. A szalvétahajtás megismertetése és gyakoroltatása.

4-5 évesek
Tervezés:
(Rajzolás, festés, mintázás emlékezet, képzelet alapján – díszítés; Papírtépés, ragasztás,
vágás, hajtogatás – képalakítás –vegyes technikákkal (is!) Bővül az eszköztár, - új
anyagok, technikák stb. –Ajánlott arányok: Rajz 1/3; festés, mintázás, kézimunka 2/3, de a
hangsúly még mindig a festésen és a mintázáson van!)
Rajz

Festés

1/3

Mintázás

Kézi munka

2/3

Mintázás:
1. Ismert alaptechnikák (gömbölyítés, lapítás, nyújtás) felelevenítése, gyakoroltatása
különböző ismert anyagokon (agyag, só-liszt gyurma, plasztik gyurma, stb.)
2. A mélyítés technikájának megismertetése és gyakoroltatása különböző anyagokon.
(agyag, színezett só-liszt gyurma, színes plasztik gyurma, stb.)
3. A karcolás technikájának megismertetése és gyakoroltatása különböző anyagokon.
(agyag, színezett só-liszt gyurma, színes plasztik gyurma stb.)
4. A nyomhagyás technikájának megismertetése és gyakoroltatása különböző anyagokon.
(agyag, színezett só-liszt gyurma, színes plasztik gyurma)
5. Technikák változatos alkalmazásával tagolt formák létrehozása emlékezet után.
6. Emberalak mintázása főbb részlet érzékeltetésével vízszintes síkban.
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Festés:
1. Felületfestés felelevenítése, gyakoroltatása függőleges és vízszintes felületen különböző
méretű és formájú ecsettel, az ismert alapszínekkel, különböző minőségű és nagyságú
felületeken
2. Nyom, vonal és folthagyás technikájának felelevenítése, gyakoroltatása az ismert
alapszínekkel, különböző minőségű és nagyságú felületeken. Képalakítás gyakoroltatása
3. A 8-as, 10-es ecset használatával (helyes ecsetfogás)a festés helyes technikájának
megismertetése és gyakoroltatása. (könyökből induló festő mozdulat, elfektetett ecsetfej)
4. A színkeverés technikájának és a kevert színek nevének (lila, bordó, stb.)
megismertetése és gyakoroltatása.
5. A gombfesték használatának megismertetése és gyakoroltatása.
6. Képalakítás vegyes technikával emlékezet, vagy egyéni elképzelés alapján.

Kézi munka:
1. Az eddig megismert anyagok (papír, textil) és technikák (gyűrés, tépés) felelevenítése,
gyakoroltatása
2. Ragasztó stift és folyékony ragasztó ragasztási technikájának felelevenítése,
gyakoroltatása
3. A termések és megmunkálásuk megismertetése és gyakoroltatása.
4. Az olló használatának megismertetése és gyakoroltatása változatos anyagokon (gyurma,
főtt tészta, papírcsík, stb.)
5. A különböző alapanyagok megismertetése és megmunkálásuk gyakoroltatása.(textil,
fonal, gyapjú, fa stb.)
6. Hajtogatás egyszerű formáinak megismertetése és gyakoroltatása. (felező, átló,
szekrény)
7. A díszítés egyszerű formaelemeinek és elrendezésének megismertetése, gyakoroltatása.
8. Játék kiegészítők készítése ismert anyagokból, ismert technikák alkalmazásával saját
elképzelés alapján. (barkácsolás)

Rajzolás:
1. Nyomhagyás ujjal, bottal, aszfaltkrétával különböző felületeken (homok, föld, beton,
krétatábla) mondókára, vagy saját elképzelés alapján
2. Firkálgatás, rajzolgatás marokkrétával, vastag zsírkrétával különböző méretű
függőleges és vízszintes felületen mondókára, vagy saját elképzelés alapján.
3. Rajzolgatás zsírkrétával kisebb méretű (A3, A4) felületen.
4. A vastag ceruza helyes fogásának megismertetése és gyakoroltatása. (3 ujj)
5. Képalakítás felismerhető formákkal (pl. ember, pillangó stb.) és a térbeliség
megjelenítésével (lent, fent) egyéni elképzelés alapján vagy emlékezet után.
6. Díszítés saját elképzelés után.

5-6-7- évesek
Tervezés:
(A hangsúly a kézimunkán és a vegyes technikák alkalmazásán van. Különösen fontos az
emlékezet és a képzelet (fantázia) utáni vizuális tevékenységek biztosítása!)
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Rajz
munka

Festés

Mintázás

1/3

Kézi

2/3

Mintázás:
1. Ismert technikák felelevenítése, gyakoroltatása
2. Ismerkedés a képzőművészeti alkotásokkal (kisplasztikák, köztéri szobrok, kiállítások)
3. A kicsípés, kihúzás technikájának megismertetése és gyakoroltatása különböző anyagok
felhasználásával.
4. Az agyaghurka felrakás és simítás technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
5. Ember-, állatalak létrehozása a térben (felállítja) karakteres jegyek jelölésével. (állatokfül, szem…)
6. Kompozíció létrehozása az összes ismert formaelem és technika önálló alkalmazásával,
figyelve az arányokra

Festés:
1. Festés technikájának felelevenítése, gyakoroltatása.
2. Képalakítás természet után, elképzelés vagy emlékezet alapján, az ismert anyagok és
eszközök helyes alkalmazásával. (kéztámasz nélkül, csuklóból végzett festő mozdulat)
3. Ismerkedés a különböző technikákkal készült képzőművészeti alkotásokkal (festmények
freskók, ikonok, ablakképek stb.)
4. A színárnyalatok(világos-sötét), és létrehozásuk (színkeverés fehérrel) megismertetése
és gyakoroltatása a képalakítás hangulatához és az érzelmekhez igazított színhasználattal.
5. Az üvegfestés technikájának és eszközeinek (üvegfesték, kontúrfesték), megismertetése
és gyakoroltatása.
6. A papírbatik technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
7. A viaszkarc technikájának megismertetése és gyakoroltatása.

Kézi munka:
1. Ismert technikák felelevenítése, gyakoroltatása
2. Múzeumok, kiállítások látogatása, ismerkedés a népművészeti alkotásokkal szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal és más népek művészetével.
3. Kiegészítő és díszítő elemek készítése a játékba, saját elképzelés alapján, ismert
anyagokból, ismert technikákkal
4. A szövés, fonás eszközeinek (különböző minőségű fonalak, szövőkeret, szövő állvány,
körmön fonó, körszövő keret stb.) és technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
5. A bőrözés eszközeinek (különböző minőségű bőrök, bőrlyukasztó, bőrragasztó,
bőrszíjak, patentok) és technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
6. A varrás eszközeinek (különböző minőségű anyagok, cérnák, hímzőfonalak, gombok,
tűk) és technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
7. A gyöngyfűzés eszközeinek (különböző méretű, fajtájú gyöngyök, damil) és
technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
8. Bonyolultabb hajtogatási technikák megismertetése és gyakoroltatása (legyezőhajtás,
stb.)
9. Díszítő motívumok gazdag használata, változatos elrendezése a magyar népi
hagyományok nyomában, vagy saját elképzelés alapján különböző anyagokon, felületeken.
10. A batikolás eszközeinek és technikájának megismertetése és gyakoroltatása.
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11.Különböző tárgyak alkotása nemezeléssel.
12.Előzetes tervezés alapján egyszerű makettek, modellek készítése, terepasztal beépítése.
(kollektív munka)

Rajzolás:
1. Képalakítás saját elképzelés alapján zsírkrétával, vastag és vékony ceruzával.
2. Ismerkedés a művészi alkotásokkal (grafikák)
3. Egyéni élmények megjelenítése részlet gazdagon, díszítéssel, tetszés szerinti színekkel,
formákkal fő és mellékalakok ábrázolásával.
4. Ember vagy állat ábrázolása aprólékos kidolgozással, mozgás megjelenítésével.
5. Fantázia, képzelet utáni alkotások létrehozása különböző technikák együttes
alkalmazásával.
6. Az udvaron, séták, kirándulások alkalmával természet utáni ábrázolás, egyéni
látásmódon keresztül.
7. Közös kompozíciók készítése ismert technikák alkalmazásával.
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Fejlesztés tartalmi elemei
Óvodáskor eleje (3-4 évesen)
Mintázás
- Megismer és megnevez
3-4 gyúrható, formálható
anyagot: homok, agyag,
só-liszt gyurma, natúr
gyurma
és ezekkel szívesen
tevékenykedik.
-Megismerkedik a
gömbölyítés, lapítás,
sodrás technikájával.
- A technikák
alkalmazásával létrehozott
„alkotásokat” megnevezi.
-Fej, láb - ember,
állatformát kialakít.
-Az alapvető szokások
alakulnak: ruha ujjának
felhúzása, mintázó
laphasználata, kézmosás a
tevékenység után.

Festés
-Megismeri a festék
tulajdonságait.
-Örömét leli a nyom,(ujj,
tenyér, szivacs) vonal és
folthagyással való
„képelemek” alkotásában.
-Felismeri, megnevezi és
változatosan használja a
környezetében gyakran
előforduló színeket: piros,
kék, sárga, zöld, barna,
fehér, fekete.
-Megismeri és gyakorolja a
felületfestés különböző
méretű és formájú ecsettel
végezhető technikáját:
kisméretű korong ecset,
pemzli, lapos ecset:
marokfogás, vállból indított
meszelő mozgás.
- Örömmel fest kikevert
temperával nagy ívű
függőleges és vízszintes
felületeken.
-Elkezdi a képalakítást.

Rajzolás
-Megjelenik az ábrázolás
szándéka, de nem a
valóság megjelenítésének
igényét fejezi ki. „szétszórt
kép”
- Zsír és aszfalt
marokkrétával, vastag
ceruzával szívesen
firkálgat nagy felületű
nagy ívű papíron, táblán,
járdán, falon: vállból
indított lengőfirka,
körvonalas firka, majd
képelemek, részformák.
-Megnevezi „alkotásait”.
-Megjelenik a személy
ábrázolásának szándéka:
fej-láb emberforma.

Kézi munka/barkácsolás
-Megkülönbözteti a papírt
és a textilanyagot,
ismerkedik a
tulajdonságaival.
-Különböző minőségű
papírokat –gyűr, tép,
gombócol: szalvéta, krepp-,
újság, zsír-, tafett papír stb..
- Ismeri, és gyakorolja az
alapvető ragasztási
technikákat: stift, sűrű,
folyékony ragasztó.
- Ismeri és alkalmazza a
hajtogatás egyszerű elemét:
szalvétahajtás

Építés
- Ismeri, és szívesen
rakosgatja a környezetében
található különféle
anyagokat, tárgyakat,
eszközöket: termések, ágak,
kövek, kavicsok.
- Ismerkedik a különböző
nagyméretű eszközök,
tárgyak, anyagok formáival,
alakzataival: dobozok,
bútorok, falapok,
papírtéglák, kerítéselemek,
takarók stb.
- Nagyméretű elemek
felhasználásával kisebbnagyobb térbeli alakzatokat
hoz létre – térbeli
tapasztalatokat szerez.
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Óvodáskor közepe (4-5 éves)
Mintázás
- Az alaptechnikákat
ismeri, azok kivitelezése
pontosabb.
- Új technikákat ismer
meg: bemélyítés, karcolás,
agyagdarabolás,
nyomhagyás stb.
- A technikákat
változatosan alkalmazza,
kombinálja.
- Bővülnek az alakítható,
gyúrható, formálható
anyagok: színezett só-liszt,
ill. színes gyurma, gipsz
- Emlékezet után
felismerhető formákat,
tárgyakat alkot – képes a
formák tagolására.
- Emberalakot mintáz,
(vízszintes síkban) főbb
részformákat érzékeltet.
(Fej, törzs, végtagok)
- A szokásokat kis
segítséggel, szükség
esetén szóbeli irányítással
végzi.

Festés
- Megismerkedik a
gombfestékkel.
- Az alapszínek mellett
megismerkedik a
különböző
színárnyalatokkal,
színkeveréssel (lila, bordó,
rózsaszín, szürke stb.
- Megjelenik a képalakítás
egyénileg választott
színekkel.
- Örömmel fest sokféle
alakú, méretű, színű és
anyagú papírra.
- Törekszik a 8-as, 10-es
méretű ecsetek helyes
fogására.
- Elsajátítja a festés helyes
technikáját: könyökből
induló festő mozdulat, 3
ujjas fogás az ecset kb.
1/3-ad részén az ecset
elfektetett fejével,
megfelelő mennyiségű
festék felhasználásával.
- Gyakorolja az ecset
kimosását és a helyes
vízhasználatot.

Rajzolás
-A rajzaiban megjelennek a
megszerzett, megtapasztalt,
ismeretei, élményei, melyek
keverednek a képzelet
elemeivel.
- A függőlegesen és
vízszintesen elhelyezett nagy
felületek mellett,
biztonsággal rajzol az A3-as,
és az A4-es felületeken.
- Vastag ceruzát három ujjas
technikával képes megfogni.
- Nyomatéka határozottabb,
vonalvezetése könyökből
indul.
- Rajzai színesek– de ez nem
a valóság utánzása.
- Megjelenik a színezés
igénye.
- Felismerhető formákat
rajzol, kezd alakulni a
„valamit alkotás” igénye.
- Megjelenik a valósághű
emberábrázolás igénye (Fej,
törzs, végtagok)
- Megjelenik a térbeliség
jelzésének szándéka –
formák elhelyezése lent, fent.

Kézi munka/barkácsolás
- Előszeretettel készít
különféle alapanyagokból
játék kiegészítőket
segítséggel, és saját
elképzelés alapján is.
( Miből mit lehet csinálni?)
- Ismer új anyagokat: bőr,
fa, termések, textil fajták,
gyapjú, fonal stb.
- Próbálkozik az olló
helyes használatával.
(egyenes vonalban vág)
- Egyszerű formákat
hajtogat: felező és átló és
szekrényhajtás.
- Ismerkedik a kézműves
tevékenységekkel:
nemezelés, pókfonás.
- Ajándéktárgyakat készít.
- Megjelenik a díszítés
különböző
formaelemekkel, és
elrendezésben.
- Óvónő irányításával
alkalomhoz illően díszítő
elemeket készít.

Építés
- Nagy térbeli alakzatokat
tud létrehozni zárt és nyitott
formákban, egyenes
vonalban és
kanyargósorban.
- Saját elképzelés alapján
kisebb-nagyobb
építményeket tud létrehozni.
- Téralakításkor felhasználja
a környezetében lévő
tárgyakat, bútorokat,
anyagokat
- Mérlegeli a funkció és a
méret közötti összefüggést
(arányok), és törekszik a
stabilitásra.
- Részt vesz egyszerű
terepasztal berendezésében.
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- Megjelenik a saját
elképzelés utáni díszítés
igénye.
Óvodáskor vége (6-7 éves)
Mintázás
- Új technikákat ismer
meg: kicsípés, kihúzás,
ragasztás, agyaghurka
felrakása,
simítás stb.
- Érdeklődéssel fordul a
képzőművészeti alkotások
felé. pl. köztéri szobrok,
kisplasztikák, stb.
- Képes az összes ismert
formaelem és technika
önálló alkalmazására.
- Karakteres formákat tud
létrehozni a jellegzetes
jegyek jelölésével. pl. állat
füle, szeme, stb.
- Leképezi az arányokat a
formákban és a formák
között.
- Az ember – és az
állatalakot felállítja a
térben.
- Próbálkozik a több
alakos kompozíció

Festés
- Önállóan és biztonsággal
használja és gondozza a
festéshez szükséges
eszközöket.
- Megismerkedik a
különböző technikákkal
készített festményekkel,
műalkotásokkal.
- Bővül a festésre
alkalmas anyagok tára: fa,
selyem, üveg stb.
- Képes az ecset hegyével
a kontúrvonalak festésére.
- A színeket érzelmeinek
és hangulatának
kifejezésére használja.
- Próbálkozik a tempera és
a vízfesték együttes
használatával. (temperával
kontúroz, vízfestékkel
felületet fest)
-Megismerkedik a fehér
temperával való
színkeveréssel.

Rajzolás
- Képes az emlékezet és a
képzelet utáni ábrázolásra.
- Megismerkedik a művészi
grafikákkal.
- Szívesen jeleníti meg az
egyéni élményeit.
- A vékony ceruzát
helyesen fogja,
vonalvezetése csuklóból
indul.
- Alkotásait különféle
technikával, és anyagokkal
gazdagítja.
- Rajzaiban több síkon
jeleníti meg a fő és a
mellékalakokat, formákat.
- Alkotásait részlet
gazdagon, tetszése szerinti
részformákkal, színekkel,
formaismétléssel díszíti.
- Az emberábrázolása
aprólékosan kidolgozott, és
megjelenik a mozdulat.
- Képes alkotás közben a

Kézi munka/Barkácsolás
- Megismerkedik a népi
kismesterségek eszközeivel,
anyagaival, alkotásaival.
- Kipróbál új technikákat:
batik, szövés, fonás, bőrözés,
fazekasság, varrás stb.
- Képes bonyolultabb
hajtogatási technikák
kivitelezésére.
- Céllal készít kiegészítő
tárgyakat, kellékeket.
- Gazdag díszítő
motívumtára van, azokat
változatos elrendezésben
alkalmazza.
- Alkalmassá válik a
múzeumok, kiállítások
látogatására: gyönyörködik
az alkotásokban, élményeit,
érzelmeit szóban kifejezi,
stb.

Építés
- Megtervezi a téralakító
tevékenységet.
- Képes érzékelni a
differenciáltabb
arányviszonyokat.
- Gazdagodik az építményei
formavilága.
pl. térrészek
összekapcsolása átjárókkal,
folyosókkal, alagúttal stb.
- Tapasztalatokat szerez az
építmények statikai
helyzetéről.
- Séták alkalmával
megismeri Szolnok város
közterületeit, a köztéri
alkotásokat, a
középületeket.
- A valóságról szerzett
ismeretei, tapasztalatai, ill.
fantáziája felhasználásával
képes terepasztal
beépítésére.
- Örömmel készít
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létrehozásában
- Beépülnek a szokások.

(világos-sötét színek)
- Új technikával
ismerkedik meg:
viaszkarc, papírbatik.

kooperációra.
- Örömmel vesz részt közös
kompozíciók
megalkotásában.
- Törekszik a reális
ábrázolásra.

egyszerűbb maketteket,
modelleket.
- Kitartóan, akár több napon
keresztül folytatja a
tevékenységet, és a
mintázás, festés, rajzolás,
kézi munka és a barkácsolás
alkotásait beépíti játékába.

68

„Nekünk minden gyermek fontos”

Szükséges eszközök:
Óvodáskor eleje:
-

nyitott polcrendszer az eszköztárolásra
rajzgyűjtő dosszié minden gyermek számára
iratgyűjtő doboz minden gyermek számára (kép, jel, név nyomtatott
nagybetűvel)
polc, faliújság a gyermekek alkotásainak elhelyezésére
fonott kosárban évszakokhoz kapcsolódó termések, kavicsok, különböző
méretű – vastagságú ágak, magvak stb.
tálca – szóráshoz (nyomhagyás)
liszt, gríz, mák (folyamatosan pótolva)
különböző minőségű papírféleségek (szalvéta, krepp-, újság, zsír-, tafett papír
stb.)
nagy ívű csomagoló papír – folyamatosan pótolva
2-3 nagyméretű lepedő
különböző anyagminőségű textilek
1 tömb agyag
só, liszt a gyurmához (folyamatosan pótolva)
5 doboz gyurma (natúr)
tempera (6 alapszín)
festőszivacs, parafa dugó, stb.
2db viaszkos vászon
ecsettörlő rongy, víztartó edény
1 doboz marokkréta
aszfaltkréta
2-2 (kis) korongecset, pemzli, lapos ecset
ragasztó (stift, sűrű folyékony ragasztó)
nagyméretű, nagylyukú gyöngyök
különböző méret papírdobozok
bal kezes eszközök szükség szerint
festőállvány

Óvodáskor közepe:
-

agyag, natúr és színes gyurma
többszínű tempera, gombtempera
6 db-os vízfesték
papírféleségek: hullám, csomagoló, színes papírok stb.
A3-as , A 4-es rajzlapok
Ecsetek: 6 db 10-es ecset, 6 db 8-as ecset
6 db gyermekragasztó
6 db olló (balkezes is)
különböző méretű gyöngyök
különböző méretű és minőségű textíliák
különböző méretű dobozok,
vastag, vékony fonalak
12 színű zsírkréta, vastag ceruza
hurkapálca, fogvájó
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Óvodáskor vége:
-

vízfesték, tempera színkészlete bővül 5x12 db-os vízfesték, 3x24 db-os tempera
különböző vastagságú ecsetek: 6db 6-os és 3–as ecset
festőállvány
Akvarellfesték
zsírkréta, porpasztell kréta, vékony ceruza, 3 oldalú ceruza, filctoll, grafit és
színes ceruza
gipsz, öntőformák
Tapétaragasztó
különböző vastagságú fonalak, hímző fonalak, tű, gyűszű, színes szalagok
különböző nagyságó gyöngyök – gyöngyfűzéshez
3-as, 4-es, 8-as ágú körmöcske
2-3 szövőkeret
bőrhulladék, lyukasztók (bőrözés)
csempe, üveglapok – üvegfestés,
damil, spárga, raffia
lyukasztó, kivágó formák, cikk – cakk, hullám olló
magvak, száraz tészták, gombok, dugók
terepasztal homokkal, földdel, vízzel – aktuálisan
papírféleségek: karton rajzlapok, hajtogatós papírok, krepp –, tafettpapír,
csomagoló-, hullámpapír, fotókarton, stb.
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8.5. Mozgás
Cél:
Az óvodásaink testi szükségleteiknek és igényüknek megfelelően szívesen és örömmel
mozogjanak a nap bármely szakaszában.
Tervezett, rendszeres mindennapi mozgástevékenységek szervezése által váljanak edzetté,
erősödjenek, mozgásos tapasztalataik gazdagodjanak, testi képességeik –erő, ügyesség,
gyorsaság, állóképesség - fejlődjenek.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus, megalapozott szakmai, módszertani tudással rendelkezzen.
2. Csoportszobában vagy folyosón megteremti a mozgáshoz szükséges biztonságos
környezetet, teret, biztosítja változatos eszközöket.
3. Minden nap csoportszobában, de főként szabad levegőn, az időjárás függvényében,
eszközök vagy eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában játékos mozgást
szervez (mindennapos testnevelés)
4. A mindennapos testnevelés időpontját, a mozgáskészség fejlesztésének feladatát, a
mozgásos játékot éves tervben tervezze, csoportnaplóban dokumentálja.
5. Feladata az örömteli és biztonságos mozgáshoz szükséges jó szokás –
szabályrendszer kialakítása.
6. Éves tevékenységi tervben életkori sajátossághoz igazodóan, a gyermek testi
képességeinek fejlesztésére irányulóan, tudatosan egymásra épülve, differenciálva
tervezi, szervezi a mozgásos tevékenységeket.
7. A mozgások kivitelezéséhez nélkülözhetetlen, hogy óvodásaink és az
óvodapedagógusok mozgásra alkalmas, kényelmes ruhába öltözzenek át.
8. Napi rendszerességgel biztosítsa a szabad levegőn való tartózkodást, tervezze az
udvari változatos mozgásokat, mozgásos szabadjátékokat, csapatjátékokat, sport –
és versenyszerű játékokat, melyek által a gyermekek testi képességei fejlődnek, a
társra figyeléssel társkapcsolataik megerősödnek.
9. Aktívan vegyen részt az óvodapedagógus a mozgásos tevékenységekben személyes
példát, mintát nyújtva: a gyakorlati elemeket mutassa be a megértés és a helyes
mozgásformák kivitelezése érdekében.
10. Együttes, közös mozgás, annak átélt öröme fokozza gyermekeink mozgáskedvét,
mozgás szeretetét.
A fejlesztés folyamata
Játékos természetes mozgásformák, utánzó mozgások, nagymozgások:
Óvodáskor - Különböző mozgások, járás, futás, csúszások, mászások, kúszások, ugrások
eleje
talajon, szereken, tárgyak alatt vagy fölött, szer megkerülésével.
- Egyensúlyozó járások talajon, vonal között, vonalon és szereken.
- Gurulás a test hossztengelye körül, kézi szerrel
- Dobásgyakorlatok (labda, babzsák) fogás, elengedés, elkapás, bedobás,
gurítás.
- Térbemozgások, testnevelési játékok: szétszórt alakzatban, futások, járások,
jelek alapján elindulások, megállások, futások irány- és helymegjelöléssel,
hullámvonalban járás, futás, vonatozás.
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A fejlesztés folyamata
Járás, futás eszközök megkerülésével akadályok átlépésével, sávok között.
Ugrások: mélyugrás, távolugrás
Csúszások asztalon, padon, karhúzással, tolással.
Kúszás térden és tenyéren, padon
Mászás talpon, tenyéren
Függeszkedés: egyszerű függés gyakorlatok
Dobás gyakorlatok: függőleges és vízszintes célba különböző méretű
eszközökkel, labdavezetések: gurítás, átadás.
Hossztengely körüli gurulás különböző szerek fogásával
Guruló átfordulás előre guggolótámaszból, zsugorkanyarulati átugrás
előkészítő gyakorlata.
Testnevelési játékok:
- Futó játékok, futások meghatározott kiinduló és befejező
helyzetekbe való érkezése
Óvodáskor
- Futó játékok eszközök beépülésével
közepe
- Egyszerű fogó játékok, fogójáték utánzó mozgással
Speciális járások, futások, iram és irány - változtatások, tempóváltással.
Gimnasztikai vonatkozású gyakorlatok, páros gyakorlatok. Ugrás gyakorlatok
- Különböző szökdelések, átugrások
- Sorozat ugrás: magasugrás, távolugrás, támaszugrás talajon,
szeren, szőnyegen
- Csúszás – hason, háton, előre, hátra
- Mászás szereken fel – le – át, rézsútos padon
- Kúszás tárgyak között és alatt
- Kézenállás előkészítése
- Guruló átfordulás előre, hátra
- Zsugorkanyarulati átugrás padon
- Függeszkedés: lefüggések, lengések, függeszkedve, tovahaladás
Dobásgyakorlatok különböző méretű és súlyú szerekkel. Kétkezes alsó és
felső célba dobás.
- Labdavezetés
- Versenyjátékok, szabályjátékok, csapatjátékok
Testnevelési játékok:
- Fogójátékok 1-2 fogóval
- Érintős fogó, kötetlen vagy meghatározott területen
Óvodáskor
- Fogó játékokba épített egyszerű szabályok:
vége
- Meghatározott testhelyzet
- Terület (ház) beiktatásával
- Labdajátékok párosával, csapatban, labda kiütő, labdagyűjtő,
szabadulás a labdától,
- Ügyességi játékok
- Versenyjátékok: sor – váltó – és csapatjátékok
Szükséges eszközök:
- Szalag, kendő, babzsák, labdák (különböző méretű és súlyú), botok, karikák, Wesco
téglák
- Egyensúlyozó eszközök
- Kötelek (ugró – mászó)
- Bordásfal
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-

Tornaszőnyegek
Padok, zsámolyok
Body – roll hengerek
Trambulin
Greiswald készlet
Gyűrű, mászólétra
Többfunkciós WESCO készlet
Ejtőernyő
Ugráló labda
Csoportszoba asztalai
Udvari mozgásfejlesztő eszközök:
Hinták
Csúszdák
Mászókák
Kombinált eszközök

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
1. A szervezett mozgásos tevékenységekben a gyermekek szívesen és örömmel
vesznek részt.
2. Igénylik a rendszeres mozgást az óvodán belül és a szabadban egyaránt.
3. Nagymozgásuk, testi képességeik – erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság –
egyéni fejlettségi szintjükhöz igazodó, mozgásuk összerendezettebb, harmonikus,
finom mozgásra képesek.
4. A torna és mozgás tevékenységek során finommotorikájuk, vizuális – verbális
memóriájuk, akarati tulajdonságaik fejlődnek.
5. Tolerálják saját és társaik egyéni adottságait.
6. Társas kapcsolataik fejlettek – tudnak egymásra figyelni, elfogadják a
csapatjátékban megélt sikereket és kudarcokat.

8.6. Külső világ tevékeny megismerése
Cél:
Óvodásaink örömmel és tevékenyen fedezzék fel a szűkebb és tágabb természeti – emberi
– tárgyi környezetüket, azok értékeit, jelenségeit, ezáltal alakuljon ki a környezetükhöz
fűződő pozitív érzelmi viszonyuk.
Ismerjék nemzeti értékeinket, lakóhelyükre jellemző hagyományokat, szokásokat, a tárgyi
kultúra értékeit a közösséghez való tartozás élményét.
A környező világ mennyiségi – formai – kiterjedésében összefüggéseinek felfedezése
során szerezzenek sokoldalú tapasztalatokat,- életkoruknak megfelelően – elemi
ismereteik birtokában magabiztosan tájékozódjanak környezetükben.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai, módszertani tudással rendelkezzen.
2. Biztosítson változatos lehetőségeket a sokoldalú tapasztaltszerzésre, megismerésre, a
gyermeki kíváncsiság kielégítésére egyéni felfedezésekre.
3. Az éves tevékenységi/projekt tervekben tudatosan tervezi a külső világ tevékeny
megismerésére vonatkozó témákat, tapasztalatszerzési lehetőségeket, óvodán kívüli
tevékenységeket, életkorhoz igazodóan koncentrikusan bővülő és egymásra épülő
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

feladataikat. A gyermekek megszerzett ismeretei beépülnek más tevékenységeikbe, a
gyermeki produktumaikban megjelennek. Természeti – társadalmi – matematikai –
témák feldolgozása során a helyes arány megtartására törekszik, mely a tervezési
szakaszban jelentőséggel bír.
A tevékenységek szervezése során tudatosan törekedjen az új ismeretek nyújtására, a
már meglévő ismeretek gyakoroltatására, megszilárdítására, azok rendszerezésére, az
elemi fogalmi gondolkodás alakítására. A fenntartható fejlődés érdekében fordítson
kiemelt figyelmet a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására, és az
alapvető eszközrendszert biztosítsa.
Fejlessze a gyermekek nyelvi kifejezőkészségét és gazdagítsa szókincsét.
A szükséges eszközöket biztosítja, a feltételrendszert kialakítja:
- A gyermekek számára elérhető helyen,
- A gyermekek életkorához, a témához, a feladatokhoz aktualizálni szükséges,
- Az eszközök sokszínűsége biztosítja a gyermek több irányban történő
fejlődéséhez a lehetőséget,
- Az eszközök differenciáltsága több szempontú megközelítést tesz lehetővé.
Az óvodai tevékenységekbe tudatosan építse be és használja ki a matematikai
tapasztalatok szerzési lehetőségét.
Tervszerűen ismertesse meg a gyermekeket szűkebb környezetükkel, helyi
nevezetességekkel, a város működéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal (posta, vasút,
polgármesteri hivatal…), közintézményekkel (múzeum, könyvtár, művelődési
központ).
Képviselje és közvetítse a gyermekek felé a keresztény kulturális értékek, a magyarság,
hazaszeretetet a szülőföldhöz és családhoz való kötődés érzését hagyományaink
ünnepeink tiszteletét. Hazafiasságra nevelés!

A fejlődés folyamata

Óvodáskor
eleje

Óvodáskor
közepe

- Közvetlen környezetüket megismerik:
- Én- óvodám; Én – udvarom;
- Én- játszótársaim, Én- játékaim
- Én és a családom
- Én és a testem
- Évszakok
- Állatok, házi állatok: rovarok, bogarak, csigák, kisebb testű állatok
- Növények, termések, gyümölcsök
- Csoportszoba játékai: építőkockák, kis – nagyméretű játékeszközök,
lehetőségeket adnak alak – forma, mennyiség tapasztalatok szerzésére.
Téri építkezések, rakosgatások, gyűjtögetések, rendezgetések.
- Óvoda tágabb környezetét, megismerik, bejárják
- Elemi közlekedési szabályok és közlekedési eszközök megismerése séta
során
- Egyszerűbb kísérleteket végeznek
- Észreveszik, felfedezik az évszakok összefüggéseit
- Személyi zónával kapcsolatos ismeretek bővülnek
- Testrészeit megnevezi, nemi azonossága alakul
- Nagy érdeklődéssel fordulnak az állatvilág felé (házi és vadon)
- Népi hagyományok ápolása
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A fejlődés folyamata

Óvodáskor
vége

- Nemzeti identitás
- Növények ápolása, állatok gondozása segítséggel
- Családdal kapcsolatos ismereteik bővülnek
- Zöldség, gyümölcs, növények ismereteik bővülnek
- Biztonsággal felismerik az alapszíneket
- Az évszakokhoz kapcsolódó kerti szerszámokat biztonságosan
használnak
- A természet, a környezetük felismerése, játékos tapasztalatszerzés,
problémahelyzetek – térbeli viszonyok megtapasztalása, irányok –
helyzetek felismerése során logikus gondolkodásuk fejlődik, halmazokkal
végzett játékos tevékenység közben az osztályozás folyamata alakul
- Mennyiségeket összemér becsléssel – párosítással
- Tulajdonságok szerint szétválogat, elemeket sorba rendez
- A számosság fogalmát cselekvésben érzékeli
- Meg tudják nevezni saját és családtagjaik nevét, ismerik lakcímüket,
születési idejüket, szüleik munkahelyét, foglalkozását, óvodájuk,
csoportjuk, csoportjukban dolgozó felnőttek nevét.
- Alkalmazzák a kulturált magatartási szokások elemeit (köszönés,
kérés…)
- Megnevezik érzékszerveiket, ismerik funkcióit,
- Közlekedési eszközök jellege, használati módja (szárazföldi – légi –
vízi)
- Közlekedési szabályok gyakorlása
- Nap – hónap – évszakok megnevezése
- Természeti elemek föld – víz – levegő – fény összefüggéseiben való
felfedezés, vizsgálódás
- Állatok „lakhelye”, élőhelyük, életmódjuk, testfelépítésük, utódaik,
táplálkozási szokásaik
- Állatok növények védelme
- A város, ahol élünk, a Föld, mint bolygó, annak környezeti sajátosságai,
nevezetességei, közintézményei, nemzeti – városi ünnepek, nemzeti
szimbólumunk, jelképeink.
- Ismerik a szolgáltatást végző közintézményeket, és azok alap feladatit:
Posta, orvos, vasút, buszállomás, polgármesteri hivatal stb.
- Mennyiségek összehasonlítása nagyság – forma – darabszám szerint
- Néhány számképet felismernek, mennyiségileg visszaazonosítják
- Számosság szerint sorba rendeznek
- A fogalmi gondolkodás alkalmazásával elválik a mennyiségfogalom a
konkrét tapasztalástól
- Felfedezik a szimmetria élményét
- Jól tájékozódnak térben és síkban
- Megkülönböztetik jobb-bal irányokat
- Helyesen használják a névutókat
- Geometriai testek felkeltik az érdeklődésüket
- Az irányok és geometriai tapasztalataik térből sík felé fordulnak
- Balról jobbra való tájékozódás előkészítése
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A fejlődés folyamata
- Mennyiségszemlélet alakul
- Ok – okozati összefüggéseket felismerik
- Gyűjtőfogalmakat alkalmaznak
Szükséges eszközök:
-

Környezeti – természet sarok
Tároló kosarak
Ország-, város térkép
Madáretető
Csipeszek, nagyítók
Földgömb
Ismeretterjesztő könyvek
Bogárnéző
Kerti szerszámok
Dobókockák
A csoportszoba játékeszközei
Mértani testek, sík – mértani lapok
Fejlesztő játékok
Logikai készlet
Színes rúd
LOGICO
Dominó

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
1. Az óvodáskor végére gyermekeink érdeklődéssel fordulnak az őket körülvevő
környezetük felé.
2. Közvetlen környezetüket ismerik, abban biztonságban érzik magukat.
3. Elemi ismeretekkel rendelkezik:
-

-

önmagáról és környezetéről;
tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását,
felismeri a napszakokat;
ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;
ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
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8.7. Munka jellegű tevékenységek
Cél:
A óvodásokban a cselekvő tapasztalás útján alakuljanak ki olyan készségek, képességek,
tulajdonságok, melyek elősegítik a munkához, közösséghez, környezethez fűződő pozitív
viszony kialakulását, annak megóvását, védelmét, a munka értékteremtő, értékmegőrző
szerepét, megbecsülését.
Feladat:
1. Tudatosan tervezze, szervezze meg az életkori és egyéni fejlettségi szint
figyelembevételével (önkiszolgálás, közösségért végzett munka, alkalmi megbízatások,
környezet-, növény-, állatgondozás) a munkavégzéshez és annak fokozatos
bevezetéséhez szükséges feltételeket.
2. Támogassa és biztosítsa a lehetőséget a gyermekek önkéntes, belső motivációjából
fakadó munkavégzésre a csoportszobában és a szabadban egyaránt.
3. A munkavégzéshez szükséges feltételeket megteremti. Megfelelő méretű, elegendő és
biztonságos eszközöket biztosít.
4. A gyermekekkel közösen végzett tevékenysége során, a munkafolyamatok sorrendjét
megismerteti, az eszközök használatát bemutatja, a kapcsolódó szokásokat-szabályokat
alakítsa ki.
5. A gyermekeket bevonja környezetük rendjének kialakításába, megtartásába és tudatos
nyújtson mintát pedagógiai jelenlétével.
6. Sokszínű, változatos munka jellegű tevékenységeket biztosít, melyekben a gyermek
„kipróbálhatja” önmagát, erősíti önállóságát, felelősségérzetét, önbizalmát.
7. Folyamatos együttműködés során a gyermekeket az adott tevékenységekben- sikereiket
elismerve - önmagához, fejlettségéhez mérten, fejlesztő módon értékelje.
8. A mindennapi tevékenység során megjelenő párhuzamos tevékenységekkel teremtsen
lehetőséget a gyermekek számára munkajellegű tevékenységeik végzésére, vagy ilyen
jellegű tapasztalataik alkalmazására.
A fejlődés folyamata
- Saját személyével kapcsolatos, önkiszolgáló tevékenységben részt vesz,
Óvodáskor
azok egyes fázisait kis segítséggel, illetve önállóan végzi.
eleje
- Szívesen bekapcsolódik a környezet rendbe tartásába, az életkornak
megfelelő „munka jellegű” tevékenységekbe:
- Játék elrakás
- Asztal letörlése
- Seprés
- Kisállat gondozás
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A fejlődés folyamata
- Saját személyével kapcsolatos, önkiszolgáló tevékenységeket egyre
önállóbban végzi, kis segítséget igényel.
- Bekapcsolódik a környezet kialakításába, rendezésébe, közösségért végzett
munka jellegű tevékenységeket alkalomszerűen vállal, segítséggel elvégez:
- Terem rendezése, díszítése, asztalok rendbe tétele
Óvodáskor
- Kisebb megbízatásával elvállal, szívesen bekapcsolódik udvari munka
közepe
jellegű tevékenységbe
- viráglocsolás
- seprés, gereblyézés
- avar gyűjtés
A közösségért önként vállal munkajellegű tevékenységeket, naposi munkát,
alkalmi megbízatásokat (ünnepi készülődéshez kapcsolódó terem rendezés,
díszítés, javítás, üzenetek átadása) a rábízott feladatot önállóan végzi.
A munka jellegű tevékenységek az óvodás gyermekek természetesen végzett
tevékenysége.
- Saját környezetének kialakításában aktívan és önállóan vesz részt:
- rendrakás, játék elrakás szokásai
- tisztaság kialakítása (sepregetés, asztaltörlés, eszközök tevékenység utáni
rendje) csoportban és az udvaron
Óvodáskor
- gyűjtemények polcon való rendben tartása
vége
- Virág – növény – élősarok gondozása ápolása
- Asztalterítés esztétikus, kulturált rendje, igénye
- Örömmel és aktívan kapcsolódik be az udvari munka jellegű
tevékenységekbe:
- virágoskert, konyhakert gondozása
- locsolás, seprés, avar gyűjtés
- szemét összegyűjtése
- kerti szerszámok rendben tartása
Szükséges eszközök:
- a gyermek saját, személyes felszerelése (törölköző, fogkefe, fogmosó pohár, fésű,
hajkefe, iratgyűjtő dosszié, ruhazsák)
- csoportonként ruhakefe, ruhaszárító
- csoportonként két váltás textilterítő
- asztalonként használt szalvétatartó tál, szalvétatartó, csoportonként asztaltörlő
- csoportszobában zárt kancsó, poharak tálcán
- papír zsebkendő tartó
- szemétgyűjtő
- napos kötény 3-5 db.
- a gyermek méretéhez igazodó
- seprű, lapát
- locsoló kanna
- udvari eszközök:
- gyermekméretű kisásó, gereblye, (csoportonként 3-4 db)
- kapa
- udvari seprű – lapát
- kosár, vödör, locsoló
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- zöldhulladék gyűjtő kosár vagy zsák
- kosár, vödör, locsol, zöldhulladék gyűjtő kosár vagy zsák
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

Örömmel és szívesen vállalnak munka jellegű tevékenységeket.
Gyermekeink saját személyükkel kapcsolatos feladataikat igényük és
szükségletükhöz igazodóan önállóan végzik.
Természetesen megjelenő tevékenységük a környezetük rendjének megtartása,
alakítása, annak megóvása a csoportszobában és az udvaron egyaránt.
Aktívan bekapcsolódnak a közösségért végzett tevékenységekbe, az együttdolgozás
öröm számukra.
Az alkalmi megbízatásokat önállóan, felelősséggel, megfelelő önbizalommal és
kitartással végzik.
Környezetükhöz tartozó növényeket ápolják és védik, a kis állatok gondozását
figyelemmel kísérik, számon tartják – aktív szerepet vállalnak.
Óvodásaink a megszerzett ismereteket, tapasztalataikat változó élethelyzetekben és
környezetekben is tudják alkalmazni.

8.8. Tevékenységben megvalósuló tanulás
Cél:
Óvodásaink nyitottak, érdeklődőek, motiváltak, képesek az egyéi adottságaiknak
megfelelően a világ megismerésére, felfedezésére az összefüggések meglátására.
A gyermekek olyan értelmi, szociális, kommunikációs és testi képességekkel,
készségekkel, ismeretekkel és attitűddel (kompetenciák) rendelkeznek, amelyek
alkalmassá teszik őket, koruknak megfelelő élethelyzetben a helytállásra.
Feladat:
1. Inspiráló tanulási környezetet teremtsen, amely a gyermeket a tanulási tevékenységek
választására ösz önzi: érzelembe ágyazottság, új, felhívó, váratlan ingerek alkalmazása.
(„Itt mindig történik valami!”)
2. A vonzó és motiváló játéktevékenységek szervezése irányuljon a tanulási folyamat
kibontakozására életkorhoz igazodóan.
- Változatos játéktémák, módszerek tervezése
- Sokfajta a differenciálásra is alkalmas eszköz biztosítása
- Sokirányú, sokrétű tapasztalatszerzés biztosítása, amely magába foglalja a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek eltérő igényeit is.
3. Az óvodapedagógus feladata a személyesség biztosítása, sokszínű játéktevékenységgel
és együttjátszással, csoportos tevékenységgel segítse. Alkalmazott módszerei a tanulás
eredményességét segítik. A tanulási helyzet alapja, az élményvezérelt, érzelmi
kapcsolat kialakítása. Az odafigyelés nélkülözhetetlen az egyéni megnyilvánulásokra, a
gyermeki érdeklődés fenntartása kezdetben az óvodapedagógus feladata.
4. A gyermek belső késztetését a világ felfedezésére az óvodapedagógus sajátos
eszközeivel csak támogathatja (!).
- megfelelő eszköz, idő biztosításával
- inspiráló, támogató óvodapedagógiai attitűddel
- tanulási helyzetet támogató kommunikáció, tudatos és sokrétű pedagógiai
kérdéskultúrával
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5. A gondolkodási folyamatok fejlesztéshez felhasználja a gyermeki alaptevékenységeket,
a játékot: teremtsen problémahelyzeteket. A megismerés – érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség fejlesztése és megértés
megvalósítása az óvodapedagógus kizárólagos feladata és felelőssége!
6. Az óvodapedagógus a cselekvő aktivitás lehetőségének megadásával, az érzékelésen –
észlelésen alapuló, sokszínű tapasztalás biztosításával, ítéletalkotással a kreatív
gondolkodást ösztönözze, az oksági viszonyok és az eredmény közötti összefüggések
megláttatásával a stratégiai gondolkodás megalapozását támogassa:
- Próbálgatásokban történő szabad asszociáció átélése
- Egyféle ismeret, különböző módon való megmutatása, gyakorlása
- Az óvodapedagógus a differenciálást eszközökben, feladatok adásában,
módszerekben, eljárásokban biztosítja.
- A probléma feldolgozás folyamatában biztosítsa azt, hogy a gyermekek a mit,
miért, hogyan kérdésekre kapjanak választ.
- A divergens gondolkodás fejlődését támogassa a kivárás, bátorítás, és a játékosság
biztosítása. Az óvodapedagógusok készítsenek éves projekt /tevékenységi tervet
minden nevelési év november 1-ig.
- Az óvodapedagógus tervezzen az óvodáskor elején a nevelési év első félévére
vonatkozó tevékenységi/projekt tervet a szocializációt megalapozó, segítő tartalmi
elemekkel.
- Óvodáskor közepén és záró szakaszában az éves projekt/tevékenységi terv tartalmi
elemei elsősorban az értelmi-, szociális-, kommunikációs-, testi képesség területek
fejlesztését szolgálják, differenciált tartalmakon keresztül intézményi szintű
gyakorlatunknak megfelelően.
- A gyermeki tevékenységek a céloknak megfelelően logikusan egymásra épüljenek.
Terveit a megvalósulás eredményességének függvényében felülvizsgálja, reflektív
módon értékeli.
- Az intézmény és a tagintézmények által kidolgozott belső-, szakmai-, módszertani-,
gyűjtemény segíti az éves tevékenységi terv tervezését és a gyakorlati
megvalósulását.
7. Az óvodapedagógus biztosítsa azokat a tevékenységi formákat, módszereket,
eljárásokat, amelyek által a gyermekek saját élményű tanulás keretében ismeretekhez
jutnak önmagukról, és a környezetről, a kapcsolt szokás – szabályokról, normákról és
azokat biztosan birtokolják, és alkalmazni tudják. Nevelési módszerek kiválasztásában
támaszkodjon a pedagógiai programra, pedagógiai tervező munkájában ezek jelenjenek
meg.
8. A tanulásszervezésünket a következő formák alkalmával biztosítjuk:
- Jelentős részben utánzásos, minta és modellkövetéses, magatartás, viselkedés,
tanulás.
- Spontán játékos tapasztalatszerzés,
- Cselekvéses tanulás, felfedezés – saját élményű tanulás biztosítása,
- A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő,
- A pedagógus munkája során építsen a gyermekek előzetes, más forrásokból szerzett
tudására,
- A pedagógus által irányított megfigyelés, felfedezés,
- Gyakorlati problémamegoldás,
- Témák komplex feldolgozása,
- A téma egységek projekt rendszerű feldolgozása.
9. Az óvodai tevékenységek időkeretének meghatározásánál az óvodapedagógus
felelőssége, hogy a gyermek érkezésétől a távozásáig folyamatos tanulásszervezési
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lehetőséget biztosítson számukra. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy az óvodai
tanulás tágan értelmezett, nem szűkül le az ismeretszerzésre.
10. A pedagógus a megismeréshez, megértéshez szükséges képességfejlesztési eszközöket,
infokommunikációs eszközöket szükség szerint használja.
11. Vegye figyelembe a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítsa a
tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit, eljárásait. Szükség esetén rugalmasan
változtasson előzetes tervein.
12. Munkájában a tanulási folyamatot a nevelés szerves részeként kezeli.
13. A tagintézmény infrastruktúrájának kihasználásával alkalmazza a digitális nevelés
módszereinek, eszközeinek tárházát a tanulásszervezés támogatására.
14. A tevékenységben megvalósuló tanulást segítő óvodai eszközök biztosítása:
1. Az óvodai nevelés minden tevékenység formájában valamennyi eszköz a gyermeki
megismerést, tanulást segítő eszköz legyen.
2. Fontos figyelembe venni és biztosítani, hogy az eszközök elegendő mennyiségben
és minőségben álljanak a gyermekek rendelkezésére, és azok legyenek elérhetőek
egész nap a gyermekek számára.
3. Az óvodapedagógus által készített eszközök legyenek esztétikusak, folyamatosan
karbantartottak, a fejlettséghez igazodó egyéni és / vagy mikro csoportos
fejlesztésekhez adjanak lehetőséget.
4. Évközben folyamatosan frissített, cserélt, az óvodapedagógusok által készített
eszközök is biztosítottak legyenek.
5. Használja a modern információfeldolgozási eszközöket (CD lejátszó, TV, internet,
tablet, interaktív tábla, fényképezőgép).
8.8.1. Tanulási tartalom megjelenítésének lehetőségei
Az óvodapedagógus kollégák módszertani szabadságuk keretében megválasztják a
gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő tanulásszervezési formát, amely
függhet a feldolgozandó témától, didaktikai feladattól is.
A tanulásszervezés folyamatában felhasználják az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja V. fejezetének „A tevékenységekben megvalósuló tanulás” 4. pontjában
meghatározott tanulási formákat.
A tevékenységben megvalósuló tanulás 8.8. fejezetében részletesen tüntetjük fel az
alkalmazott tanulásszervezési formákat. A tanulási témák közötti kapcsolódást kiemelten
kezelik, biztosítva a gyermekek számára a globális gondolkodás fejlődését.
Tanulási tartalmak
1. komplex tevékenység együttesek

Tartalmi megjelenítése
Egyes tevékenységek tartalmilag
kapcsolódnak

vagy egyik tevékenység
beleágyazódik a másikba
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vagy többféle tevékenység egymás
után jelenik meg. Témához az óvodai
tevékenységek egymás után
kapcsolódnak.

2. Integrált tevékenység

Szabad képzettársítási folyamat, amely
vezérfonala a tanulási folyamatnak, a
gyermek aktivitását olyan módon
segíti, amely az ismeret több
szempontú feldolgozását eredményezi.

3. Projekt

Problémaközpontú, amely
élményhátteret feltételez, kapcsolódás
élményhelyzetekhez társadalmi
témákhoz.
A gyermeki aktivitást tervező,
szervező, alkotó munkafolyamatai
adják meg a projekt dinamikáját.
A gyermekek sajátos
munkamenetükben maguk kutatnak,
próbálkoznak, valós (használati),
produktumokat hoznak létre a
probléma megoldására.

8.9. Differenciálás
Cél:
Óvodásaink bejárhassák saját, belső tanulási útjaikat – öndifferenciálás - az egyéni fejlődés
szolgálatában.
A gyermeki személyiségfejlődés szenzitív szakaszaihoz igazodó, a választás szabadságát
biztosító egyéni fejlesztési eljárások beépítése a nevelési folyamatba.
Feladat:
1. Tudatos tervezés
A gyermeki fejlődés folyamatos nyomon követésének eredménye alapján tervezzük a
tevékenységek , feladatok 3-as differenciálás szintjeit.
Tervezésünk során a választott feladatok módszerek, eljárások ezekhez igazodnak, és a
csoportban történő tehetséggondozás feladatit is tartalmazzák.
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2. Differenciált eszközök:
A tevékenységekhez többféle, változatos és alkalmazási nehézségben különböző
lehetőséget biztosító eszközök és alapanyagok egyidejű elérhetőségének megteremtése a
gyermekek számára.
3.Pedagógiai attitűd és tudás:
A gyermeki személyiség sokfélesége, a személyiségstruktúra eltérő fejlettsége a
kisgyermekkori személyiségfejlődés folyamán, természetes módon, eltérő ütemben alakul.
Óvodai nevelési eljárásaink hatékonyságának alapja, hogy támogatjuk ezt a sajátos
fejlődési ütemet:
- Ismerjük a gyermekek adottságait, kulcskompetenciáit, fejlettségük mutatóit,
személyiségük jellemzőit, érdeklődési körüket, ismereteik körét.
- Igazodunk a gyermeki személyiség sokféleségéhez, valamint mindig egyedi és
eltérő a nevelésünk, a módszereink és az elvárásaink rendszere.
- Pedagógiai érzékenységgel fordulunk a gyermekek különbözősége felé.
- A tanulást, felfedezést, kreativitást támogató környezet megteremtésével a
feladatok megoldásához szükséges időtartam biztosításával differenciált
körülmények teremtődnek.
- A differenciálás lényege, hogy minden gyermekre vonatkozzon: a tanítás-tanulás
folyamatában a különböző nehézségű feladatok egymásra épülnek, azok
gyermekhez történő hozzáigazítása érvényesül, biztosítva ezáltal folyamat irányú
fejlesztést.
- A különböző feladatok és helyzetek megoldásán túl érvényesül a gyermekek közötti
kooperáció, biztosítva ezáltal a választást, társas együttműködést.
Differenciálás lehetőségei:
- Az óvodai élet időkereteivel, amelyek igazodnak a gyermekek fejlettségéhez,
tevékenységéhez (folyamatos napirend, párhuzamos tevékenységek, rugalmas heti
rend).
- Célokban (egyénileg várható eredmények)
- A célok által meghatározott feladatokban, amelyeket a gyermekek számára
tervezünk.
A feladatok nehézségi foka legalább hármas fokozatban érvényesül, biztosítva az
egyszerűbbtől az összetett, a könnyűtől a nehéz, a cselekvőtől a cselekvő szemléletesen át
a fogalmi, a nagymozgás és nagy felület, nagy tér hármasától a finom motorika, kis felület,
sík felé történő elmozdulást, egymásra épülően.
A feladatvégzés során elsajátított ismeretek koncentrikusan ismétlődnek és bővülnek,
figyelembe véve az elsajátítás, összehasonlítás, csoportosítás, hozzátevés- elvevés,
sorozatok állítása, oda-vissza, hiányzó elemek meghatározása, fogalmi feladatvégzés
didaktikai sorrendjét.
- Módszerekkel (a feladatokhoz vezető út)
Többféle módszertani megoldással és eljárásokkal változatos módon alkalmazza az
óvodapedagógus hagyományos és korszerű módszereit feladatok megvalósításához. A
módszerek megválasztásánál elsősorban azokat az eljárásokat preferálja, melyek
tevékenységre, cselekvésre késztetik a gyerekeket. (pl. próbálkozás, kísérlet, probléma
megoldás, gyakorlás stb.)
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- Eszközökkel (azok milyensége, mennyisége, használati módja)
Eszközök és anyagok változatosságával, bővítésével, a képességek kibontakozását az
egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztés lehetőségeit teremtik meg.(pl.
eszközök különböző méretben, technikai felhasználás, többféle eszköz kombinálása)
- Elsajátítás ideje (kit meddig „tartok ott” a játékos folyamatban)
Az óvodapedagógus elegendő időt biztosít a tevékenységek végzésére, a tevékenység
folytatására, a közösségi nevelés során jó szokásokat alakít ki (pl természetes módon
beépül a gyerekek mindennapi életébe, hogy napokon keresztül végzik az általuk elkezdett
tevékenységet). A tevékenységben eltöltött idő fokozatosan kitolódik, az óvodapedagógus
motivációs bázist erősítő módszereinek és eljárásainak alkalmazásával.(pl. motiváció
fenntartása bábbal, találós kérdéssel, egy ötlettel, több egyéni vagy közösségi ötletek
megvalósításával , egy probléma felismerésével, megoldásával /alternatívák keresése/
- Elsajátítás tempója (az egyén számára elegendő idő az egyéni ütemhez)
Az óvodapedagógus a készségek és képességek kigyakorlására az egyéni fejlődési
ütemhez megfelelő időt biztosít, közben folyamatosan „leköveti” a gyermeki
tevékenységet. Az óvodapedagógus facilitátor szerepben választja ki a gyermek
fejlesztése szempontjából legoptimálisabb módszereit.
-Egyéni bánásmóddal
- Munkaforma (egyéni, csoportos, páros, mikro-csoportos)
- Pozitív visszajelzések (egyénre szabott fejlesztő értékű, támogató jelleggel)
Az óvodapedagógus értékelése a gyermek tevékenységére, teljesítményére irányuló
fejlesztő hatású, a gyermek fejlődését támogató pozitív visszajelzés. Irányul a
tevékenység megoldására, a gyermek erőfeszítésére, a feladat megvalósításához
szükséges társas szerveződés minőségére, a gyermeki produktumok létrehozására
mely során az óvodapedagógus elismerését fejezi ki a sikeresen megjelenő gyermeki
megnyilvánulások megerősítésére.
- Képességek fejlesztésében
Az óvodapedagógus tudatosan tervezi a fejlesztendő készségek és képességek
irányát a játékos és célirányos gyakorlatsorokat.
- Tartalom feldolgozásában (egy – egy tevékenység más – más tartalommal)
Az óvodapedagógus változatos tevékenységeket biztosít az ismeretfeldolgozó
folyamatban, több szempontú megközelítésekkel gazdagítja a gyakorlást, ismeretek
beépülését.
- Tevékenységek megszervezésében
Az óvodapedagógus a tevékenységek szervezése során támaszkodik a gyermekek
ötleteire, elképzeléseseire kreatív megoldásaira. Épít az előzetes élményekre,
egyéni tapasztalatokra, a közösségi nevelés feladatainak meghatározása során
tervezi a tevékenységekhez kapcsolódó jó szokások alakítását.(önállóság fokozása,
öndifferenciálás, önérvényesítés képessége, önmegvalósítás
- Technikai megoldások (különböző technikák jelenléte a tevékenységben)
Az óvodapedagógus a tevékenységek szervezése során technikai, technológiai
(munkafolyamatok) végzésére utánozható mintát nyújt, azok gyakorlásának
lehetőségeit visszatérő módon tervezi.
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8.10. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Cél:
A személyre szabott, fejlesztő hatású pozitív értékeléssel segíteni a gyermeki személyiség
optimális fejlődését.
Feladatok:
1.
Az óvodapedagógus ismerje a gyermekek egyéni érési sajátosságait.
2.
Rögzítse a rendszeres és célirányosan végzett megfigyelések és mérések
eredményeit, ahol nyomon követhetők a gyermekek saját magukhoz mért folyamatos,
konkrét fejlesztő értékelésének eljárásai is. (hiv. 11.1.)
3.
Adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, értékelési módszereket
használjon, a tevékenységek során személyre szabott, pozitív értékelést alkalmazzon.
4.
A helyes viselkedés, tevékenységek és feladatok megoldásában árnyaltan
alkalmazza verbális és metakommunikatív visszajelzéseit (pl. mosoly, simogatás,
szóbeli elismerés, ölelés, „örülök, hogy…”)
5.
A gyermekek és a csoport által kialakított és megismert szokásokhoz,
szabályokhoz igazítsa értékelését. Ismerje el a gyermekek erőfeszítéseit,
próbálkozásait, az esetleges sikertelenség esetén is.
6.
Tevékenységi/projekt, foglalkozási terveiben változatos értékelési módszereket
tervez.
7.
A gyermekek számára adott visszajelzései legyenek rendszeresek, egyértelműek,
tárgyilagosak.
8.
Konkrétan, cselekvéshez kötötten értékelje a gyermeket, segítse a helyes
viselkedés, kognitív képességek megszilárdítását, a következő fejlettségi szint
megközelítését.
9.
A pedagógus személyes, pozitív példájával és kérdéseivel támogassa a gyermekek
ön- és társas értékelésének alakulását, fejlődését.
10. A szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználásával fejlessze a gyermekek
önértékelési képességét, pozitív énkép alakulását, az önbizalmuk erősödését.
11. Rendszeresen/szükség szerint tájékoztassa a szülőket az értékelés területeiről,
szempontjairól.
12. Legyen képes a pedagógiai folyamatok tervezésével és megvalósításával
kapcsolatban szakmai önreflexióra ill. önkorrekcióra.

8.11. Az óvodai nevelés záró szakasza
Cél:
A családdal való együttnevelés eredményeként óvodásaink többsége az óvodáskor végére
eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.

Alapelveink:
1.
Szükséges tudatosan megteremtenünk azt a támogató környezetet, amely 5-6-7 éves
korban személyiségfejlesztő hatását egyre jobban erősíti, és hozzájárul a gyermeki
gondolkodás fejlesztéséhez.
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2.
Olyan óvodai környezetet és pedagógiai hatásokat biztosítunk ebben az életkorban
óvodásaink számára, amelyek biztosítják az óvodai tevékenységszervezés során a
tanulási helyzetek ismétlődését, változatos pedagógiai módszerekkel. Kizárjuk azonban
azokat a törekvéseket, amelyek a gyermek fejlesztésének olyan sémaszerű ismétlését
valósítja meg, amelyben a gyermek feladatvégzése tréningszerű, mechanikus jellegű.
3.
Mindezekhez nélkülözhetetlen óvodásaink érési folyamatait célorientáltan
megsegíteni, fejlődését nyomon követni.
4.
Nevelésünk során kedvező feltételek megteremtésével testi, lelki, szociális
képességek fejlődését, fejlesztését támogatjuk, melyek az iskolai élet megkezdésére
alkalmassá teszik a gyermeket.
5.
A 4. évben óvodában maradó gyermekek hátránykompenzációját szolgálják az
óvodai élet személyiségtámogató többletei: játékosság, rugalmas időkeret, egyéni
fejlődés érési ütemhez igazodó differenciált óvodai tanulásszervezés, bevontság,
együttműködés, különleges bánásmód.
6.
Tagintézményeink az óvodai élet záró szakaszát kiemelt figyelemmel szervezik. A
Varázsceruza szakmai program kidolgozott tartalmi elemeit illessze és tervezze a
tagintézmény helyi sajátosságainak megfelelően saját pedagógiai programrészébe.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus feladatai között kiemelt figyelmet kap a gyermek motivációs
bázisának (akarati mechanizmusok, szükséglet) szinten tartása ahhoz, hogy a
gyermek részvétele az óvodapedagógus által felkínált tanulási helyzetekben, időben
fokozatosan tartósabbá váljon.
2. A gyermek gondolkodás fejlesztésére irányuló konstruktív, tudatosan tervezett és
irányított tevékenységek jelenjenek meg, pl. csoportközi tevékenységek,
csapatjátékok, bajnokságok szervezése, „szellemi” játékok, versengések (sakk,
malom, stb.)
3. Az óvodapedagógus feladata kérdéskultúrájának fejlesztése.

A .„VARÁZSCERUZA” szakmai programrészünk megvalósítására irányuló
szakmai feladatok (5-6-7 éves gyermekek)
Cél:
A 6-7 éves korú óvodában maradó gyermekeink számára, olyan nevelési hatásokat
biztosítani amely a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességekben eltérő
fejlettséget mutató területekre intenzív fejlesztő hatást gyakorol.
Az óvodai nevelés záró - Varázsceruza - szakaszának (5-6-7 éves kor)
óvodapedagógusi feladatai:
Az óvodapedagógusi feladatok a nagy életkorú csoport esetében a 2. félév (január- május)
időszakára valamint a 4. évre óvodában maradó gyermekek (teljes nevelési év) nevelésére
vonatkoznak!
Az óvodapedagógus feladat:
 az általa felkínált tanulási helyzetekben a gyermekek részvétele időben fokozatosan
váljon tartóssá
 a napirendbe tudatosan tervezze az irányított tevékenységek idejét (15-20’)
 a tervezett tevékenységek tartalmilag kapcsolódjanak
 rugalmas időkeretek biztosítása a szükségletekhez igazodóan
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 kötött szervezeti forma kialakítása a délelőttben: társadalmi témák, normák
megbeszélése, értékelése, beszédfejlesztés, fonéma hallás fejlesztése, énekes játékok
eljátszása

2 óra időtartam biztosítása a szabadlevegőn tartózkodásra

tervezett mozgásos és kognitív tevékenységtartalom napi tervezése
 lehetőség szerint a délutáni pihenés időtartamának fokozatos rövidítése, második
félévtől elhagyva azt, és helyette aktív tevékenységeket szervez óvodán belül – kívül,
előre megtervezett módon heti lebontásban-(kidolgozása helyi, tagintézményi szintű)
 az irányított tevékenységekben megjelennek a következő tartalmak tervezési és
megvalósulási szinten:
 az önállóságra irányuló beépült normák
 önellátás „technikai” folyamatai
 váratlan helyzetekben a beépült normák képviselete
 gazdag élmény és tevékenységkínálat biztosítása:
 Szolnok város jellegzetes épületeinek, intézményeinek megismerése (Múzeum;
Könyvtár, Polgármesteri Hivatal; iskolák, Reptár, emlékművek, köztérő
szobrok, Tiszavirág híd stb.)
 részvétel Szolnok város rendezvényeink (évente 3 alkalom)
 szülők munkahelyének, munkájának megismerése
 ismerkedjenek Szolnok működéséhez kapcsolód szolgáltatásokkal (NHSZ,
Rendőrség, Mentők, Tűzoltóság stb.)
 tapasztalatszerzés az iskolai életet érintő eseményekről (nyíltnap, játszóház az
iskolában stb.)
 tervezett módon jelenjen meg az iskolai élettel kapcsolatos téma a
projekt/tevékenységtervekben, éves szinten min.2.
 a napi tevékenységekben kötött szervezeti formában tervezett, szervezett, irányított
tevékenységek tartalma:
Az óvodapedagógus elősegíti és támogatja az Elemi ismeretek beépülését, változatos
formában történő gyakoroltatását, alkalmazását, mely az alábbiakra irányul:
- a gyermek személyes adatainak biztos ismerete, alkalmazható tudás (gyermek neve,
születési adatai, szülei neve, munkahelye, lakcímük, a család tagjai)
napszakok és kapcsolódó tevékenységek ismerete
gyalogos közlekedés szabályainak elsajátítására
a szűkebb lakókörnyezet biztos ismeretére, abban való eligazodásra
- a környezet élő-és növényvilágának ismeretére a gondozási feladatok, állat- és
növényvédelemre
- az öltözködés és az időjárás összefüggéseinek tudására
- a természeti és társadalmi környezet megismerése
- elemi mennyiségi ismeretek gyakorlására: halmazképzés, számlálás 10-15-ös
számkörben, és műveletek végzése a számkörön belül,
- térben, időben tájékozódásra
- szókincsbővítésre (munkafolyamatok elmondása, meseszövés, kitalált mese összefüggő
elmondása)
- fonémafejlesztésre, mely az éves tervezésben épülve valósul meg (nevelési év/ 15db)
- ritmusfejlesztésre
- homogén és vegyes csoportban egyaránt csoportközi, délelőtti, délutáni tevékenységek
szervezeti formájának és tartalmának tervezésére (mozgás, kognitív tevékenység…) A
csoportközi tevékenységek szervezése heti 1 alkalommal valósul meg, tartalma éves
tervben kerül rögzítésre, melyet évenként értékel.
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8.12. Módszerek, eljárások a program megvalósításához
Az alkalmazott pedagógiai módszerek, eljárások az önálló tapasztalatszerzést, a személyes
és szociális képességek, kompetenciafejlesztést támogatják.
Az óvodapedagógus feladata:
 Az általa megválasztott módszerek, eljárások segítsék elő nevelésitanulásszervezési céljainak megvalósulását.
 A sikeres megvalósítás érdekében a pedagógusok a módszerek, eljárások nagyon
gazdag készletével rendelkeznek.
 A pedagógus többféle módszertani megoldásban gondolkodik, az adott helyzetnek
megfelelően rugalmasan alkalmazza módszereit, választja meg eljárásait. Az
intézményi elvárásként megfogalmazott egyéni fejlesztéseket, differenciált óvodai
tevékenységszervezéssel, keretek, módszerek tervezésével valósítja meg.
Hagyományos módszerek, eljárások
1. Bemutatás
2. Magyarázat
3. Beszélgetés
4. Megfigyelés
5. Elmesélés
6. Gyakorlás
7. Dicséret, buzdítás, elismerés
8. Ellenőrzés
9. Értékelés
10. Érdeklődés felkeltése
11. Bábjátékok, tanmesék
12. Szituációs játékok
13. Elemzés
14. Összegzés
15. Ismétlés
16. Előadás
17. Segítségnyújtás
18. Összehasonlítás, párosítás,
különbségtétel, csoportosítás,
halmazképzés
19. Gyűjtőmunka
20. Motiválás
21. Differenciálás, öndifferenciálás
22. Elbeszélés
23. Leírás

Korszerű módszerek, eljárások
Vizsgálódás
Tanakodás
Kétely ébresztése
Kíváncsiság fokozása
Vitára, magyarázatra,
véleménynyilvánításra késztetés
6. A gondolkodás fejlesztésére irányuló
kérdésfeltevés:
- Figyelemfelhívás
- Összehasonlítást eredményező
- Tisztázást kívánó
- Szintézisre, okokra, elemzésre irányuló
- Provokatív, nyitott kérdések
- Átfogalmazó kérdés
- Visszakérdezés
- Segítő kérdés
- Bátorító megjegyzés
7. Késleltetés
8. Kivárás
9. Próbálkozás
10. Tévedések lehetőségének biztosítása
11. Problémahelyzet teremtés
12. Ráhangolódás
13. Bevonás
14. Dialógus
15. Közvetítés
16. Fejlesztő, támogató értékelés
17. Folyamatterv készítése
18. Serkentés
19. Érvelés
20. Reflexió
21. Gyermeki döntés
22. Digitális eszközök kínálta lehetőségek
1.
2.
3.
4.
5.
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8.13. Nyári élet az óvodában
Intézményünkben a nyári időszakban is fontos, hogy az óvodai életet színes, változatos, és
élményekkel teli tartalommal töltsük meg. A tervezés módját az adott tagintézmény
szabadon választhatja meg a 10. számú mellékletben található sablonok felhasználásával.
Minden nevelési évben június 15-ig elkészülnek a nyári életre vonatkozó munkarendek,
kiválasztásra kerülnek a heti felelősök és az általuk elkészített tevékenységi tervek
bekerülnek a Nyári élet Naplójába, és megjelennek a csoportok faliújságjain. Figyelembe
véve a tagintézmények zárási időszakát a tervek június 15 - augusztus 20-ig íródnak. Az
ezt követő napokban zajlanak a leendő kiscsoportosok családlátogatásai, és a nevelési év
előkészítése.

9. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek,
aa) sajátos nevelési igényű gyermek,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
ac) kiemelten tehetséges gyermek,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek
A csoportban a gyermek- fogadás feltételeinek megteremtése.
A gyermek-csoport felkészítése a befogadásra, a kapcsolódó feladatok tervezése
A gyermeket az óvodapedagógus a szocializáció területén megfigyeli, eredményét
értékeli.
- Az óvodapedagógus a szocializáció eredményére építve a speciális szükségletéhez
kapcsolódó-an egyéni tervezést végez.
- Az óvodapedagógus feladatai a napi integráló nevelő-munkában
- A szakértői vélemény alapján az óvodai integrációs feladatokat egyéni fejlesztési
tervben rögzíti és megvalósítja
- A szülő rendszeres tájékoztatása a gyermek óvodai fejlettségéről és fejlődéséről
- A gyermeket segítő szakemberekkel való rendszeres együttműködés.
- Az óvodapedagógus a soros szakértői felülvizsgálati kérelmet határidőre elindítja
- Az óvodapedagógus az iskolába lépő gyermekek esetében a kötelező felülvizsgálatra a
felterjesztést elkészíti, elindítja.
Intézményünkben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése komplex módon, a
gyermekek egyéni szükségleteinek, és a törvényi előírások figyelembe vételével történik.
Az óvodapedagógusok a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről megfelelő információkkal
rendelkeznek (Anamnézis, szakvélemény, megfigyelések eredményei), és alkalmazzák
azokat a nevelő, fejlesztő mindennapi tevékenységeikben.
-

9.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
a) Sajátos nevelési igényű gyermek
b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
c) Kiemelten tehetséges gyermek
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9.1. a. Sajátos nevelési igényű gyermek
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
segítjük a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során az inkluzív környezet
megteremtésével.
A sérült és az ép gyermekek és szülőik kölcsönös tapasztalatai érzékenyítik őket az
elfogadásra.
Alapelvek:
1. Az óvodai nevelési alapprogram által megfogalmazott befogadó, bátorító pedagógiai
attitűd és a szükséges környezeti feltételek megteremtése.
2. Az együttnevelés során arra kell törekedni, hogy az óvodai nevelés általános célkitűzései
megvalósuljanak a sajátos nevelési igény súlyosságának figyelembevételével.
3. Az egész napos tevékenység is a különleges gondozási igény kielégítését szolgálva
szerveződjön, egyéni vagy csoportos formában.
3.1.
A különleges gondozási igényből fakadó feladatok - melyeket a szakértői és
rehabilitációs bizottságok állapítanak meg – végrehajtásánál arra kell törekedni,
hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos
fejlesztésével bővüljenek a gyermek kompenzációs lehetőségei.
3.2.
A fejlesztés hosszú/rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget
tükröző gyógypedagógiai – orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára,
javaslataira kell építeni. A multiszenzoriális fejlesztések magukba foglalják a
vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek a
beszéd, a nyelvi s a szociális készségek fejlesztését.
Cél:
Az általános pedagógiai célrendszer figyelembevételével határozzuk meg az egyéni
szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének,
önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése, integrált óvodai csoportok
keretén belül.
A sajátos nevelési igényű gyermek együtt nevelésének segítése, sérülés-specifikus
fejlesztése, az állapotának megfelelő gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai
habilitációs és rehabilitációs ellátás biztosításával.
A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének,
önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése.
A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre
nevelés.
A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb
fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása.
A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskola
kezdése érdekében.
Feladat:
1. A komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése,
amely alapján tervezzük a specifikus fejlesztést.
2. A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése,
(mozgásterápia, kognitív képességek fejlesztése, beszéd- és nyelvi képesség)
biztosítása.
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3. Speciális módszerek, terápiás eljárások, technikák szakszerű megválasztása és azok
alkalmazásával a kognitív képességek fejlesztése.
4. Interperszonális kapcsolatok alakítása.
5. A harmonikus személyiségfejlődés elősegítése.
6. A szakpedagógusok segítő együttműködése a befogadó óvodapedagógusokkal,
pedagógiai asszisztensekkel, tervezőmunkájuk szakmai támogatása az SNI
gyermekekkel való bánásmódban illetve a fejlesztést illetően.
7. A szakpedagógusok gyakorlatorientált segítségnyújtása az óvodapedagógusok
számára: SNI gyermekeket nevelő óvodai csoportokban szükség esetén hospitálás,
megfigyelés.
8. Az SNI gyermekeket nevelő szülők segítése.
Az integrált nevelésben részt vevő személyek tagintézményeinkben:
1. óvodapedagógusok,
2. pszichopedagógus
3. óvodapszichológus
4. logopédus
5. gyógypedagógusok
6. konduktor
7. pedagógiai, - gyógypedagógiai asszisztens
8. dajka.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a Szolnok Városi Óvodák szakpedagógusai
által az adott feladat ellátási helyen történik. Amennyiben a megfelelő szakmai
kompetenciákkal fejlesztőink nem rendelkeznek, abban az esetben külső fejlesztő
szakemberrel biztosítjuk az ellátást.
Kiemelten fontos, hogy legyenek speciális végzettségű óvodapedagógusok is az
intézményben, akik a mindennapi fejlesztések során kiegészítik a speciális szakemberek
munkáját. Ilyen végzettségű óvodapedagógusaink:
1. nyelv- és beszédfejlesztő óvodapedagógus,
2. mozgásfejlesztő óvodapedagógus,
3. gyógytestnevelő,
4. gyógypedagógiai
5. drámapedagógiai óvodapedagógus,
6. zenei képességfejlesztő óvodapedagógus,
7. fejlesztőpedagógus
Tárgyi feltételek:
 A tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik.
 Tagintézményeinkben fejlesztő szobák állnak rendelkezésre a különböző speciális
fejlesztések elvégzésére, amelynek eszközállományát folyamatosan –lehetőségeink
szerint- bővítjük.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének feladatai az
óvodai nevelés során
Célcsoport
Tanulásban

Együttnevelő óvodai
környezet
A gyermek szükségletei

Speciális ellátást
végző szakember
A képességfejlesztés a

Család
A gyermek
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Célcsoport
akadályozott
gyermek

Érzékszervi
fogyatékosság,
enyhébb fokban
hallássérült
gyermek

Együttnevelő óvodai
környezet
szerint folyamatos
megsegítés.
A fejlesztés során a gyermek
aktuális igényének megfelelő
ismeretek,
tevékenységformák, módszerek, szervezeti keretek
biztosítása.
Megfelelő pedagógiai
attitűd, egészséges
kommunikációs folyamatok,
spontán utánzásos tanulás
lehetőségének biztosítása.
A spontán tanulást, a
társakkal való
együttműködést, a
kommunikáció fejlődését
segítik azok az élmények,
tapasztalatok és minták,
amelyet a gyermek a
kortárscsoportban megél.
Adekvát játékhasználat
elsajátítása.
A nyelvi kommunikáció
helyzetekhez kötött
alkalmazása.
Szükség esetén a
beszédértést és a konkrét
megnyilvánulást segítő
egyéb eszközrend-szerek
használata,
A családi szociális háttér
bekapcsolása a
kommunikáció fejlesztés
rendszerébe.
Megfelelő, adaptív
magatartás minták.
Pozitív beszédminta,
szociális készségek
gyakorlása, munka jellegű
tevékenységekbe való
bevonása.
Önértékelés, reális énkép
kialakítása.
Vizuális megerősítés
kommunikációs kártyákkal.
Hallásfejlesztő
játékeszközök alkalmazása.

Speciális ellátást
végző szakember
kis lépések elvét
alkalmazva.
Mozgásfejlesztés, a
mozgáskoordináció a
sajátkompetencia
élményének megélése.
Verbális és nonverbális
kommunikáció
gyakorlása.
A kognitív funkciók:
érzékelés, észlelés,
vizuális és auditív
figyelem,
koncentráció,
emlékezet szerialitás,
intermodalitás
fejlesztése.

A beszéd alaki és
tartalmi oldalának
fejlesztése.
Beszédértés,
szókincsbővítés,
szájról olvasási
készség fejlesztése.
Megfelelő intonáció és
tónus kialakítása.
A kognitív funkciók,
és az érzelmi élet
fejlesztése.

Család
fejlettségi
szintjének
megfelelő óvodai
feladatok otthoni
gyakorlása.

a gyermek
fejlettségi
szintjéhez
igazított óvodai
feladatok otthoni
gyakorlása
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Célcsoport

Együttnevelő óvodai
környezet
A speciális segédeszközök
(hallókészülék)
használatának ismerete.
Érzékszervi
A gyermek segítése
fogyatékosság
a közös játékban,
látássérült
a közösséghez való
gyermek
alkalmazkodásban,
a viselkedési formák
megtanulásában és
gyakorlásában,
a közösség előtti
szereplésben.
Kiemelt feladat
az önkiszolgálási folyamat
elsajátítatása,
a tárgyak és helyük
megismertetése,
a rendszeretet,
a higiéné, különösen a szem
és a kéz tisztán tartása.
Figyelembe kell venni a
látássérült gyermek fizikai
terhelhetőségének korlátait,
különös tekintettel az adott
szembetegségre.
Biztonságot nyújtó
kiegyensúlyozott
csoportlégkör kialakítása.
Irányított játéktevékenység
A gyermek egyéni
szükségleteinek megfelelő
segítségadás.
Segítő személyzet, és a
csoporton belüli tárgyak
állandóságának biztosítása.
Látásneveléshez szükséges
speciális eszközök (színes
lámpa, hatrekeszes doboz).
Mozgásfogyatéko A mozgásos akadályozotts gyermek
ságból eredő hátrányok
csökkentése, megszűntetése,
a speciális, egyénre szabott
eszközök használatának
kipróbálása, megtanítása,
a tágabb és szűkebb
környezet minél sokrétűbb
megismertetése,
az életkornak megfelelő

Speciális ellátást
végző szakember

Család

A speciális, gyermekre
szabott fejlesztő
program
meghatározója a
látásélesség mellett: a
látássérülés kóroki
tényezője, a
látássérülés
bekövetkeztének
időpontja, és a
látássérüléshez esetleg
csatlakozó egyéb
fogyatékosság,
rendellenesség.
(A vizuális észlelés /
megfigyelő és
megkülönböztető
képesség / fejlesztése.
Vizuális képzelet,
kognitív funkciók,
nagymozgások,
tájékozódás
fejlesztése.)

Fejlettségi
szintjének
megfelelő óvodai
feladatok otthoni
gyakorlása

A sérülés mértékének
megfelelően a
mozgásformák
tanítása, gyakorlása
játékos formában, mely
kiterjed a hely-, és
helyzetváltoztatásokra,
manipulációra, a
beszédre, az értelmi és
kognitív funkciókra.

Tanácsadás az
otthoni
mozgásfejlesztés
hez, a már
megtanult
mozgásformák
gyakorlásához.
Megfelelő
segítségadási
mód, ill. a
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Célcsoport

Együttnevelő óvodai
környezet
tapasztalatszerzés biztosítása,
a megtanult mozgás
alkalmazására nevelés.
Biztosítani szükséges a
gyermek állapotához igazodó
megfelelő mozgás- és
életteret (az ehhez szükséges
akadálymentes környezetet,
sajátos technikai eszközöket,
például lejtő, kapaszkodó),
mindig szem előtt tartva az
önállóságra nevelés elvét
kognitív funkciókat,
különböző észlelési
területeket, a figyelmet,
emlékezetet, téri tájékozódást
stb. fejlesztése
Biztonságot nyújtó, befogadó
csoportlégkör.
A mozgásigény biztosítása
lehetőségek szerint a
napirendbe ágyazottan.
A már megtanult,
begyakorolt mozgásformák,
korrekciós testhelyzetek
alkalmazása a
játéktevékenységekben és a
tanulási folyamatokban.
A gyermek sérülésétől
függően a tevékenységek
végzéséhez szükséges idő
biztosítása.

Speciális ellátást
végző szakember
Megfelelő
segítségadás, ill. a
gyermek segédeszköz
használatának
megtanítása.
Az óvoda-iskola
átmenet segítése.

Család
gyermek
segédeszköz
használatának
megtanítása.
Az óvoda-iskola
átmenet segítése.
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Célcsoport

Együttnevelő óvodai
környezet
Beszédfogyatékos A gyermek beszédállapotáról
gyermek
való tájékozódás.
Gazdag nyelvi környezet
biztosítása a
játéktevékenységben,
tanulásban,
ismeretszerzésben.
Ismeretszerzés biztosítása
sokoldalú
tapasztalatszerzéssel,
cselekvésbe ágyazott játékos
módszerekkel.
Az aktív nyelvhasználat és
kommunikáció kialakítása,
az értelmi fejlesztés,
a mozgás és észlelési
funkciók,
valamint a vizu-motoros
koordinációs készség
javítása,
az érzelmi élet fejlesztése,
speciális eszközök és
módszerek alkalmazásával
egyéni és kiscsoportos
fejlesztési formában.
Pozitív beszédminta nyújtása
prozódiai elemek tudatos
alkalmazása (dallam,
hangsúly, hanglejtés, ritmus).
Anyanyelvi játékok beépítése
a napi folyamatba.
Oldott, bizalmas, stressz
mentes légkör biztosításával
segíteni a beszédfogyatékos
gyermek sikerélményhez
juttatását.

Speciális ellátást
végző szakember
Beszédhiba
diagnosztizálása, egyes
részterületeken
jelentkező elmaradások
feltérképezése.
A gyermek logopédiai
ellátásának
megtervezése, egyéni
fejlesztési tervének
elkészítése, rendszeres
fejlesztése direkt és
indirekt formában.
Beszédindítás
A beszéd technikai és
tartalmi fejlesztése,
beszédhangok tiszta
ejtése, artikuláció,
szókincsbővítés,
grammatikai megfelelő
nyelvtani szerkezetek.
Kognitív képességek
fejlesztése.
A gyermek egész
személyiségének
pozitív befolyásolása.

Család
A probléma
feltárása,
megbeszélése.
Megoldási
módok keresése,
tanácsadás.
Rendszeres
tájékoztatás az
elért
eredményekről.
A szülő
partnerként való
bevonása a
terápia
hatékonyságának
érdekében.
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Tárgyi, személyi állandóság
biztosítása.
Megfelelő idő biztosítása a
tevékenységek végzésre.
Az elemi viselkedési
szabályok, helyes
viselkedési minták
kialakítása, énkép,
önismeret, érzelmek
kifejezése, önkontroll
tanítása.
A kommunikációs, szociális
és kognitív habilitációs
terápiája.
Inadekvát viselkedés
kialakulásának megelőzése
illetve korrekciója.
Önkiszolgálás fejlesztése.
Protetikus környezet
kialakítása, vizuális
eszköztár megteremtése.
Adekvát játékhasználatra
nevelés.
A gyermek
tapasztalatokhoz juttatása, a
percepció és a gondolkodás
integrálása, adaptív
viselkedés és munkavégzési
formák elsajátíttatása.
Képes napirend tartása,
PECS kártyák, ÉN-Könyv,
ÉN-Napló.
A fejlődés egyéb
A biztonságot nyújtó,
pszichés zavarával
befogadó csoportlégkör
(súlyos tanulási,
megteremtésével, világos
figyelem-vagy
szabályok
magatartásszabályozás megfogalmazásával az
zavarral) küzdő
aktivitás szint egyensúlyban
gyermek
tartása. A
teljesítménykudarcokra
épülő másodlagos zavarok,
inadaptív viselkedés
kialakulásának megelőzése.
A gyermekek alkalmazkodó
képességének,
önállóságának,
együttműködésének
fejlesztése.
A gyermekek egyenetlen
fejlődéséből adódó
Autizmus spektrum
zavarral küzdő
gyermek

A kommunikáció és
szociális viselkedés
elemeinek tanítása a
csoportban illetve a
csoportban való
működés elemeinek
gyakorlása.
Fejlődési funkciók
elmaradásának,
készségeknek
fejlesztése.
Korai kognitív
funkciók kialakítása,
gyakorlása.
A szülő támogatása
az otthon végzendő
feladatoknál.
Nyelvi
kommunikáció
fejlesztése.

A szülő
támogatása az
otthon végzendő
feladatoknál.
Megfelelő
segítségadás, ill.
a gyermek
fejlesztéséhez
szükséges
segédeszköz
használatának
megtanítása.

A részképesség
zavarok korrekciója
és kompenzálása
tudományosan
megalapozott
szakmai módszerek
alkalmazásával.
Egyénre szabott,
egyéni ütemben
történő fejlesztés
kidolgozása,
komplex kezelés
biztosítása a gyermek
fejlődése érdekében

A szülő aktív
bevonásával a
viselkedésbeli
szabályrendszer
betartása.
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teljesítménykülönbségek
felismerése, differenciált
tevékenységek esetenként
felzárkóztatás és
tehetséggondozás együttes
alkalmazása.
A szülő-pedagógus partneri
viszony kiépítése érdekében
a szülők felkészítése.
A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése során elvárható eredmény
A nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a közösségbe való
beilleszkedésre, iskolába lépésre.
Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja a
„másság” elfogadását, tolerálását.
Szabályozottá válik az egyéni fejlesztések közös tervezése, megvalósítása és értékelése
(team munka). A feladatellátás hatékony megvalósulása érdekében folyamatosan
biztosítjuk team munkában az óvodapedagógusok számára a konzultációt, a gyermekek
fejlődésében bekövetkezett változásokról, eredményekről a folyamatos visszacsatolást, a
hatékony gyakorlati segítséget illetve a szülők számára a rendszeresen megtartott
fogadóórákat.
A családokat megfelelő információkkal látjuk el az óvodai nevelés befejeződése utáni
köznevelési lehetőségekről, segítjük az óvodából iskolába történő átmenetet.
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátását befolyásoló egyéb tényezők:
1. Az óvodai csoporton belül meglévő személyi feltételek, szükséges esetekben
gyógypedagógiai asszisztens/ pedagógiai asszisztens.
2. A megfelelő pedagógiai attitűd, az „átlagos” gyermekek szüleinek megfelelő
információ szolgáltatása
3. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek igény szerint fórum biztosítása.
4. Speciális képzéseken való részvételi lehetőség.
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Fejlődés és viselkedésharmonizáló csoport együttműködésének folyamata:
Folyamatelem
Az átlagostól eltérő
fejlődési ütemű gyerekek
támogatása

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Feladat
Az óvodapedagógus által
küldött jelzés feldolgozása.
A gyermekek óvodai
csoporton belül végzett
megfigyelése.
Konzultáció az
óvodapedagógussal.
Szülők tájékoztatása.
Pszichológiai vizsgálatok.
Tanácsadás, indokolt
esetekben fejlesztő, terápiás
foglalkozások szervezése.
A gyermek csoporton belüli
integrációjának támogatása
(szocializáció, játék,
kapcsolattartás,
kommunikáció)
Ha az eredmények
kiemelkedő képességet
mutatnak tehetséggondozó
program biztosítása,
együttműködve a
tagintézménnyel.

Dokumentum
Belső jelzőlap
Szakmai konzultációs lap

Fogadóóra regisztrációs lap
Vizsgálati jegyzőkönyvek
Fejlesztési tervek

Feljegyzések, alkotások

Tanügy igazgatási dokumentumok:
 Egészségügyi és Pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás egyéni
fejlődési lap / Tü.356 / Betétív (TÜ 357 )
 Munkanapló ( TÜ 345 ) Haladási Napló
9.1.b. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
Cél:
A gyermekek szocializációjának korrekciója, társadalmi beilleszkedéséhez szükséges
képességek megszerzése.
Feladat:
1. A gyermek helyzetének és állapotának elfogadása.
2. A differenciált fejlesztés biztosítása.
3. A családi környezet támogatása, funkciójának helyes értelmezése.
4. A megfelelő pedagógiai attitűd kialakítása.
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Fejlődés és viselkedésharmonizáló csoport együttműködésének folyamata:
Folyamatelem
Együttműködés az óvodai
diagnosztikus
eredményekhez (DIFER,
Óvodai megfigyelő lapok)
kapcsolódó értékelésben.

Feladat
Óvodapedagógusokkal és szükség
esetén a szülőkkel történő
konzultáció.
Fejlesztési tervek készítése.
Csoportok kialakítása.
Probléma-centrikus fejlesztések
A fejlesztő programok
hatékonysága, kontroll vizsgálat.
Szülői értekezletek, fogadóórák.

A veszélyeztetett
gyermekek fejlesztési
programjának
lebonyolítása.

Dokumentum
Fogadóóra regisztrációs
lap
Szakmai feljegyzés.
Vizsgálatkérő lap.

Egyéni terv.
Értékelő lap.
Jelenléti ív.

Fejlődés és viselkedésharmonizáló csoport együttműködési formái
Belső együttműködésünk legfontosabb pillére az óvodapedagógussal történő folyamatos
konzultációk, szakmai megbeszélések.
Belső együttműködés
Résztvevők
Fejlődés és
viselkedésharmonizáló
csoport
Óvodapedagógusok

Forma
Team
Konzultáció

Tartalom
Feladatellátás
Szakmai ismeretek megosztása,
esetmegbeszélések
Információcsere
Speciális ismeretek átadása
(feedback)
Esetmegbeszélés

Gyermekvédelmi felelős Konzultáció
Fejlődés és
viselkedésharmonizáló
csoport
Fejlődés és
Megbeszélés Szakmai ismeretek bővítése
viselkedésharmonizáló
tapasztalatcsere
csoport

Gyakoriság
Hetente
Napi szintű
félévente,
szükség szerint

Munkaterv
szerint

Tanügy igazgatási dokumentumok:
 Egyéni Nyilvántartási lap és foglalkozási napló (TÜ 353)
Munkanapló az ellátásról, Betétlap (TÜ 354)
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Fejlődés és viselkedésharmonizáló csoporton belüli óvodapszichológiai ellátás:
Az óvodapszichológiai ellátás elsődleges célja a gyermekek személyiségfejlesztése, lelki
egészségvédelme és a nevelő munka hatékonyságának segítése.
A megvalósítás során az óvodapszichológus közvetlen segítséget nyújt a pedagógusoknak
a nevelő munkához (pl. módszertani eszköztár bővítése, esetmegbeszélés, pszichológiai
ismeretek bővítése, szupervízió).
A gyermekkel egyéni vagy csoportos formában tartott közvetlen foglalkozások során
közreműködik a gyermekek óvodai élettel összefüggő beilleszkedési, társas kapcsolati,
kommunikációs problémáinak, szorongásos tüneteinek javítását célzó intézkedésekben.
Terápia vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai
szakszolgálatokhoz vagy más ellátást nyújtó intézményekhez. Ha a szakértői bizottság
vizsgálata alapján a gyermeknél sem beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sem
pedig sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez
óvodapszichológiai ellátásba vétele indokolt, akkor számára a megfelelő ellátást biztosítja.
A krízistanácsadás, segítséghez jutás lehetőségét biztosítja vagy megszervezi váratlan,
súlyos élethelyzetekben.
Az óvodapszichológusoknak szakmai kapcsolata van jelenleg:
- JNSZ Megyei KLIK Pszichológusok Munkacsoportjával (havi rendszeres)
- ELTE Óvoda-, iskolapszichológiai Módszertani Bázis.(alkalmanként)
Az óvodapszichológus segíti a pszichológiai ismeretek intézményen belüli elsajátítását,
alkalmazását.
Az óvodapszichológus a tevékenységét az óvodai csoportokban, fejlesztő szobákban,
illetve a 2 pszichológiai vizsgáló szobában (Pitypang óvodában és a Százszorszép
Óvodában) végzi.
Az óvodapszichológiai preventív feladatok ellátása jelzés alapján történik.
A jelzés két típusú lehet:
1. Írásbeli felkérés (óvodapedagógus, szülő)
2. Szóbeli felkérés (óvodapedagógus, szülő)
Óvodapszichológiai preventív feladatok
Feladat
Hospitálás
Egyéni
vizsgálatok
Pszichés
gondozás

Eszköz, eljárás
Résztvevő
megfigyelés csoportokban
Diagnosztika –
egyéni eljárás.
(Berendezett
vizsgálóban)
Egyéni terápiás
jellegű

Együttműködő

Tervezett
időszak
teljes
nevelési év:
szept-jún.
teljes
nevelési év:
szept-jún.

Dokumentum

Óvodapedagógusok,
tagintézmény
vezetők
Óvodapedagógusok,
Szülők

Egyéni komplex
munkalap

teljes
nevelési év:

Óvodapedagógusok,
szülők

Egyéni vizsgálati
munkalap

Egyéni vizsgálati
munkalap
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Feladat

Szülő konzultáció
tanácsadás a
szülők részére

Eszköz, eljárás
beavatkozások
(a berendezett
vizsgálóban)
Konzultáció,
tanácsadás a
tagóvodákban

Együttműködő

Tervezett
időszak
szept-jún.

teljes
nevelési év:
szept-jún.

Szülők

Konzultáció az
óvodapedagógusokkal,
esetmegbeszélés,
szupervízió
Mentálhigiénés
preventív
feladatok
Krízistanácsadás

Konzultáció,
esetmegbeszélés
, szupervízió
módszere

teljes
nevelési év:
szept-jún.

Óvodapedagógusok,
tagintézmény
vezetők

Tréning

esetileg

Tanácsadás
módszertana

esetileg

Óvodapedagógus
tagintézményvezetők
Óvodapedagógus
szülők

Szülői
értekezletek
szakmai
támogatása,
segítése
Kapcsolattartás a
Pedagógiai
Szakszolgálattal,
szakmai
együttműködés az
Országos
Iskolapszichológiai
Módszertani
Bázissal

Megbeszélés

esetileg

Óvodapedagógus
tagintézményvezetők
szülők

Megbeszélés

folyamatos
egész évben

Óvodapszichológusok,
Gyógypedagógusok

Dokumentum

Egyéni komplex
munkalap,
Intézményi
komplex
munkalap
Egyéni komplex
munkalap,
Intézményi
komplex
munkalap
Intézményi
komplex
munkalap
egyéni
dokumentáció
(ha szükséges)
Intézményi
komplex
munkalap
Feljegyzés

Az óvodapszichológusok feladat ellátása kiegészül minden évben az intézményi
munkatervben meghatározott kiemelt nevelési feladatok támogatásával.
Óvodapedagógusi feladatok a hatékony óvodai ellátás érdekében:
Feladat
Tevékenység
A csoportban a Óvodapedagógus:
gyermek fogadás 1. Áttekinti a gyermekre
vonatkozó
feltételeinek
dokumentumokat
megteremtése

Idő

Együttműködés Dokumentáció
Minden év dajka, karbantartó
--08.31.
és
aktuálisan

2. Családlátogatást
végez
3. Egyeztet az FVH
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Feladat

A gyermekcsoport
felkészítése a
befogadásra, a
kapcsolódó
feladatok tervezése

A gyermeket az
óvodapedagógus a
szocializáció
területén
megfigyeli,
eredményét
értékeli.

Az
óvodapedagógus a
szocializáció
eredményére
építve a speciális
szükségletéhez
kapcsolódó-an
egyéni
tervezést
végez.

Tevékenység
csoport tagjaival
4. Áttekinti a csoport
eszközrendszerét,
helyszíneit
Naplezáró beszélgetésen a
gy. csoportot tájékoztatja
arról, hogy érkezni fog
egy olyan kisgyermek, aki
„más” (mit
tapasztalhatnak, mi fog
történni, hogyan lehet
reagálni majd jól a
helyzetekre, segítség,
támogatás, csoportbáb
használata)
A csoportban dolgozó
munkatársak
feladatmegosztásukat az
SNI-s gyermekre
vonatkozóan egyeztetik,
és a csoportnaplóban
rögzítik
1. Az SNI-s gyermekre
vonatkozóan ugyanúgy
elvégez minden
megfigyelést, mint a
többségi gyermekre
vonatkozóan.
2. Az eredményeket az
SNI-s kisgyermekre
vonatkozó fogadóórák
keretében ugyanúgy
felhasználja.
1. Az egyéni tervek
készítésénél
együttműködik a
fejlesztő
szakemberekkel: az
általuk megküldött
egyéni fejlesztési tervet
beépíti a gy. „egyéni
fejlődés
nyomonkövetés
dossziéba”, és saját
pedagógiai
folyamataiban is
alkalmazza a
szakemberek által
megtervezett
feladatsort.
2. Az egyéni fejlesztésben
konzultációs segítséget
kér.

Idő

Együttműködés Dokumentáció

Minden év óvodapedagógus,
09.20.
dajka, ped.
és eseti
asszisztens

Szocializációs
terv

09.20. ill.
aktuálisan

óvodapedagógus

Szocializációs
terv

09.20. ill.
aktuálisan

óvodapedagógus,
FVH csoport

Szocializációs
terv
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Feladat
Tevékenység
1. Legyen fontos számára
Az
az, hogy megismerje a
óvodapedagógus
gyermeket, és
feladatai a napi
viselkedésében a
integráló nevelőmiértekre válaszokat
munkában

A
szakértői
vélemény alapján
az
óvodai
integrációs
feladatokat egyéni
fejlesztési tervben
rögzíti
és
megvalósítja

A szülő rendszeres
tájékoztatása a
gyermek óvodai
fejlettségéről és
fejlődéséről

kapjon
2. Más attitűd,
megközelítés
alkalmazása
(módszerben,
motivációban)
3. A csoporton belül
olyan helyzetbe emelje
az érintett gyermeket,
hogy az előnyös
különbözőséget
megkapja, pozitív
elővételezést kapjon
4. Köteles a gy. társas
kapcsolatrendszerét
erősíteni
5. Vonja be egyéni
megbízatásokba
Kérjen bizalommal
segítséget, ötleteket
kollégáitól, az FVH
csoporttól
1. Az egyéni tervek
készítésénél
együttműködik a
fejlesztő
szakemberekkel: az
általuk megküldött
egyéni fejlesztési tervet
beépíti a gy. „egyéni
fejlődés
nyomonkövetés
dossziéba”, és saját
pedagógiai
folyamataiban is
alkalmazza a
szakemberek által
megtervezett
feladatsort.
2. Az egyéni fejlesztésben
konzultációs segítséget
kér a konzultációs rend
alapján.
1. Az érintett gyermekre
vonatkozóan
fogadóórát tart, melybe
a gy. nevelésében
résztvevő valamennyi

Idő

Együttműködés Dokumentáció

10.0101.31.
02.0105.31.
aktuálisan

óvodapedagógus,
FVH csoport

Egyéni
fejlesztési terv

aktuálisan

óvodapedagógus,
FVH
csoport,
ped. asszisztens,
dajka

Csoportnaplófogadóórák
regisztrációs
lapja
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Feladat

Tevékenység

munkatárs részt vesz.
2. A fogadóóra során
tájékoztatást kap a
szülő:
- a megfigyelések,
mérések, az egyéni
fejlesztési tervekről, a
gyermek egyéni
fejlődéséről
1. A nehezen integrálható
A gyermeket
gyermekekre
segítő
vonatkozóan
szakemberekkel
nevelőtestületi
való rendszeres
esetmegbeszélést
együttműködés.
szervez a
tagintézményvezető,
amelyen részt vesznek
az FVH csoport érintett
szakemberei, és a felső
vezetés tagjai:
- integrációs probléma
ismertetése
- az integráció addig
alkalmazott
módszereinek tervezése,
bemutatása
- a továbblépés
feladatainak
megtervezése (ehhez
szakmódszertani,
pedagógiai ötletek
begyűjtése)
- feladatvállalások
- a következő monitoring
időpontjának kitűzése
A felsővezetéssel
Az
óvodapedagógus a egyeztetett monitoringok
soros
szakértői során soron kívüli
szakértői vizsgálat
felülvizsgálati
indítása is lehetséges.

kérelmet határidőre
elindítja
Az
óvodapedagógus
az iskolába lépő
gyermekek
esetében a kötelező
felülvizsgálatra a
felterjesztést
elkészíti, elindítja.

Idő

Együttműködés Dokumentáció

félévente
óvodapedagógus
jegyzőkönyv
legalább 1 FVH
csoport,
alkalommal felső vezetés

aktuálisan

óvodapedagógus
szülő

Vizsgálatkérő
lap

aktuális

óvodapedagógus
szülő

Vizsgálatkérő
lap
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9.1. c. Kora gyermekkori tehetséggondozás
„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,
nem azért különleges, mert különb akar lenni,
hanem azért, mert nem tud más lenni.” (Szabó Magda)
1

„...kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.”
Tehetség ígéreteink


2Nyitottak,

kíváncsiak, igénylik az élménygazdag tevékenykedést, kihívásokat.



Mindent kipróbálnak, bemozogják a számukra megnyílt tereket.



Kitartóak, erős belső motivációval rendelkeznek, szeretnek gondolkodni.



Problémamegoldó képességük, kreatív gondolkodásuk korán megmutatkozik,
ötletesek, mernek kockáztatni, új dolgokat kipróbálni, kezdeményezni.



Jellemző rájuk a gyors felfogó képesség, gyorsan és sokat tanulnak, illetve saját
maguk is létrehoznak: mozdulatok, versek, dalok, mesék, történetek,
képalkotások, szabályjátékok, kommunikációs- és társas játékok.



Idegrendszerük

érzékeny, reaktív, de kiegyensúlyozott, észreveszik

a

környezetükben levő változást.

2011. évi CXC törvény a köznevelésről
Harsányi István: Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 1994. „Lajstrom a korai tehetségfelismeréshez- felhasználásával”
1
2
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3Alapelveink

Óvodapedagógiai értékek elve
 Tiszteletben tartjuk az egyéni értékeiket, figyelembe vesszük a speciális
képességeiket, elfogadjuk a személyiségbeli különbözőségüket.
 Kisgyermekkorban a legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonság feltételeinek
megteremtését,

a

szociális-

társas

kapcsolatok

alakítását,

a

belső-külső

disszinkrónia mérséklését, gazdag élmény-, és tevékenység kínálat megteremtését.
Sokszínűség megjelenésének biztosításának elve
 Az óvodáskorban megjelenő tehetség ígéret felismerésében a folyamatosságot és a
rugalmasságot helyezzük előtérbe. Az óvodai szocializáció, a gazdag élmény- és
tevékenység kínálat, a változatos módszerek alkalmazása, természetes közegként
segíti a tehetség ígéretek felismerését, figyelembe véve a Renzulli-féle (1978)
tehetséget leíró háromkörös tehetségmodellt; a felismerés tekintetében azonban
elsősorban a 4„nem intellektuális faktorokra” (Martinson, 1975) koncentrálunk.
Az esélyteremtés, beválogatás elve
 A

tehetséggondozó

programokba,

tehetséggondozó

műhelyekbe

történő

beválogatás során biztosítjuk a „hozzáférés esélyeinek egyenlőségét”, a beválogatás
szempontjainak és folyamatának nyilvánosságát, ellenőrizhetőségét.
 Kiemelt figyelemmel fordulunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetű-, etnikai
kisebbséghez tartozó-, kettős különlegességgel rendelkező tehetség ígéretek felé.
Fejlődés- és viselkedés harmonizáló szakcsoport szakemberei támogatják, segítik
tehetséggondozó-fejlesztő

munkánkat.

A

nevelési-oktatási

környezetet

az

adaptivitás, differenciálás, öndifferenciálás szemléletében tervezzük, szervezzük a
tehetséggondozás megvalósítása céljából.
Hatékonyság, fokozatosság elve
 Valljuk,

hogy

minden

szakmailag

felkészült,

rugalmas,

nyitott,

kreatív

óvodapedagógus képes tehetség ígéretet gondozni a kompetenciáinak megfelelően.

3

Nemzeti Tehetség Program felhasználásával

4

Dr. Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny. Géniusz könyvek, 33. oldal
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Odafigyelésével,

érzelmi

támogatásával

megalapozza a tehetség ígéretek

kibontakozását.
 Nélkülözhetetlennek tartjuk a gyermeki tehetség irányultságának megfelelő
speciális, inspiratív környezet-, és eszközrendszer kialakítását, bővítését.
 A tévedésre, hibázásra is alkalmat adó, a kritikát-, és a teljesítmény centrikusságot
háttérbe szorító, kreatív gondolkodásuk számára szabad teret, irányt, lehetőséget,
támogatást biztosító légkör alkalmas a kettős különlegességű tehetség ígéretek
felismerésére, kibontakozására, előnyös képességeik örömmel való megélésére.
 A változatos, élmény-, és felfedezés központú tevékenységek során a gyerekeket
tehetséggondozó program segítségével, különleges bánásmódban részesítjük,
melyet a gyermek igényeinek és képességeinek megfelelően valósítunk meg.
Gazdagítás alapelve
Legfőbb

tehetséggondozási

alapelvünk

egyike

a

gazdagítás

(dúsítás).

Óvodai

csoportokban, tehetségműhelyeinkben több formáját is alkalmazzuk: mélységben történő
gazdagítás (több lehetőséget kínálunk a tehetség ígéreteknek tudásuk és képességeik
alkalmazására); tartalmi gazdagítás (a tanulási tartalmat adaptívan, a gyerekekre
érzékenyen szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket, igényeiket); hangsúlyt
helyezünk a kreatív- és a kritikus gondolkodás fejlesztésére is.
Felelősség-, és társadalmi felelősségvállalás elve
 Meggyőződésünk, hogy a gyermek személyiségének formálása-, kiemelkedő
képességének hatékony kibontakoztatása érdekében akkor vagyunk eredményesek,
ha a szülővel és a speciális szakemberekkel való konstruktív együttműködésünk
folyamatos

és

rendszeres,

a

gyermek

személyiségében,

képességeiben

bekövetkezett változást- fejlődést közösen értékeljük.
 Részt veszünk a város kulturális- és egyéb rendezvényein, óvjuk környezetünket.
 Tehetséggondozó gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk.
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A tehetségsegítők megbecsülésének elve
Tehetségsegítő szakembereink megbecsülése fontos számunkra. Megfelelő
időkeretet biztosítunk munkájukhoz, támogatjuk innovációs tevékenységüket.
Belső képzések-, és munkaközösség-, belső ösztönző rendszer működtetésével
segítjük tehetséggondozó tevékenységüket.
A fenntarthatóság és társadalmi támogatottság elve
Tehetséggondozó programjaink megvalósítását, hosszú távú fenntarthatóságát
önkéntesek, alapítványok, civil szervezetek, művelődési- és kulturális intézmények,
együttműködő partnereink, pályázatok segítségével valósítjuk meg.

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÁS – TEHETSÉGFEJLESZTÉS
Szolnok Városi Óvodák működnek tehetséggondozó műhelyek (nagyobb- és kisebb
létszámmal,

eltérő

típusú

komplex

programmal).

A tehetséggondozó műhelyek a tagintézmények belső szakmai innovációjának
eredményeként létrejött helyi kezdeményezések.
A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés célja:
Az 5-7 éves korú tehetség ígéretek felismerése, megismerése, gondozása, fejlesztése.
Tehetség ígéretek kibontakozásának segítése saját óvodai csoportjában, komplex
tehetséggondozó programba történő beválogatással, kiscsoportos programban történő
támogatással.
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A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés feladatai:
 Az óvodapedagógus a gyermek korai fejlődését megismeri (anamnézis felvétele).
Személyesen elbeszélget a szülőkkel a gyermek, otthon kedvelt tevékenységeinek,
motiváltságának feltérképezése céljából, valamint abban a vonatkozásban, van-e a
családban olyan személy, aki valamilyen területen rendelkezik kiemelkedő
speciális képességekkel.
 Tehetséggondozás- fejlesztés feltételeinek megteremtése:
o óvodai csoportban történő tehetséggondozás (minden tagintézményben).
o Tehetségműhelyben
(6-8

fő)

-

sajátos

(tagintézmények
eszközrendszerű

számára
környezetben

választható)
–

történő

tehetséggondozásban (jellemzően mélységben gazdagítunk) vesz részt a
„tehetség ígéret”.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermekek igényének, érdeklődésének megfelelő, gazdagított tárgyi környezetet
alakít ki, mellyel lehetőséget teremt a gyermekek érdeklődésének és képességeinek,
ismereteinek intenzív megjelenésére.
 Pedagógiai attitűdjében hangsúlyos szerepet kap az elfogadás, inspirálás, rugalmas
viselkedési határok kialakítása, tevékenységválasztásra ösztönzés preferálása a
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teljesítmény elvárás helyett. Támogatja a kreatív megnyilvánulásokat, humort,
kihívást jelentő cselekvésekben igazodik a gyermek fejlettségéhez.
 Elfogadó, befogadó légkört teremt, értő figyelemmel veszi körül a gyermeket,
érzelmileg támogatja pozitív megnyilvánulásait.
 Tervező munkája során, komplex programban gondolkodik, melyben három
foglalkozástípus váltja egymást: gazdagítás, fejlesztés, lazítás (arányaiban a
hangsúly

a

gazdagításon

legyen).

A

tehetséggondozó

műhelyt

vezető

óvodapedagógus tervező munkáját műhelynaplóban dokumentálja.
 Tehetség ígéretek gondozása során gazdagítás, dúsítás formáját alkalmazza
(1. típusú műhelyfoglalkozás).
o Képességeken belül, az erősségekre épít, amely megjelenik a
tevékenység-, projekt tervekben, egyéni fejlesztési hét tematikájában,
egyéni fejlesztési tervben.
o Tevékenységeket, programokat, lehetőségeket biztosít a gyermekek
számára,

hogy

minél

több

területen

ki

tudják

elégíteni

a

kíváncsiságukat, felfedezési vágyukat.
o Változatos munkafolyamatokat, munkaformákat biztosít. Az életkori és
fejlődéslélektani szempontok figyelembevételével tervezi és szervezi az
intellektuális kihívást jelentő tevékenységeket, nehézségi feladatokat.
o A témaegységekben közös élményeket tervez változatos helyszínekre,
például: család, tudomány, technika, természet, művészet, üzleti élet
világába. Színvonalas, korszerű pedagógiai módszereket alkalmaz.
o Élménygazdag, érdeklődéshez igazodó, együttműködést elősegítő
komplex tevékenységeket kínál, mellyel felkelti a gyermek tevékenység
iránti vágyát, kíváncsiságára, ötleteire, gondolataira építve a többszintű
és többféle megoldás lehetőségeit kínálva aktivizál.
o Probléma felvetésekre, a problémák azonosítására, a szituációk
kezelésére és a kreativitás fejlesztésére lehetőséget teremt.
o A cselekvő játékos tapasztalatszerző tevékenységek szervezésével a
produktumok létrehozásával, konkrét személyre szabott, fejlesztő hatású
értékeléssel támogatja a reális énkép kialakulását, a belső kontroll
megerősítését.
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o A tevékenységek választhatóságával elősegíti a motiváció fenntartását,
döntési helyzet- és az önállóság megélését.
 Tehetségfejlesztő tevékenységében (2. típusú műhelyfoglalkozás) a gyenge
területeket, az erős területeken keresztül, a gyermek érdeklődésének megfelelően
támogatja. Neurológiai harmonizációra törekszik.
o Tehetség ígéretek személyiség-, és képességfejlődését segíti, hogy a
kiemelkedő képességüket örömmel élhessék meg, többleteikkel segítsék
társaikat.
o A tehetség ígéretek sajátos személyiségében felfedezett negatív
változás-, vagy a kihívást jelentő tevékenységek biztosításának
nehézsége-, egyéb probléma felmerülése esetén pszichológus, illetve
egyéb szakember bevonását kezdeményezi (egyéni konzultáció,
esetmegbeszélés, tanácsadás, mentorálás).
o A gyermek további fejlődését figyelemmel kíséri, lehetőség szerint
nyomon követi.
 A lazító tevékenységek (3. típusú műhelyfoglalkozás) megtervezésekor a
pedagógus olyan tevékenységeket, programokat, lehetőségeket kínál, amely
jellemzően nem függ össze a gyermek kiemelt érdeklődési területével, ugyanakkor
szélesíti azt. Nem kíván teljesítményt, hanem feltöltődést, élményt, új
tapasztalatokat, kikapcsolódási lehetőséget nyújt,- amely történhet egyéni-, vagy
társas formában.
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A KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ
BEVÁLOGATÁS FOLYAMATA
I. A

tehetség

ígéretek

felismerése,

megismerése,

tehetséggondozás

-

folyamatszabályozott eljárás.

Feladatok:
1. Az óvodapedagógus ismeri a „tehetség-ígéret” személyiségének jellemzőit,
folyamatosan bővíti meglévő ismereteit.
2. A tehetség azonosítást, felismerést a kialakított eljárásrendnek megfelelően
elvégzi. Tudatosan alkalmazza a 5„7 személyiség szempontot”, és az adatlapon, 17-es skálán értékeli az állításokat. A kapott pontszámokat összeadja, átlagot von.
Amennyiben a kapott átlag meghaladja az 5-ös átlagértéket, valószínűsíthető a
tehetség hajlam megléte a személyiségben.
3. A tehetség megismerésére alkalmazza az „6Érdeklődés iránya” kérdőívet, melynek
kitöltéséhez természetes óvodai közegben, tevékenység közben figyeli meg azt a
gyermeket, akinek a személyiség szempont átlaga meghaladta az 5-ös átlagértéket.
A beválogatáshoz szükséges adatokat, további értékelésre, elemzésre október 20-ig
elektronikus úton továbbítja a „Gyermekvilág Tehetségpont” képviselője részére.
A tehetségpont által, október 25-ig megkapott értékelés alapján tervezi éves
munkáját, melyet november 1-től folyamatosan végez tehetségműhelyben
legfeljebb május 20-ig, óvodai csoportjában június 15-ig.
4. Az óvodapedagógus, az eredmények ismeretében megtervezi a gyermek számára, a
saját csoportján belül a tehetséggondozást (gazdagítás, lazítás, fejlesztés),
tehetségfejlesztést (Csoportnapló- Projekt/tevékenységi tervek, Egyéni fejlesztés
terv). A személyi- tárgyi feltételek, a gyermek alapvető szükségleteinek
kielégítésével érzelmi biztonságot teremt. A környezet gazdagításával, lehetőségek,
programok megteremtésévvel és szervezésével támogatja szociális- társas

5

Személyiség szempontok (Dr. habil Gyarmathy Éva, 2006.)

6

NTP-ENK-M-16-0001, TehetségKapu 2
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képességeinek alakulását, érdeklődésének kiszélesítését, megfigyeli és támogatja
kedvelt tevékenységeiben. További lehetőséget biztosít a gyermek kiemelkedő
képességeinek kibontakoztatására, és ehhez mérlegeli a gyermek fejlődését
leginkább támogató körülményeket (tehetségműhely foglalkozásaira történő
ajánlás, egyéb programok, lehetőségek, szakemberek, játékok és eszközök
megajánlása a szülőnek).

II. Tehetséggondozás formái
a. Az óvodai csoportban történő tehetséggondozásban vesz részt az a
kiemelkedő képességű gyermek, aki esetében az érzelmi-szociális fejlettség
területén nagyobb mértékű bizonytalanságot tapasztalunk, és / vagy az érdeklődését
is kiszélesítő lehetőségek megfelelőek, kielégítőek a számára (jellemzően
tartalomban gazdagítunk- sokféle lehetőség).

b. Tehetséggondozó műhelyben (6-8 fő) - sajátos eszközrendszerű környezetben –
történő tehetséggondozásban (jellemzően mélységben gazdagítunk) vesz részt a
„tehetség ígéret”.
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I. Komplex tehetséggondozás megvalósítása
(gazdagítás, fejlesztés, lazítás)
A „tehetség ígéretek” komplex személyiség- és képességfejlesztő programja,
intézményünkben több szinten megvalósuló / megvalósítható pedagógiai folyamat, amely
során azokat a speciális irányú többleteket kapják meg a gyermekek, felkészült
szakemberek segítségével, amelyre kiemelkedő képességeik, és érdeklődésük miatt
vágynak:
1. Óvodai csoportban történő tehetséggondozás
Érdeklődési

kör

kiszélesítése.

Tevékenységek,

programok,

lehetőségek

többféle

intelligencia- nevelési területen a saját gyermekcsoportjában.
Résztvevők:
-

5-7 éves tehetség ígéretek, a saját óvodai csoportjukban.

-

Az óvodapedagógus, aki rendelkezik az alábbi alapismeretekkel: tehetség általános
ismérvei,

tehetség

ígéretek

szocio-emocionális

fejlődése,

komplex

tehetséggondozás- és tehetség fejlesztés (különös tekintettel a gazdagításra).
-

Önkéntesek, egyéb szakemberek.

Óvodapedagógus feladatai:
-

Az óvodapedagógus 3 éves kortól, óvodába lépéstől figyeli meg a gyerekeket, a
szocializációs-, és tehetséggondozás területen speciális „személyiség szempontok”
(„7” személyiség szempont), speciális szempontok alapján (intelligencia területek,
speciális képességek) alapján.

-

Figyelemmel kíséri a tehetség hajlam jegyeket mutató gyerekeket. fejlődési.
Minden 5-6 éves gyermek esetében a tehetség felismerés szabályozott
folyamatának megfelelően jár el, és a „7 személyiség szempont” alapján történő
megfigyelés csoportra vonatkozó adatlapját a Csoportnaplóban kitölti, értékeli.

-

Tervezésében megjelennek a tehetséggondozás- és fejlesztés feladatai, módszerei
(Projekt-, vagy Tevékenységi terv; Egyéni fejlesztési terv,).

-

Az óvodapedagógus az óvodapedagógia eszközeivel (dráma, bábozás, beszélgető
kör, zene, zenehallgatás, stb.) olyan elfogadó- befogadó érzelem gazdag légkört
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teremt, ahol értő figyelemmel, elfogadással veszi körül a tehetség hajlam jegyeket
mutató gyermeket, érzelmileg támogatja, pozitív megnyilvánulásait segíti.
-

Az

óvodapedagógus

együttműködést

elősegítő,

érdeklődéséhez

igazodó,

differenciált, komplex tevékenységeket tervez, szervez, ahol a gyermek, a
kiemelkedő képességeit a társainak megmutathatja, társai érdekében megtanulja
tudását felhasználni, alkalmazni. Önbizalma, reális önértékelése fejlődik.
Egyéb feladatok:
-

Az óvodapedagógus módszertani eszköztára tartalmazza: a konfliktuskezelés
eszközeit, saját élményű tanulás, természetes módon való tapasztalatszerzés
megteremtését,

korszerű

pedagógiai

módszerek

alkalmazását

a

tanulásszervezésben.
-

Az óvodapedagógus, saját speciális érdeklődését, többlet kompetenciáit
hasznosítja a tehetség ígéretek gondozása- fejlesztése érdekében.

-

Az óvodai csoportban történő tehetséggondozás is komplex módon történik:
gazdagítás, fejlesztés, lazítás (lásd részletesebb leírását a tehetséggondozó
műhelyeknél). Tudatos, átgondolt tervezést- szervezést igényel, ugyanakkor
természetes módon jelenik meg az óvodai csoport életében. A komplex szemlélettel
történő tanulás-szervezés nem csak a tehetség hajlam jegyeket mutató
gyermekeknek lesz hasznos, hanem minden kisgyermek számára. Életkorának,
fejlettségének, érdeklődésének megfelelően „merít” majd a többlet- lehetőségekből.

-

Tevékenységeket, programokat tervez és szervez, a gyermekek érdeklődésének
megfelelően, és az érdeklődési kör kiszélesítése céljából (pl. terepséta, kirándulás,
múzeumlátogatás, zoopedagógiai program, táncház, csillagászat, levéltári program,
logikai bajnokság).

-

Az óvodapedagógus, tartalomban gazdagít, sokféle lehetőséget biztosít a tehetség
ígéretek számára.

-

A gyermek, a sokféle lehetőség közül megtalálja az érdeklődésének megfelelőt.
IRÁNY-t találjon magának, felfedezhető területet. Reális önismerete bővüljön.
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2. Tehetséggondozó műhelyfoglalkozás
Sajátos eszközrendszerű környezetben, kiemelt tehetségterületen elmélyülten,
tagintézmények számára választható, dúsított tartalommal (6-8 fő)
Gazdagítás tartalomban, képességeket megtámogató alkalmazással.
A gyermek, a speciális intelligencia terület/területeken történő-, gazdag eszköztárral
biztosított tevékenység kínálat során kipróbálhatja- és összemérheti magát hasonló
érdeklődésű, kiemelkedő képességű társaival. Kihívásokat biztosító, kreativitásra ösztönző,
társas

kapcsolatokat

támogató

környezetben

alakulnak

személyiségtulajdonságai,

harmonizálódnak képességei. Egy-egy területen mélyebb tudásra, tapasztalatokra tehet
szert.
Résztvevők:
-

5-7 éves gyermekek, beválogatás alapján, csoportszobában, műhelyben speciális
tartalommal.

-

2 fő tehetségműhelyt vezető óvodapedagógus (legalább az egyik kolléga)
rendelkezik minimum 30 órás képzettséggel, tájékozottsággal, esetleg adott
intelligencia

területnek

megfelelő

speciális

képességekkel,

végzettséggel.

Tájékozott az alábbi területeken: tehetség általános ismérvei; A tehetség
felismerésének-, és megismerésének módszerei; A tehetség ígéretek szocioemocionális fejlődése;

Komplex tehetséggondozás- és tehetség fejlesztés

(metodika, tervezés); Tehetséggondozás- és speciális képességek; Tehetségesek
speciális csoportja, a tehetség felismerésének akadályai. Tehetségműhely vezetése,
dokumentálás; Intézményi tehetséggondozás- és fejlesztés a SZVÓ PP-ben;
A „Gyermekvilág Tehetségpont” tevékenységi köre, feladatai.

-

A

speciális

képességterületen

történő

tehetséggondozás,

tehetségfejlesztés

„szerteágazó” tartalmi elemei: adott intelligencia terület többféle részterületét
integrálja, alkalmazza (pl. zene- hangszerjáték; zenei írás-olvasás; ismerkedés a
színkottával; mozgásfejlesztés- és mozdulat- és ritmusgyakorlatok; tánc és az illem;
improvizáció; más művészeti ágak ihletett alkotásainak átfordítása zenére,
mozgásra- zenei kifejezőkészség, …stb).
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-

Önkéntesek, egyéb bevont szakemberek, együttműködő partnerek.

Tehetségműhelyt vezető óvodapedagógusok feladatai:
 A tehetség felismerés, megismerés 5-7 évesekre vonatkozó adatbázisát (excel;
„Tehetség ígéret felismerés 7 személyiség szempontjai”, „Érdeklődési irányokra
vonatkozó megismerési szempontok”, óvodapedagógus javaslata) átveszik a
csoportos óvodapedagógusoktól, minden év október 10-ig.
 Egyeztetnek az óvodapedagógusokkal a tehetségműhelybe történő beválogatásról
minden év október 25-ig. Amennyiben probléma merül fel, vagy a gyermek érdeke
úgy kívánja, további szakember bevonását kezdeményezheti tehetség tanácsadás
keretében (tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus, egyéb szakember).
 Tehetség tanácsadás keretén belül (csoportos, egyéni), személyes beszélgetést
kezdeményeznek a szülővel a gyermekről, „Tehetség ígéret felismerés 7
személyiség szempontjai”,

„Érdeklődési

irányokra

vonatkozó megismerési

szempontok” eredményei alapján. Kompetenciájuknak megfelelően végzi, rögzíti a
tájékoztatást, egyéni- vagy csoportos tanácsadást. Tehetség tanácsadást végeznek
az eredmények alapján, a gyermek saját óvodapedagógusai is.
 A tagintézmény kialakítja és működteti, az adott évben választott-, és / vagy a
tagintézmény profiljának, preferált nevelési- oktatási területének megfelelő
tehetséggondozó műhelyt. Figyelembe veheti a tehetség ígéretek megismerésének
eredményét (nevelőtestületi döntés alapján).
 Megtervezik

tehetséggondozó

műhelye

éves

komplex

tehetséggondozó

programját, minimum 30 óra időtartamban, heti 1 alkalommal, délutáni
időszakban, felvállalt létszámmal (2 óra beválogatás; 26 óra gazdagító, lazító,
fejlesztő foglalkozás típusokkal; 2 óra hatásvizsgálat) amely tartalmazza:
o Az éves program célját, képességfejlesztés legfontosabb feladatait,
minimum
4 témakört, tehetséggondozó projektet, eljárásokat- módszereket (lásd
még

Komplex

program

tervező

excel

táblázat;

Hatásvizsgálat),

foglalkozásonkénti lebontásban (26 óra).
o Kijelölik a tehetségműhely adott évben történő preferált területét /
területeit
(pl. matematikai- logikai intelligencia), legfeljebb kettőt. Mindig kiemelt
intelligencia terület az interperszonális, és az intraperszonális terület, a
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választott terület mellett. Ezek a területek adják majd az éves komplex
tehetséggondozó program gazdagító foglalkozások részét. A fennmaradó
intelligencia- területeket a tehetséggondozó óvodapedagógusok, a gyerekek
ismeretében- valamint az önismeret számbavételével ossza el lazító
foglalkozások-, és fejlesztő foglalkozásokra (pl. matematikai-logikai
intelligenciához kiválóan párosítható a zenei intelligencia,-mint fejlesztő
terület, a téri-vizuális intelligencia / múzeumlátogatás, képtár, bábelőadás,
könyvtárlátogatás).
 Gazdagító foglalkozásokat terveznek (1) A nevelési- tanulási tartalmakhoz
kapcsolódhat, de lehetőleg azon túli (kirándulás, terepséta, kulturális rendezvények,
könyvtárlátogatás, múzeumpedagógia, egyéb óvodán kívüli programok). Fő
újdonság,

aspektusai:

nehézség,

változatosság.

Főbb elemei, követelményei: intellektuális kihívás, kreativitás, társas készségek
fejlesztése. Több információ magasabb szintű feldolgozása, gyakorlati alkalmazás
fejlesztése, speciális eszközökkel.
 A gazdagító tevékenység során a tehetségműhelyt vezető pedagógusok a gyermek
személyisége, egyéni képességei, érdeklődése ismeretében, a gyermek igényeihez
igazodóan

differenciáltan

tevékenységet

kínálnak.

terveznek

és

Differenciálnak:

szerveznek,

egy

módszerekben,

időben

sokféle

tevékenységben,

eszközökben, képességszintekben, munkaformákban, technikákban. Mindezekkel
biztosítják a gyermek szabad választását, megsegíti számára a tevékenységben
történő elmélyülést, az öndifferenciálás lehetőségét. Egy-egy téma többszempontú
feldolgozását megtervezik, lehetőséget teremtenek a konvergens- divergens- és
stratégiai gondolkodásra, gondolkodási műveletek gyakorlására, szellemi, fizikai,
kreatív játékok beépítésével.
 Lazító foglalkozásokat (2) terveznek. A „lazító foglalkozás”, a gyermek
kikapcsolódását célozza meg olyan tartalmakkal, amelyekben jellemzően nem az
ismeret, a tudás, a teljesítmény kap szerepet, hanem a rácsodálkozás, a
tapasztalatszerzés, a sok egyéni- és közös élmény begyűjtése. Összefügghet a
gyermek kiemelkedő speciális képességeivel (pl. szimfonikus koncert, Erdei Óvoda
Tábor), de kapcsolódhat az érdeklődésének kiszélesítése érdekében más, a gyermek
által nem preferált területhez is.
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 Fejlesztő foglalkozásokat (3) terveznek. Jellemzően a gyermekek tehetséggel
összefüggő gyenge oldalának fejlesztését (tevékenység, módszer, eszköz,
időtartam) foglalja magába, de irányulhat a kiemelkedő képesség megsegítésére is.
 A tehetséggondozó óvodapedagógusok folyamatosan vezetik a tehetséggondozó
műhely dokumentációit, amely minden tehetséggondozó műhelyben egységes
(elektronikus műhelynapló; kinyomtatása műhely munkájának értékelésekor
történik).
 A tehetségműhelybe járó gyermekeknek nevelőközösségi döntés, megállapodás
alapján lehetőséget kínál alkotásaik, tudásuk bemutatására, másokkal való
megosztására.
A pedagógus megteremti ezáltal számukra azt a lehetőséget, hogy átélhessék az
adás képességének örömét.
 Élmény gazdag közös tevékenységeiket tudatosan tervezik, szervezik (a
gyermekek

intellektusának

megfelelő

szinten,

optimális

elvárásokkal):

a

feldolgozás folyamatába a gyermekeket bevonják, munkájukat folyamatosan
értékelik, elismerésükkel, konkrét visszajelzésükkel, dicsérettel ösztönzik a
tehetség ígéreteket, folyamatosan fenntartják érdeklődésüket, tudásvágyukat.
 A tevékenységekhez kapcsolódó változatos munkafolyamatokat, munkaformákat
biztosítanak, különféle módszereket terveznek. Támogatják az egyéni- páros-, 2-3
„mikro csoportos-”, csoportos-, és spontán alakuló társas szerveződéseket.
 A tehetség hajlam jegyeit hordozó gyermek sajátos személyiségében felfedezett
probléma, vagy negatív változás esetén tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus,
illetve szükség esetén egyéb szakember bevonását kezdeményezik.
 Tehetségműhely

munkájának

megismertetése

céljából

kommunikálják

eredményeiket a szülőkkel, partnerekkel (disszemináció- nyílt foglalkozás,
előadás, bemutató, kiadvány, faliújság, kiállítás, stb.).
 Kapcsolatot ápolnak a partnerekkel, együttműködő szervezetekkel.
 „Gyermekvilág” Tehetségpont számára adatokat szolgáltatnak (tehetség
ígéretek felismerése, megismerése, beválogatás, nyomon követés, dokumentálás,
hatásvizsgálat; adott nevelési év október 25-ig, valamint éves munka értékelését
követően, június 15-ig).
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9.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
A Szolnok Városi Óvodák gyermekvédelmi-óvodai integrációs rendszere
Gyermekvédelmi tevékenységünk célja:
A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően az általános és speciális gyermekvédelmi
feladatok eredményes ellátása.
Elvek:
1. A gyermeket - mint fejlődő személyiséget- különleges védelem illeti meg.
2. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermeki szükségletek
kielégítése áll.
3. A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a
támaszadás jelenti.
4. Prevenciós tevékenység elsődlegességét a gyermek életében jelentkező
problémák okainak feltárásával, a gyors beavatkozással biztosítjuk.
5. A szülőkkel való bizalmi viszonyra épülő napi kapcsolattartást,
családsegítést a prevenció feltételének tekintjük.
6. A hátránnyal küzdő gyermekek esetében a jelzőrendszeri feladatokat a
gyermekvédelmi koordinátor összehangolt feladatvégzéssel látja el
7. A jelzőrendszeri szerepből adódóan a Humán Szolgáltató Központ Családés Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolattartás érvényesül.
8. Az óvodában dolgozókat hivatali titoktartási kötelezettség terheli.
Felelős

A területért
felelős
igazgató
helyettes

Gyermekvédelmi
koordinátor

Folyamat 1.
Általános gyermekvédelmi feladat
Gyermekvédelmi munka intézményi
szintű irányítása, ellenőrzésetagintézmények beszámoltatása
Intézményi gyermeknyilvántartás
aktualizálása
Gondoskodás a megfelelő jogszabályi
háttér nyilvánosságáról
Kapcsolattartás a külső
gyermekvédelmi jelzőrendszeri
partnerekkel
Adatszolgáltatás, beszámoló készítés
fenntartói és hatósági megkeresés
alapján
Gyermekvédelmet érintő eseményeken,
rendezvényeken az intézmény
képviselete
Az intézmény gyermekvédelmi
munkájának értékelése
A tagintézmények gyermekvédelmi
munkájának segítése, intézményi szintű
koordinálása. Rendszeres
kapcsolattartás a tagintézményekkel.

Dokumentáció

1.
2.
3.
4.

Beszámoló
Nyilvántartások
Jelenléti ívek
Jegyzőkönyvek

1. Gyermekvédelmi
napló
2. Nyilvántartások
3. Családlátogatás,
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Operatív feladatok végzése, az ellátott
feladatok nagyságára tekintettel a
tagintézmények igénye szerint
Sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését végző pedagógusokkal
szükség esetén konzultáció
Az éves munka megtervezése, nevelési
év végi értékelés elkészítése
A tagintézmény gyermekvédelmi
tevékenységének ellenőrzése
Szükség esetén kapcsolatfelvétel a
védőnővel a szociálisan hátrányos
helyzetben élő családok
életminőségének javítása érdekében.
Óvodaköteles gyermekek
felkutatásának megszervezése az óvoda
körzetében.
Tagintézmény A házirend és az óvoda óvó-védő
előírások betartásának ellenőrzése,
vezető
szükség esetén haladéktalan intézkedés
Az óvoda-család közötti hatékony
együttműködés segítése, az
esélyegyenlőség biztosítása
A gyermeki-szülői jogok
érvényesülésének biztosítása, a szülők
tájékoztatási rendjének megszervezése,
megvalósítása, ellenőrzése
A gyermekeknél jelentkező problémák
esetén belső jelzőrendszer alapján eljár.
Közös rendezvényeket, segítő
programok szervezése
A gyermekek megfigyelése, a csoport
feltérképezése
A nevelési év kezdetekor tájékoztatás
nyújtása a gyermekek fejlettségének
megfelelően, az egészségük-testi
épségük védelmére vonatkozó
szabályokról a szülők részére
A tájékoztatás tényének és tartalmának
dokumentálása
ÓvodaCsaládlátogatások szervezése,
pedagógus
megvalósítása
Szülői értekezletek tartása
A gyermeknél jelentkező probléma
esetén az egyéni bánásmód elvének
érvényesítésével, fejlesztési terv
készítése, folyamatos vezetése
A gyermeknél jelentkező problémák
esetében a szülői fogadóóra

4. fogadóórák, szülői
értekezletek
dokumentuma
5. Jelenléti ívek
6. Jegyzőkönyvek

1. Gyermekvédelmi
napló
2. Belső ellenőrzési
jegyzőkönyv
3. Nyilvántartások
4. Óvodakötelesek
listája
5. Jelenléti ívek
6. Jegyzőkönyvek
7. Munkaterv
8. Munkaterv értékelése

1. Csoportnapló
2. Gyermek
megfigyelések,
3. Egyéni fejlesztési
tervek
4. Nyilvántartások
5. Családlátogatás
dokumentuma
6. Fogadóórák, szülői
értekezletek
dokumentuma
7. Jelenléti ívek
8. Jegyzőkönyvek
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kezdeményezése, szükség esetén a
tagintézmény vezető és
gyermekvédelmi megbízott bevonása
A helyi szintű gyermekvédelmi munka
koordinálása tervezése, az
óvodapedagógusok munkájának
segítése
A óvodai beiratkozás előkészítése: az
óvodaköteles gyermekek felkeresése
A törvénymódosítások esetén a helyi
tájékoztatás megszervezése
Szükség esetén bekapcsolódás a
családlátogatásokba.
Gyermekvédelmi
A szülők tájékoztatása a
megbízott
gyermekvédelmi feladatot ellátók
személyéről, fogadóórákról
Jól látható helyen a gyermekvédelmi
feladatot ellátó intézmények címének,
telefonszámának közzététele
A szülők és pedagógusok részére
egészségmegőrző és drog prevenciós
előadások szervezése – alkalmanként
A helyi gyermekvédelmi munka
értékelése
A többségi óvodapedagógusok fejlesztő
Fejlődés és
tevékenységének módszertani segítése
viselkedés
harmonizáló Egyéni fejlesztési tervek készítéséhez
munkacsoport segítségnyújtás
és a Szolnok Igény szerint fogadóórákon, szülői
Városi
értekezleteken rész-vétel, a gyermekek
Pedagógiai
fejlődése érdekében a család-óvoda,
Szakszolgálat közös fejlesztő hatásának segítése
Pedagógusai egyéni tanácsadással
Felelős

A területért
felelős
igazgató
helyettes

Folyamat 2.
Speciális gyermekvédelmi feladat
Tájékoztató anyag megküldése a
tagintézményeknek a települési
támogatások igénylési rendjéről – az
igénylőlapok továbbítása a megadott
határidő betartásával
Intézményi gyermekvédelmi
értekezletek szervezése munkaterv
alapján vagy feladatokhoz
kapcsolódóan
Belső jelzőrendszer irányítása

1. Gyermekvédelmi
napló
2. Egyéni megfigyelő
lapok
3. Egyéni fejlesztési
tervek
4. Nyilvántartások
5. Családlátogatási
dokumentum
6. Fogadóórák, szülői
értekezletek
dokumentumai
7. Jelenléti ívek
8. Jegyzőkönyvek

1. Egyéni fejlesztési
tervek
2. Nyilvántartások

Dokumentáció

1. Éves munkaterv, és
értékelés
2. Feljegyzések
3. Jegyzőkönyv
4. Belső és külső
jelzőlapok

Különösen indokolt esetben hatósági
intézkedés kezdeményezése
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Külső jelzés indítása a SZKTT Humán
szolgáltató Központ Család - és
Gyermekjóléti központ felé
Igazgató tájékoztatása, beszámoló
készítése
Gyermekvédelmi munkaterv készítése,
értékelése.
GyermekBelső jelzések kivizsgálása
védelmi
koordinátor Külső jelzés kezdeményezése
Esetmegbeszélésekkel a
tagintézmények munkájának segítése
Szükség esetén
kapcsolattartás és együttműködés a
segítőszervekkel, hatóságokkal,
családsegítőkkel, esetmenedzserekkel
Családlátogatások, fogadóórák
irányítása
Részvétel a jelzőrendszeri
értekezleteken, szakmai fórumokon
A gyermekvédelmi tevékenység
támogatására rendszeres, ill.
rendkívüli esetben egészségügyi
szűrővizsgálat szervezése
Sürgős, veszélyeztető körülmény
Tagintézmény
esetén azonnali intézkedés: a
vezető
gyermekvédelmi koordinátor és a
területért felelős igazgatóhelyettes
tájékoztatása
Igény esetén tanácsadási lehetőség
biztosítása
Folyamatos kapcsolattartás helyi
szinten a gyermekvédelmi megbízottal
A nyilvántartott gyermekek
figyelemmel kísérése, a problémák
jelzése a gyermekvédelmi
megbízottnak és a tagintézmény
Óvodavezetőjének
pedagógus
Tájékoztatás, figyelem felhívás,
segítségadás szülőknek a települési
támogatások igénybevételéhez

1. Éves munkaterv, és
értékelés
2. Gyermekvédelmi
munka napló
3. Intézkedési tervek
4. Feljegyzések
5. Jegyzőkönyvek
6. Belső-, és külső
jelzőlapok

1.
2.
3.
4.

Munkaterv
Éves értékelés
Intézkedési tervek
Feljegyzések

Csoportnapló
Feljegyzés
Tájékoztató
Gyermekvédelmi
napló
5. Jelzőlap
1.
2.
3.
4.

Együttműködés a belső jelzőrendszeri
tevékenységben

Gyermekvédelmi
megbízott

Nyilvántartás készítése a nevelési év
elején az óvodapedagógusok
adatszolgáltatása alapján meghatározott szempontok szerint
A települési támogatási lehetőségekről
szóló tájékoztatás nyilvánosságának a

1. Gyermekvédelmi
napló
2. Tájékoztató
3. Intézkedési tervek
4. Feljegyzések
5. Jegyzőkönyvek
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biztosítása, a nyomtatványok
6. Egyéni fejlesztési
szabályos kitöltésének a segítése,
tervek
ellenőrzése, továbbítása az
7. Belső jelzőlapok
igazgatóhelyettesnek
Egyeztetés a tagintézmény vezetőjével
spontán adódó helyzetek esetén
szükséges intézkedésekről
Esetmegbeszélések kezdeményezése
Folyamatos kapcsolattartás az
intézmény gyermekvédelmi
koordinátorával, szükség szerinti
segítség kérése a probléma gyors és
hatékony megoldásához
Belső jelzőrendszer működtetése,
jelzőlap küldése
Integrációs tevékenységünk célja:
A gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel
és módszerekkel hátrányai csökkentése.
A gyermek társadalomba történő beilleszkedésének segítése, együttműködve a
szülőkkel, szakemberekkel egyaránt.
Elvek:
1. A program olyan rendszernek tekinthető, melynek elemeit az érintett
gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb
eredménnyel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani, elemei a
mindennapi nevelőmunka során valósulnak meg
2. A program eredményességének feltétele a korszerű óvodapedagógiai
módszerek – a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek,
differenciálás, kooperatív technikák, a szülőkkel való partneri
együttműködés módszereinek alkalmazása

Felelős

Folyamat 3
Integrációs Program Feladat
1. A feltételek biztosítása
Az óvodai integrációs program
megvalósításának irányítása,
ellenőrzése, az önkormányzat
igénye szerint beszámoló készítés

A területért felelős
igazgató helyettes

Gyermekvédelmi
koordinátor

Dokumentáció

Önkormányzattól adat kérés,
továbbítása a tagintézmény felé

1. Munkaterv, értékelés
2. Belső- külső
jelzőlapok
3. Beszámoló

Belső-, és külső jelzőrendszer
működtetése
A tagintézmények integrációs
feladatainak koordinálása
Szükség esetén közreműködés az
óvodába még nem járó, HHH
gyermekek felkutatásában

1. Nyilvántartás
2. A felkutatás
eredményeinek
dokumentuma
3. Szülői nyilatkozatok
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Tagintézmény
vezető

Óvodapedagógus

Gyermekvédelmi
megbízott

Jelzőrendszeri operatív
tevékenység, külső jelzés
kezdeményezése
Munkaterv és értékelés készítése
Integrációt biztosító
csoportalakítás
(HHH gyermekek arányos
eloszlásának biztosítása)
A gyermekek rendszeres óvodába
járásának nyomon követése. A
szükséges intézkedés elindítása.
Szülői nyilatkozatok
összegyűjtése
(óvodahasználati igény stb.)
A gyermekek rendszeres óvodába
járásának nyomon követése.
Az óvoda körzetében az
óvodaköteles gyermekek
felkutatása
Az óvodapedagógussal
együttműködés a hiányzás
okainak feltárásában

4. Családlátogatás
dokumentuma
5. Belső jelzőlap
6. Éves munkaterv
1. Munkaterv
2. Óvoda használat
igényének
dokumentumai
3. Gyermekfelvétel
határozatai
1. Szülői nyilatkozatok
2. Óvodai csoportok
gyermek
nyilvántartása
1. Leendő óvodások
listája
2. Belső jelzőlap

2. Nevelőtestület együttműködésének folyamata
A területért felelős
igazgató helyettes
Gyermekvédelmi
koordinátor
Tagintézmény
vezető

Szükség esetén az eseti problémák
megoldásának irányítása
Eseti problémák megoldásának
segítése
Tagintézmények közötti
együttműködés, egymástól tanulás
lehetőségének keresése

Óvodapedagógus

Helyi szinten esetmegbeszélések
kezdeményezése

Gyermekvédelmi
megbízott

Eseti problémák megoldásának
segítése, belső jelzés indítása

A gyermek
fejlesztésében
résztvevők:
Eseti problémák megoldásának
gyógypedagógus,
segítése
logopédus,
konduktor,
óvodapszichológus

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Munkaterv
Feljegyzések
Jelzőlap
Munkaterv
Feljegyzések
Jelzőlap
Munkaterv
Feljegyzések
Jelzőlap
Munkaterv
Feljegyzések
Jegyzőkönyvek
Jelzőlap
Munkaterv
Feljegyzések
Jegyzőkönyvek
Jelzőlap

Munkanapló
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3. A hátránykompenzáció folyamata – a pedagógiai munka kiemelt területei:
Kommunikációs nevelés
Érzelmi nevelés, szocializáció
Egészséges életmódra nevelés
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása
A területért felelős
igazgató helyettes

Folyamatgondozás

Gyermekvédelmi
koordinátor

Segítségnyújtás

Tagintézmény
vezető

Óvodapedagógus

Gyermekvédelmi
megbízott
A gyermek fejlesztésében

1.
2.
1.
2.
3.

Gyermekek fejlődésének nyomon
követését tartalmazó
dokumentumok ellenőrzése
(csoportnapló, egyéni fejlődési
dosszié, egyéni fejlesztési terv)
Óvodába lépéskor komplex
állapotmérés
Egyéni vagy mikro csoportos
fejlesztési terv készítése:
- Kommunikációs nevelés
tervezése (szókincs, nyelvi
kifejezőkészség, beszédértés,
beszéd észlelés fejlődésének
elősegítése)
- Érzelmi nevelés,
szocializáció tervezése (az
intézményes nevelésbe
illeszkedés elősegítése,
bizalom, elfogadás,
együttműködés)
- Egészséges életmódra
nevelés tervezése
(egészségtudat kialakítása,
táplálkozás)
- Társadalmi érzékenység
tudatos fejlesztésének
tervezése (pl: társ.-i
viselkedés témakörei)
- Módszertani kultúra
fejlesztése
Óvodapedagógusokkal történő
folyamatos konzultáció rendjének
kialakítása, a gyermekek
fejlődésének nyomon követése
Szükség esetén szűrés végzése, a
fejlesztés segítése

1.
2.
3.

Munkaterv
Ellenőrzési terv
Munkaterv
Gyermekvédelmi
napló
Egyéni megfigyelésifejlesztési naplók
Munkatervellenőrzési terv
Csoportnapló
Egyéni fejlődési
dosszié

1. Munkaterv
2. Csoportnapló
3. Egyéni megfigyelési
dokumentumok
4. Egyéni fejlesztési
terv

1. Munkaterv
2. Gyermekvédelmi
napló
1. Egyéni megfigyelésifejlesztési naplók
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résztvevők:
gyógypedagógus,
logopédus,
konduktor,
óvodapszichológus
4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással
kapcsolatos munka
Gyermekvédelmi koordinátor
irányítása
A területért felelős
igazgatóhelyettes

Gyermekvédelmi
koordinátor

Belső jelzőrendszer működtetése

Szülők megsegítése, tanácsadás
gyermekvédelmi megbízottal
összehangolt feladat végzés,
jelzőrendszeri feladatok ellátása
Szülők számára szóló tájékoztatók
nyilvánosságának biztosítása

Tagintézmény
vezető

Igény esetén szülői fórum
kezdeményezése a gyermekorvos,
védőnő részvételével
Gyermeknevelési tanácsadás
Jelentkező problémák
megoldásában konstruktív
együttműködés

Óvodapedagógus

Tájékoztatás nyújtása a külső
segítő intézményekről,
kapcsolatfelvételben
segítségnyújtás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Belső jelzőlap
Intézményi
nyomtatványok
7. Felvételi és
Mulasztási napló
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Belső jelzőlap
Intézményi
nyomtatványok

1.
2.
3.
4.
5.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Intézményi
nyomtatványok
Felvételi és
mulasztási napló
Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Belső jelzőlap
Intézményi
nyomtatványok
Felvételi és
mulasztási napló

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Gyermekvédelmi
megbízott

A gyermek
fejlesztésében
résztvevők:
gyógypedagógus,
logopédus,
konduktor,
óvodapszichológus
Fejlesztő szakpedagógusok

Belső jelzőrendszer működtetése.
Kommunikáció és segítségnyújtás
az esetleges problémás esetekben.

Igényekre reagálva szülők
számára segítségnyújtás

1.
2.
3.
4.
5.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Intézményi
nyomtatványok
6. Belső jelzőlap

1. Munkaterv
2. Intézményi
nyomtatványok

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel

Területért felelős
igazgatóhelyettes

Gyermekvédelmi
koordinátor

Tagintézmény
vezető

Óvodapedagógus

A tagintézmények igénye szerinti
kapcsolattartás biztosítása
Jelzőrendszer működtetése,
jelzőrendszeri partnereink felé:
SZKTT Humán szolgáltató
Központ Család - és Gyermekjóléti
központ, Védőnői Szolgálat,
Népegészségügyi FőosztályCsaládvédelmi Szolgálat,
Rendőrség, Gyámhatóság
Kapcsolattartás segítése
Igény esetén fórumok
szervezésében segítségadás
Jelzőrendszeri operatív
tevékenység
Partnerekkel történő
kapcsolattartás munkatervbe
építése
Lehetőség és szükség szerint
cigány kisebbségi önkormányzattal
és civil szervezetekkel
(a gyermekek óvodai beíratásával,
a hiányzás csökkentésével,
iskolaválasztással, szülői
programokkal kapcsolatos
együttműködés)
Segítő kapcsolatok működtetése,
szülők igénye szerint

1. Munkaterv
2. Feljegyzések
3. Emlékeztetők

1.
2.
3.
4.
5.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Intézményi
nyomtatványok

1.
2.
3.
4.
5.

Munkaterv
Jegyzőkönyvek
Emlékeztetők
Jelenléti ívek
Intézményi
nyomtatványok

1. Intézményi
nyomtatványok
2. Csoportnapló
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Gyermekvédelmi
megbízott

Gyermekvédelmi munkaterv
készítése
Minden szükséges esetben
kapcsolatfelvételt kezdeményezése
Szakszolgálatoknál vizsgálat
kezdeményezése

1. Gyermekvédelmi
napló
2. Jelző lapok

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása

Területért felelős
igazgatóhelyettes

DIFER mérés humán feltételeinek
biztosítása
Beiskolázási folyamat koordinálása
Információs rendszer működtetése

Gyermekvédelmi
koordinátor

Egyedi segítségnyújtás szülőknek
és munkatársaknak

Tagintézmény
vezető

A beiskolázási folyamat
működtetése, adatok szolgáltatása

Óvodapedagógus

Gyermekvédelmi
megbízott
A gyermek
fejlesztésében
résztvevők:
gyógypedagógus,
logopédus,
konduktor,
óvodapszichológus

1. A mérés
dokumentumai
2. Fejlesztési terv
3. Munkaterv
- Az iskolába lépők és
hátrányos helyzetűek
nyilvántartása
1. A mérés
dokumentumai
2. Fejlesztési terv
3. Munkaterv

Mérésre alapozott fejlesztés,
iskolakezdés elérését támogató
pedagógiai munka
(a tanulási képességek
megalapozása, a tanulási és egyéb
részképesség zavarok
kialakulásának megelőzése,
megoldási késztetés, monotónia
tűrés, figyelemkoncentráció, az
alkotásvágy szükséges szintjének
kialakítása)
A gyermekek fejlődésének után
követése az iskola első évében

1. A mérés
dokumentumai
2. Fejlesztési terv
3. Munkaterv

Az információáramlás segítése

1. A mérés
dokumentumai
2. Gyermekvédelmi
napló

Támogató segítségnyújtás az
iskolaérettség megítélésében,
vizsgálatra történő felterjesztésben,
A fejlesztés segítése
A sajátos nevelési igényűvé
minősítéssel kapcsolatos
felvilágosítás, tanácsadás
támogatása

1. A mérés
dokumentumai
2. Fejlesztés
dokumentumai
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7.Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés
Területért
felelős igazgató
helyettes

A tagintézmények szülőkkel
történő együttműködésének
támogatása
Módszertani segítségadás (formája,
tartalma)
Igény szerinti eseti segítségnyújtás

Gyermekvédelmi
koordinátor

Tagintézmény
vezető

Óvodapedagógus

Programokba bekapcsolódás
Szükség szerint szülők támogatása
(fogadó óra, családlátogatás…)
Kapcsolattartás rendjének és
tartalmának tervezése
Partnerközpontú működés, szülői
igények figyelembevétele,
Szülői közösségek alakítása,
rendezvények szervezése
Családok életkörülményeinek
megismerése,
Személyes kapcsolat alakításabizalmi légkör megteremtése
Egyénre szabott beszoktatás
biztosítása
Szülők rendszeres tájékoztatása a
gyermek aktuális fejlettségéről,
fejlesztésének irányáról
Gyermek-nevelési tanácsadás
Segítő együttműködés kialakítása

Gyermekvédelmi
megbízott

Családlátogatásokba
bekapcsolódás

A gyermek fejlesztésében résztvevők:
gyógypedagógus,
Nevelést támogató segítség-nyújtás
logopédus,
konduktor,
óvodapszichológus

1. Éves munkaterv
2. Fogadóórák
dokumentálása

1. Éves munkaterv
2. Szülői értekezletek
jegyzőkönyvei,
jelenléti ívek
3. Fogadóórák
dokumentálása
1. Éves munkaterv
2. Szülői értekezletek
jegyzőkönyvei,
jelenléti ívek
3. Fogadóórák
dokumentálása

1. Éves munkaterv
2. Szülői értekezletek
jegyzőkönyvei,
jelenléti ívek
3. Fogadóórák
dokumentálása

1. Éves munkaterv
2. Szülői értekezletek
jegyzőkönyvei,
jelenléti ívek
3. Fogadóórák
dokumentálása

1. Feljegyzések
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8.Intézményi önértékelés, eredményesség mérése – sikerkritériumok
Sikerkritériumok:
1. Az érintett szülők programjainkon való részvétele a 75%-ot eléri.
2. A HHH gyermekek hiányzása nem haladja meg a 25%-ot.
3. Fogadó órákon történő részvétel eléri a 90 %-ot.
4. A gyermekek fejlődésének nyomon követése (SZVÓ saját) bemenet és
kimenet közötti eredményében a gyermek fejlődésére vonatkozó
hozzáadott pedagógiai érték eléri az 50 %-ot.

10. Az intézményi fejlesztéseket, az innovációkat követő feladataink
Alapelveink:
Intézményünkben fontosnak tartjuk a pedagógiai innováció intézményi szintű rendszerű
kiépítését, folyamatszintű működését.
Az intézményi fejlesztés folyamatainak hatékony, teljes körű megválasztásához két
nevelési évet tartunk szükségesnek.
Az innovátor pedagógus:
Első évben: Kidolgozza a pedagógiai fejlesztési terület elméleti, módszertani
megalapozását, a bevezetés ellenőrzési -, értékelési rendszerét.
Második évben: A kidolgozott szakmai program bevezetése a kipróbáló csoportban
eredményességvizsgálat.
Cél:
A pedagógia fejlesztés irányvonala a meglévő pedagógiai értékekkel logikai kapcsolatban
álljon, kidolgozatlan területet felvállaló vagy megváltozott körülményekben alkalmazható
szakmai terület fejlesztését szolgálja.
Az innovációs folyamataink intézményi, tagintézményi szinten a pedagógiai fejlesztések,
„jó gyakorlatok” újszerű tartalmi kidolgozását eredményezzék a szakmai közös
értékünkhöz kapcsolódóan.
Az eredményes fejlesztések épüljenek be a Pedagógiai Programba, amennyiben azokat a
nevelőtestület elfogad, támogat. Ugyanakkor felülvizsgálatra kerül az intézmény
pedagógiai programja, mely elemek elhagyása, módosítása válik szükségessé az új
beépülésével.
Az innovációs folyamatot intézményi kiszélesedését támogatja a tudásmegosztás
érdekében működtetett online tudásfelületünk, amely hatékonyan támogatja a pedagógus
fejlődését, megújulását.
(TUDÁSMESTER felület, TUDÁSMESTER Fórum)
Feladat:
1. Az innovációs folyamatban részvevők tapasztalataikat, eredményeiket a kialakított
online felületre feltöltik.
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2. Az eredményes innovációk folyamatos frissítése, kondicionálása, szükség szerint
szakmai, metodikai megújítása.
Céljuk és eljárásrendjük alapján megkülönböztetjük a módszertani próbálkozásokat, a
pedagógiai kutatást, és a szakmai fejlesztésre irányuló innovációkat.

10.1. Módszertani próbálkozások
Cél:
Az önképzés, továbbképzés keretében megismert módszertani eljárások gyakorlati
kipróbálása.
Folyamata:
1. A tagintézményi szintű egyéni módszertani próbálkozásoknak teret adunk, szem előtt
tartva a tagintézmények szakmai értékeihez való illeszkedést.
2. A pedagógusok az egyéni módszertani elképzeléseikről tájékoztatják a tagintézmény
vezetőjét, kidolgozzák annak folyamatát. Gyakorlati hospitálást követően
tapasztalatait, eredményeit megosztja a nevelőtestülettel. A gyakorlatban kipróbált a
nevelőtestület által elfogadott módszertani elemek színesíthetik, gazdagíthatják a
nevelőmunkát.

10.2. Pedagógiai innováció
Cél:
A nevelő munka teljes körű megújítása (módszertan, eszközök, pedagógiai eljárásrend).
Folyamat:
1. Szakmai fejlesztést, kipróbálást kezdeményezhet valamennyi óvodapedagógus
kolléga, szakmai team, munkaközösség, az óvoda vezetése, az intézményvezetés.
2. A tagintézmény vezető a tagintézményében felmerülő fejlesztésekre irányuló
szándékát a nevelési év előkészítéséhez kapcsolódóan (augusztus 20-ig) az igazgató
felé jelzi.
3. A pedagógiai fejlesztést az adott nevelési év munkatervében rögzítve a
nevelőtestület fogadja el, arra szakmailag közösen készül fel.
4. Javasolt munkaforma az innováció kidolgozásához belső szakmai team vagy
műhelymunka formájában Munkatervben rögzítve.
5. A kipróbálás tapasztalatait a szakmai team összegzi, a nevelőtestületet arról
tájékoztatja, szakmai ajánlását megteszi.
6. Nevelőtestület dönti el, hogy eredményesnek tartja – e a fejlesztést, azt követően
dönt a Pedagógiai Programrészbe történő beemeléséről.
7. A tagintézmény vezető felelőssége a jóváhagyott intézményi fejlesztés
feltételrendszerének biztosítása, folyamatos fejlesztése, karbantartása vagy
esetleges pótlása. (Tudatos anyagi források felhasználása: pályázatok, alapítványi
bevételek.)
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Innovációs folyamat 1. szakasza
1. év
Kidolgozott
szakmai terv

Az adott
nevelési év
munkaterve

Az innovációs
szándék elutasított
F: Tagintézmény
vezető
Hi: 08.30.

1. Start: Tagint.vez. az innovációs
szándékát az Igazgató felé jelzi.
F: Tagintézmény vezető
Hi.: 08.20.

Igazgatói
jóváhagyás

2. Nevelőtestület az
innovációt megismeri
F: Tagintézmény
vezető
Hi: 08.30.

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

Elfogadjuk-e
az innovációt?
F: Tagint.vez.
Hi: 08.30.

NEM

IGEN

VÉGE

3. Megalakul a
szakmai team,
kidolgozza a
munkatervét
10.20.

Jegyzőkönyv,
jelenléti ív

Elfogadjuk-e
a
munkatervet?

IGEN
4. Munkaterv
alapján az elméleti
munka elindul
11.01.

5. Szakmai
műhelymunka
bezárul 06.15.

Elkészül a
kidolgozott
elméleti anyag
dokumentuma
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Innováció folyamat 2. szakasz
2. év

Szakmai
műhely
munkaterv

Kidolgozott
elméleti
anyag:
dokumentum

Megfigyelési
szempont
kidolgozása

START
megvalósítás indul
munkaterv alapján

A kipróbáló
csoportok az
innovációs tartalmat
saját tervezési
szintjükbe beépítik.
F: csoportos óv.ped
Hi: 09.15

Csoportnapló

A szakmai team,
műhely hospitál a
kipróbáló
csoportoknál
megfigyelési
szempontok alapján
F: szakmai
műhelyvezető
Hi: adott nevelési év
jan.

Tapasztalatok,
megfigyelések
rögzítése

Elemzés,
tapasztalatok
megvitatása
műhelymunkában
Hi: II. félév, 02.28

Szakmai
ajánlás

Nevelőtestületi
szinten megismeri
F: tagintézmény
vezető
A PP- részét
képezze – e
innováció?

Összegző
értékelés,
javaslatok

Jegyzőkönyv
jelenléti ív

Közös szakmai értékként az innováció beépítése a
Tagintézmény Pedagógiai Programrészébe
F: tagintézmény vezető
Hi: 06.15

VÉGE
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11.A gyermekek fejlődésének nyomon követése
Alapelv:
1. A gyermekek teljesítményének megfigyelése, értékelése egyedi, a törvényi
előírásoknak megfelelően fejlesztés központú.
2. Az óvodai élet során a megismerés, a gyermek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és folyamatos. Egyénileg és
folyamatosan nyomon követjük óvodásaink fejlődését, hogy számukra a
legoptimálisabb fejlesztő hatásokat biztosítsuk.
3. Minden gyermek „más”, saját kompetenciákkal rendelkezik, a gyermek fejlődését
elsősorban saját magához kell mérni.
4. A megfigyelés, mérési eljárás az adott pillanatot értékeli, egy adott állapotot rögzíti.
A gyermek folyamatosan fejlődik, változik, az érés (lélektani folyamat)
folyamatosan megy végbe.
Cél :
Az óvodai nevelés során olyan, a gyermekek fejlődésének nyomon követésére irányuló
tervezés alkalmazása, amely a gyermekek megismerésére és fejlesztésére irányul.
Feladat:
1. Intézményi szinten kialakított rend szerint (megfigyelés, mérés) az óvodapedagógus
ismerje meg a gyermekek fejlettségét. Minél több ismeretet igyekezzen szerezni a
gyermekről természetes közegében, természetes tevékenységében való részvétele
során.
2. A gyermekek fejlettségére vonatkozó megfigyeléseit, méréseit az óvodapedagógus
az intézményi szinten kialakított egységes dokumentációban (táblázatok, excel
táblák, DIFER füzet) rögzítse, a megfigyelések értékelését területenként végezze el,
az eredményeket elektronikus formában is rögzítse és archiválja.
3. A megfigyelés, mérés eredményeire építve az óvodapedagógus készítse el éves
szinten a pedagógiai tervezőmunkáját és minden esetben a lassabban haladó és a
gyorsabban haladó gyermekek egyéni gondozásához készítsen egyéni fejlesztési
terveket.
4. A fejlesztési terv konkrét megfigyelési és/vagy mérési eredményen alapulóan
jelölje meg a konkrét fejlesztési célt (objektív, a gyermek fejlettségét mutató a
tevékenység megfogalmazása).
A gyermek kedvelt tevékenységére, érdeklődésére alapozva tervezze meg a
fejlesztés lépéseit az óvodapedagógus, amely egymásra épülő, 4-5 tevékenységi
és/vagy gyakorlatsorból áll. Tervezze az egyéni fejlesztés lezárásának időpontját,
és a fejlesztési alkalmak megvalósulását rögzítse, pedagógiai munkájában nyomon
követhető legyen a PDCA-ciklus megvalósulása.
Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza a pedagógiai
tevékenységek kereteit és tartalmát, a tagintézmények pedagógiai
programrészei pedig előnyös különbözőségeiket.
A fejlesztés során változatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű
módszereket.
A fejlesztéshez szükséges eszközök sokszínűek. (játék -, saját készítésű-, fejlesztő
eszközök)
5. Az egyéni fejlesztési tervek tervezett időpontjának megvalósulását követően
megfigyelést, végez az adott területen, ezzel igazolja annak eredményességét,
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további pedagógiai fejlesztési feladatait szakmai felelősséggel vállalja. Az egyéni
gondozás tényleges lezárásának időpontját a tervdokumentáció lezárásaként rögzíti.
6. Közös témafeldolgozásokban az adott képességterületeken differenciált nevelési
gyakorlat szintjeiben is megvalósulhatnak az egyéni fejlesztési feladatok.
7. Az óvodapedagógus a gyermek kedvelt játékát, játéktevékenységeit az óvodai
életben való részvételét, fejlődését folyamatosan nyomon követő megfigyelési,
mérési eredményeit, az ahhoz kapcsolódó szakmai intézkedéseit a gyermek
fejlődésének nyomon követő dossziéban dokumentálja. A mérések, értékelések
gyermeki produktumok elemzését értékelését követően, egyéni fejlesztési tervet
készít. A tagintézmény vezető évente két alkalommal a mérési mutatók
eredményéről összesítő kimutatást (Trendek) továbbít az intézmény vezetője felé.
Az intézmény vezető a beérkezett adatokat a nevelőtestülettel megismerteti. Az
intézményi átlagtól alacsonyabb értéket mutató területekre az érintett tagintézmény
vezető a következő nevelési év munkatervében fejlesztési feladatot jelöl meg
tagintézményére vonatkozóan.
8. A gyermek eredményeiről fejlesztő javaslattal folyamatosan, de minimum évente
kétszer
fogadó
óra
keretén
belül
visszacsatolunk
a
gyermek
szüleinek/gondviselőjének.
9. Az óvodapedagógus az egyéni fejlesztési folyamathoz kapcsolódóan a
szakpedagógus kollégáktól az általuk nem ellátott gyermekek esetében is szakmai
konzultációt, esetmegbeszélést kérhet.
10. Az óvodapedagógus a csoportjában többségi gyermekekkel együtt nevelt kiemelt
figyelmet igénylő gyermek fejlesztéséhez
egyéni fejlesztési tervet készít. A
fejlesztés tevékenységét a szakértői
véleményre alapozva és a fejlesztésben
közreműködő speciálisan képzett pedagógus munkájával összehangoltan tervezi. A
fejlesztés időtartamát 11.01.-04.30.-ig tervezi és májusban a fejlesztés eredményét
rögzíti.
11. Az óvodapedagógus Gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentumot
elkészíti, és azt 5 évig megőrzi.
12. Minden gyermek egyéni fejlődését elősegítő fejlesztési tartalmakat egyéni
fejlesztési tervben rögzíti.
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11.1. Megfigyelések, mérések
Terület 1

Óvodáskor eleje

Óvodáskor
közepe
09.25.
05.15.
x
x

01.15.
x

05.15.
x

Érzelmi nevelés, szocializáció

x

x

x

Akarat

x

x

Játék

x

Anyanyelv

Óvodáskor vége
09.25.
x

05.15.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mozgás

x

x

x

x

x

x

Koordinációs képesség

x

x

x

x

x

x

Pszichés funkciók:
-érzékelés, észlelés
-emlékezet, figyelem,
gondolkodás
DIFER mérés

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Egészséges életmód

Tehetségazonosítás 2
(7 szempont)

óvodai nevelés záró szakaszában
10.30.
minden 5. életévüket betöltött
gyermek esetében
10. 15.

Jászberény Város Óvodai Intézménye
Dr. habil Gyarmathy Éva: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. 19. o. Eötvös Kiadó Budapest,
2007
1
2
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11.2. Egyéni fejlesztések
Az egyéni fejlesztő szakaszra vonatkozó óvodapedagógusi feladatok:
Óvodáskor elején: egyéni fejlesztési terv nem készül.
Óvodáskor közepe:
 Egyéni fejlesztés:1 db.
Fejlesztések területei: egészséges életmód, érzelmi nevelés, szocializáció, akarat,
játék, anyanyelv, mozgás, koordinációs képesség, pszichés funkciók területeire
vonatkozóan készülnek egyéni fejlesztési tervek.
Óvodáskor zárószakasza:
 Egyéni fejlesztés:1 db.
 Fejlesztések területei: egészséges életmód, érzelmi nevelés, szocializáció, akarat,
játék, anyanyelv, mozgás, koordinációs képesség, pszichés funkciók területeire,
valamint a DIFER mérés eredményeire vonatkozó egyéni fejlesztési tervek
készülnek.
 Szól-e ? anyanyelvi szűrővizsgálat eredményeire épülő egyéni fejlesztési terv: 1 db.
 Szükség esetén: Tehetséggondozás, SNI, BTMN, HH, HHH, egyéni fejlesztési terv
1 db.
 1-1 egyéni fejlesztési terv megvalósulása egész évre terjedjen ki, de legalább az
adott nevelési év végén történő megfigyelést megelőző 1 hónapon belül záruljon le.
 A gyermek eredményeiről fejlesztő javaslattal folyamatosan, de minimum évente
kétszer fogadó óra keretén belül visszacsatolunk a gyermek
szüleinek/gondviselőjének, az első fogadóóra adott nevelési év november 30-ig
valósuljon meg.
 4-5 gyakorlatsor tervezése (a fejlesztés alapja a Jászberényi segédanyag a
gyermekek egyéni képesség fejlődésének méréséhez).

12. Feladataink a működéssel kapcsolatosan
Szolnok Városi Óvodák intézménye a jogszerű, törvényes működés hátterét az alábbiakban
meghatározottak szerint igyekszik biztosítani.

12.A./Szakmai irányítás
A pedagógiai igazgatás célja, hogy a tagintézmények pedagógiai gyakorlatában az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvek érvényesüljenek és
megjelenjenek.
A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek adottságait figyelembe véve - megjelennek a
pedagógus tervező munkájában és annak ütemezésében.
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A tagóvodák pedagógiai tevékenységének kereteit és tartalmát az intézményi nevelési
program tartalmazza.
E két szakmai dokumentum határozza meg feladatainkat a Szolnok Városi Óvodák
intézmény szintjén:
1. Az óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő alapfunkció tartalmi, elvi
összehangolása.
2. Az éves munkatervben kiemelt feladatok és a tanév együttes előkészítése.
3. A szakmai fejlesztés biztosítása intézményi szintű munkaközösség, szakmai
műhelyek működtetésével a terület együttes meghatározásával.
4. Módszertani kultúra fejlesztése.
5. Újszerű pedagógiai innovációk támogatása.
6. Nevelési tervben a fejlesztő feladatok összehangolása, segítése.
7. Intézmény értékelési feladatok segítése, eredmények visszacsatolása, az intézményi
önértékelés folyamatának eredményei, a pedagógiai szakmai ellenőrzés
eredményeire épülő fejlesztési szakmai irányítás.
8. A gyermekek komplex személyiségfejlesztésére vonatkozó mérések, összegzett
eredményei a nevelési év értékelő dokumentumban (beszámoló) nyomon
követhető. Az intézmény vezetése a pedagógiai programban meghatározottak
szerint számon kéri a gyermekek fejlődési ütemét, teljesítményük pontos ismeretét,
feldolgozását, és nyomon követését.(11.fejezet 7.pont)
9. Az egészségfejlesztési és prevenciós program kapcsolódó óvodapedagógusi
feladatok tervezése és megvalósítása a csoport szintű dokumentációban található.
(szocializációs terv, projekt/ tevékenységterv, ill. ezek értékelései)
10. Minőségfejlesztési munka támogatása, működtetése, különös tekintettel a
legfontosabb partneri kapcsolatok működtetésére, bevontságuk biztosítására,
javaslataik, véleményeik megismerésére, a döntés-előkészítés folyamatába történő
bevonására.
( gyermek, szülő, dolgozó társintézmények, fenntartó)
11. Szakmai információáramlás segítése.
12. Szakmai kapcsolatrendszer építése.
13. Tapasztalatcsere lehetőségének, jó gyakorlatok átadásának, egymástól való
tanulásának biztosítása.
14. Továbbképzési igények ütemezése az intézményi nevelési programja alapján.
15. Az óvoda – család partneri együttműködése.
16. Óvoda – iskola partneri együttműködése.
A tagintézményekben a szakmai vezetés a SZVÓ szakmai közös érték elemeinek
megjelenítésére a saját helyi óvodai programrész megfogalmazott tartalom folyamatos
biztosítására, értékelésére és fejlesztésére vonatkozik. A tagintézményekben nevelőtestületi
szinten, közösen elfogadott, egységes pedagógiai értékelemek jelennek meg, melyet teljes
körű szakmai felelősséggel vállalnak.
A tagintézmény szakmai vezetése az éves feladatai tervezésénél figyelembe veszi a
közösen kialakított intézményi kiemelt feladat megvalósítását.
A tagintézmény vezetés:
1. Olyan pedagógiai rendszer kialakítását segíti a tagintézmény mindennapjaiban,
amelyben a legfontosabb és meghatározó a gyermeki jogok és alapvető
szabadságok tisztelete tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő
hozzáférés biztosításával.
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2. A SZVÓ közös szakmai elemeinek beépülését, gyakorlati megvalósulását segíti
(adaptálja) a helyi program tükrében.
3. Folyamatosan figyelemmel kíséri az óvodai csoportokban megvalósuló pedagógiai
munkát, ellenőrzi, értékeli és annak eredményéről kollégájának visszacsatol.
4. Tisztában kell lennie a rábízott tagintézmény jelenlegi szakmai erősségével és
hiányosságával, és az esetleges veszélyforrásokkal.
5. Rendelkezik az óvodára vonatkozó távlati céllal, elképzeléssel, melyek koherensek
az intézmény stratégiai céljaival.
6. Szakmai alkalmassága, folyamatos önképzése és vezetői módszertani kultúrája teszi
lehetővé, hogy a csoportos óvodapedagógusokkal együtt, a pedagógiai
hatékonyságot eredményező szükséges innováció és korrekció megvalósuljon. A
minőségfejlesztés irányába elkötelezett.
7. A napi pedagógiai munkát segítő dokumentációs rendszer a SZVÓ programmal
koherens legyen, átdolgozását, használhatóságát figyelemmel kíséri, a kapcsolódó
dokumentációs rendszer kialakítását segíti.
8. A gyermekek fejlődésének nyomon követését a SZVÓ pedagógiai programjában
rögzített módon végzi, ezen felül a tagintézményi specifikumra is épített lehet.
9. A vezetés, és az érintett pedagógus információkkal rendelkezik a gyermek szociális
helyzetéről, adatszolgáltatási kötelezettsége van, nyilvántartást vezet.
10. A pedagógiai értékelő rendszer folyamatos működését biztosítja, az eredményekre
alapozva a szükséges intézkedéseket munkatervben rögzíti, gyakorlati
megvalósulásukat segíti.
11. A szakmai fejlesztés céljából rendszeresen működteti a nevelőtestületi
megbeszéléseket, előre meghatározott időponttal és témával, felhasználja szakmai
fejlesztés céljából a szakmai napok lehetőségét, annak témáját, idejét a
munkatervben rögzíti, valamint szükség szerint munkaközösséget vagy team-et
működtet.
12. A továbbképzésekkel kapcsolatos igényeket és a területeket úgy hangolja össze,
hogy a SZVÓ intézményi programnak a tagóvoda nevelési programjában
megfogalmazottakra irányuljon és a módszertani kultúrát fejlessze.
13. Gondoskodik
arról,
hogy
a
tagintézmény
rendelkezzen
szakmai
kapcsolatrendszerrel ezen keresztül segítve bizonyos nevelési területek
kondicionálását.
14. Feladata a szakmai viselkedéskultúra, pedagógiai mentálhigiéné kialakítása.
15. Biztosítja az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők munkájának összhangját.
16. A partneri kapcsolatok folyamatos működéséhez megteremti a formai kereteket, a
célszerű tartalmak hozzárendelésével.
17. Az intézmény vezetői értekezleteken részt vesz, és az ott elhangzottakat kollégái
részére az információkat továbbítja.

12.B./Pedagógiai munkát biztosító tárgyi feltételrendszer megteremtése
Intézményi feladat a mindenkori éves költségvetésnél érvényesíteni azokat az előirányzati
igényeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek, feltételezik a hatékony pedagógiai
munka végzését.
A Szolnok Városi Óvodák a megszerzett önkormányzati források igazságos, egyenlő
elosztásával biztosítja a tagintézményei finanszírozásának átláthatóságát.
1. Törekszik a megszerzett eszközök karbantartására, folyamatos állagmegóvására.
2. A szükségszerű selejtezések, új beszerzések finanszírozását biztosítja.
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3. Az eszközbeszerzéseknél prioritást ad az óvó - védő funkciót biztosító
intézkedésekhez kapcsolódó eszközök, továbbá az EMMI rendeletben
meghatározott eszközjegyzék szerinti felszereltség megvalósításának.
4. Fentieken túl kiemelt hangsúlyt kap a hagyományos játékszerek bővítése.
5. Fontosnak tartjuk az egyéni módszertani kultúra fejlesztését, pedagógiai tudatosság
erősítését pl. az online felület adta lehetőségek kihasználásával.
Mindezeken túl tagintézményi szinten fontos az egyéb források bevonása:
- pályázatok
- óvodai rendezvények
- civil szervezetek, társintézmények forrásai
- támogatók
A tagintézmények tanév előtt pontosan megtervezik a programjuknak megfelelően – a
jelenlegi eszközellátottság állapotát figyelembe véve – a hiányzó eszközök beszerzését,
fejlesztését, pótlását, cseréjét.
Az évenkénti saját forrásbevonásuk felhasználása ennek figyelembevételével történik.

13. Dokumentálással kapcsolatos feladatok
A tudatos pedagógiai munkánk alapja a használható dokumentációnk (éves terv,
tevékenységi tervek/ projekt tervek, nevelési terv/szocializációs terv, napi tervek):
Alapelveink:
1. Használhatóság! Dolgozzunk belőle!
2. Mutassa a pedagógiai előzményeket, a tervezett folyamatot és azt, amit
sikerült megvalósítanunk! A tervezettől való eltérést az éves értékelésben
indokoljuk.
3. A teljes pedagógiai folyamat követhető projekt/tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.
4. Mindig a legegyszerűbb formát válasszuk.
5. Rövid idő alatt kitölthető legyen. (hosszú szövegezés helyett lényegre törő
forma )
6. Tagintézményi szinten a közösen kialakított, egységes szerkezetre
törekedjünk.
7. Intézményi és tagintézményi dokumentációk koherenciáját vegyük
figyelembe.

Kötelezően vezetett szakmai, tanügyigazgatási dokumentációk:
13.1. Felvételi és mulasztási napló
A felvételi és mulasztási napló az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartására és
mulasztásaik vezetésére szolgál.
A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját,
címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését.
A felvételi és mulasztási napló tartalmazza:
1. A gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét
és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,

141

„Nekünk minden gyermek fontos”

2.
3.
4.

5.

6.
7.

a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhelyének, tartózkodási
helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője
nevét,TAJ számát.
A felvétel időpontját,
Az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
A szülők napközbeni telefonszámát. A megjegyzés rovatot ketté kell osztani:
a) az iskolába menő gyermekeknél be kell írni, melyik iskolába megy;
b) a változásokat, a szakértői vizsgálatokhoz kapcsolódó bejegyzéseket be kell írni.
Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a
megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság
nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az
elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai
elhelyezése megszűnt.
A mulasztási napló eleje rögzíti a nyári zárás időpontját, illetve a nevelés nélküli
munkanapokat.

13.2. Óvodai csoportnapló
Az óvodai nevelés a pedagógiai munka legfontosabb dokumentációja. Tükröznie kell az
óvodai nevelési programját.
A csoportnapló tartalmi kialakítása intézményi szinten a rendelet előírása szerinti, ezen
felül természetesen a tagintézményi programrészhez kapcsolódóan egyéni sajátosságokat is
tartalmazhat.
Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a
nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és
lezárás helyét és időpontját, az intézményvezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén
az intézményi körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét.
Az óvodai csoportnapló tartalmazza:
Tartalomjegyzék
Számozott oldalak
1. A napló megnyitva, tagintézmény vezető aláírásával, bélyegzővel, dátummal, a
korcsoport feltűntetésével van ellátva.
2. A gyermekek nevét és óvodai jelét, a fiúk és lányok számának összesített
adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három–négyéves, a négy–
ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek,(SNI, BTMN) valamint a HH, HHH gyermekek számát,
továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak, (adatgyűjtő lap)
3. A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve
4. A napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a
tevékenységeket,
5. Heti rendet napi bontásban,
6. Családdal való kapcsolattartási formák tartalmát,
7. Veszélyforrások, intézkedési terv, baleset megelőzés szabályait,
8. A nevelési feladatokat (szocializációs tervet), és értékelését, a szervezési
feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését
elősegítő tartalmakat (éves tevékenységi tervet) a következő bontásban:
verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése;
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Értékelőlapok; Mindennapos mozgás éves terve; Társadalmi viselkedés
témaköreinek éves terve; Anyanyelvi készség fejlesztés (Fonémahallás és
ritmusfejlesztés) éves terve.
9. Megfigyelő és értékelő lapokat,
10. Az éves nevelő munka értékelését,
11. Nyári tevékenységi tervet
12. Gyermekvédelemmel kapcsolatos bejegyzések
13. Fogadóórák nyilvántartása
14. Szülői értekezletek időpontjai, jegyzőkönyveit
15. A hivatalos látogatásokat, a vezető ellenőrző látogatásait, a látogatás célját,
időpontját, a látogató nevét és beosztását,
16. A csoport életéről feljegyzéseket.

13.3. A gyermek fejlődésének nyomon követése dosszié
1. Tartalomjegyzék
2. A gyermek fejlődésének nyomon követése dosszié vezetésében bekövetkezett
változások nyilvántartása
3. Anamnézis lap
4.Egyéni képességfejlődés mutatói - egyéni lap
5. Egyéni fejlesztési tervek (A gyermek fejlődését elősegítő intézkedések )
6.A gyermek Szakértői bizottsági vizsgálatának megállapításai
7. Szakmai konzultációs lap/kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében
8. Családlátogatás, Fogadóóra

14. Együttműködési rendszerek
Óvodapedagógusaink kommunikációját minden partnerrel - a kölcsönösség és a
konstruktivitás jellemzi. A kollégákkal szülőkkel, szakmai partnerekkel, szervezetekkel
kezdeményező, együttműködő. A kapcsolattartásban megjelennek a korszerű
infokommunikációs eszközök által kínált lehetőségek.

14.1. Óvoda-család
Alapelvek:
1. Az óvodai nevelésünk együttesen a családi neveléssel, azt kiegészítve,
esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve valósul meg.
2. Fontos folyamat a családok megismerése, elfogadása. Az együttműködésben a
családhoz illesztett intervenciós gyakorlat működtetése, a családhoz illesztett
megoldások keresése. Az együttműködésre az elfogadás, az együttérzés, az
őszinteség és kölcsönösség jellemző.
3. Elsődlegesnek tekintjük az óvodai évek alatt a partneri kapcsolat kiépítését:
tervezését, működtetését, ellenőrzését, értékelését.
4. Intézményünk működésének hatékonyságát növelve építjük be a szülői
véleményeket, igényeket.
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5. Természetesnek tekintjük a szülők eltérő elvárásait, igényeit az óvodai nevelést
illetően.
6. Óvodai nevelésünk hatékonyságát a szülőkkel való kapcsolatunk minősége adja
és mozgatja.
Cél:
A családokkal való partneri kapcsolat kiépítése, működtetése a szülők bevonásával az
óvodai élet folyamataiba, a gyermek fejlődésének érdekében.
Feladat:
1. Az óvodapedagógus tervezze meg a kapcsolattartási formákat, dokumentálja a
csoportnaplóba, ütemezze a megvalósítást.
2. Az intézményi partneri igény- és elégedettségmérés eredményeit tagintézményi szinten
elemezze a helyi lehetőségek figyelembevételével, a javítási folyamatokat építse be a
mindennapi gyakorlatba.
3. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az
együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldásait.
A család és óvoda kapcsolattartási formái (tartalmi minimum)

Forma

Tartalom

Gyakoriság

Az intézményi felvételt
követő „ELSŐ
SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET”
a. Összevont

Megismeri a csoportban dolgozó
felnőtteket, HÁZIRENDET,
kivonatát átveszi
1.
Bemutatkozás, ismerkedés
2.
Jel kiválasztás
3.
Tájékoztatás az óvodai élet
megkezdéséhez szükséges
eszközök beszerzéséről (beszerzési
lista)
4.
Családlátogatás időpontjának
egyeztetése
A szülőkkel való kapcsolatfelvétel
az óvodába lépés előtt – céltudatos
tevékenységünket előre egyeztetett
időpont, szülői beleegyezés alapján
anamnézis felvétel, beszélgetés
keretében végezzük.
A befogadás a szülővel együtt
történik.

Minden
év
június
harmadik csütörtökön

b. Csoportos

Első kapcsolat felvétel
- családlátogatás

Az intézményi
befogadás időszakába
a szülő bevonása
Szülői értekezlet

Szülők tájékoztatása az eltelt
időszak eredményéről.
A pedagógiai program bemutatása,
megismertetése
Az aktuális nevelési feladatok

Minden év augusztus 20
– szeptember 1-ig és az
évközben érkező
gyermekeknél az
óvodába lépést
megelőzően aktuálisan.
A nevelési év első
napjai, és aktuálisan év
közben
Évente 3 alkalommal
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Napi információk
átadása

Szülői szervezet

Szülők tájékoztatása
Zárt facebook-os
csoport

felvázolása, együttgondolkodás
Tematikája előre megtervezett,
csoportnaplóban dokumentált,
jelenléti ív és jegyzőkönyv készül.
Elsősorban a délutáni hazabocsátás
időszaka nyújt alkalmat rövidebb
tájékoztató információt átadó
beszélgetésre, figyelembe véve
még az óvodapedagógusokra bízott
gyermekek érdekeit.
Igény, szükség szerinti fogadóóra
biztosítása szülő és / vagy
óvodapedagógus kezdeményezése
által egyaránt. Minden esetben, a
csoportnaplóban a dokumentálása
szükséges, a szülővel aláíratva.
Dokumentálása az egyéni lapon a
szülő aláírásával történik.
Tagintézményenként 1 fő szülői kör
képviselője, aki tagóvodai szinten,
intézményi szinten, képviseli a
gyermeki jogok érvényesülését, és
figyelemmel kíséri a pedagógiai
munka eredményességét (KT 59. §
5. bek.)
Tájékoztatás folyamatosan központi
faliújságon, csoportos faliújságon,
az intézményi dokumentumokban.
Tájékoztatás óvodai programról,
csoport eseményekről,
rendezvényekről, a mindenkori
tagintézmény vezető tagságával.

Kialakított rend szerint

Aktuálisan

2 alkalom és aktuálisan

Folyamatosan
aktualizálva
Aktuálisan

14.2. Óvoda-iskola átmenetet támogató intézményközi együttműködés
Alapelvek:
1. Intézményünk közös szakmai értékrendjéhez kapcsolódó tevékenységtartalmai
biztosítják gyermekeink számára, hogy megváltozott helyzetben is önállóak,
magabiztosak, nyitottak, érdeklődőek legyenek, sikeres legyen az iskolakezdésük.
2. Óvodásaink beiskolázása egyéni fejlettségük, iskolai alkalmasságuk, készültségük
szerint történik, az egyéni sajátosságok figyelembevételével, élve a rugalmas
iskolakezdés lehetőségével.
3. Az óvoda és iskola működésében kiemelt szerepet kap az átmenet kérdése. Ezért
vállaljuk, hogy partneri együttműködés keretében, egymással összefogva, közös
párbeszéddel megkönnyítjük gyermekeink számára az átmenetet.
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4. Intézményünk nyitott, befogadó és kezdeményező az iskolákkal való kapcsolat
kialakításában és fenntartásában. Támogatunk minden olyan együttműködési tartalmat,
amely óvodásaink érzelmi ráhangolódását, átvezetését segíti az intézményváltásra.
5. Tagintézményeink éves munkaterv alapján együttműködnek a körzetükben lévő
iskolákkal.
6. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda-iskola együttműködési formák nevelési év indításakor
közösen egyeztetett ütemezett tematika alapján történjen, szolgálva a természetes
illeszkedést az óvodai neveléshez.
7. Az átmenet megkönnyítése érdekében a folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és
megtartó kapcsolat kialakítására törekszünk. Az intézmények közötti kölcsönös
érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez,
közelítéséhez.
8. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink iskolakezdését a partnereinkkel
együttműködve, összefogásban előkészítjük.
Cél:
A gyermekek intézményváltásának megkönnyítése érdekében az óvoda-iskola átmenet
tartalmának kidolgozása. A két intézmény közötti szakmai program kidolgozásával,
működtetésével tudatos együttműködési tevékenység kialakítása.
Feladat:
1. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az óvoda legyen nyitott,
kezdeményező.
2. Az adott nevelési év munkatervében a tagintézményi vezető rögzítse az iskolával való
kapcsolattartás módját, formáit, felelősét.
3.A nevelési év végén a tagintézmény az együttműködést értékelje, rögzítse, dokumentálja.

14.3. Belső együttműködés
Pedagógiai folyamataink eredményességével kapcsolatos információk belső nyilvánossága
vezetői értekezleteken, nevelő testületi értekezleteken, szakmai napokon, és az intézmény
honlapján valósul meg.
Az óvodapedagógus együttműködik pedagógustársaival, bekapcsolódik a szakmai
munkaközösségek szakmai munkájába, különböző pedagógiai, és tanulásszervezési
eljárások és programok megvalósításában. (pl. tagintézmények közti programok,
kirándulások, ünnepek)
Az óvodapedagógus szakmai megbeszélések, értekezletek aktív résztvevője. A problémák
megoldására - nézetkülönbség esetén - kompromisszumra törekszik.
Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.
Résztvevők
Felső vezetők

Forma
„Kis”-vezetői
értekezlet

Tartalom
-Információ átadás
-Döntések
előkészítése,
egyeztetése, döntés

Gyakoriság
Hetente, de szükség
szerint

Felső vezetők,

„Nagy”-vezetői

-Információ átadás

Kéthetente
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középvezetők:
értekezlet
tagintézmény
vezetők, fejlesztő
szakcsoport vezetője
Középvezetők:
Értekezlet
rétegvezetők,
munkaközösség
vezetők
Fejlesztő csoport
Értekezlet
tagjai, vezetője

-Egyeztetés
-Munkafolyamatok
összehangolása
-Egyeztetés
-Munkafolyamatok
összehangolása

Szükség szerint

-Információ átadás
-Egyeztetés
-Munkafolyamatok
összehangolása
-Tervezés, értékelés
-Szakmai
információ,
tapasztalatcsere

Hetente

Nevelőtestület

Értekezlet, szakmai
nap

Üzemeltetési
csoport
alkalmazottai és az
igazgató
Tagintézményenként
meghatározott
óvodapedagógus
létszám
Tagintézményenként
meghatározott
óvodapedagógus
létszám
Igazgatóhelyettes,
gyermekvédelmi
felelős,
gyermekvédelmi
megbízott (tagintézményi)

Megbeszélés

-Információáramlás,
feladat egyeztetés

Intézményi szintű
munkaközösség
vagy munkacsoport,
műhelyek
AD-HOC csoport

-A kijelölt terület
módszertani,
szakmai fejlesztése

Munkatervükben
meghatározottak
szerint

-Feladategyeztetés,
beszámolás, a
kijelölt terület
értékelése
Feladategyeztetés

Munkatervben
meghatározottak
szerint

Megbeszélés
/munkaközösség

Tanévnyitó
Tanévzáró
Nevelés nélküli nap
Szükség szerint,
hetente, kéthetente
Szükség szerint

Szükség szerint

14.4. Külső együttműködés
Az intézmény városi szinten, a tagintézmények lokális szinten kapcsolódnak be azokba a
kulturális eseményekbe, rendezvényekbe, amelyek a pedagógiai program értékelemeivel
koherensek. A szakmai, pedagógiai és minőségügyi szervezetek (egyesületek, cégek)
tagjaiként képviseljük az intézményt.
Az intézmény vezetés feladata az intézmény pedagógiai programjához illeszkedően a külső
partnerek azonosítása, és a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.
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Intézmények

Forma

Tartalom

Gyakorisága

Kulcs partnerek
Fenntartó

Megbeszélés, Egyeztetés, Értekezletek,
Konzultáció
egyéni
megbeszélések,
szakmai
rendezvények,
Működési
feltételek
egyeztetése,
Intézményi
eredmények
bemutatása,
Szolgáltató Város
Projektben való
együttműködés,
Adat szolgáltatás,
adategyeztetés
Szolnok Megyei Jogú konzultáció,
Pénzügyi
Város
egyeztetések,
gazdálkodási
Intézményszolgálata megbeszélések
együttműködés,
Vagyon
nyilvántartás,
Üzemeltetési
feladatok,
Gyermekétkeztetés
SZKTT Humán
Megbeszélések,
Esetkonferencia,
szolgáltató Központ egyeztetések,
Esetmegbeszélés
Család - és
konzultációk
Gyermekjóléti
központ
Pedagógiai Oktatási Konzultáció, Egyeztetés, Szakmai fórumok,
Központ
Képzések,
Szakmai
szolgáltatás
Homo Regius
Konzultáció, Egyeztetés rendezvények,
Tanácsadó Iroda
műhelyek,
fórumok, szakmai
programok, mérés,
értékelés
Szolnok városban
működő általános
iskolák

ELTE Tanító- és

Jogszabályoknak
megfelelően,
aktuálisan

Feladatoknak
megfelelően

Szükség szerint

Igény szerint, de
legalább évente
kétszer
folyamatos,
feladatoknak
megfelelően

Megbeszélés, egyeztetés

Kapcsolattartás
Évente
Kölcsönös
intézmény
látogatás, Szakmai
megbeszélés
További együttműködő partnerek
Konzultáció, Egyeztetés szakmai
Feladatoknak
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Óvóképző Kar

együttműködés,
Együttműködési
megállapodás
alapján
"Naša radost"
Egyeztetés, Megbeszélés Szakmai
Iskoláskor Előtti
konferenciák,
Intézmény, Szabadka
tapasztalatcsere
Szakmai
Együttműködési
Szerződés
AIESEC
Külföldi gyakornoki
Gyakornokok
Magyarország
program
fogadása, Magyar
óvodapedagógia,
és kultúra
megismertetése
Klebelsberg
konzultáció, megbeszélés szakmai fórumok,
Intézményfenntartó
Központ
Egészségügyi
Konzultáció
Népegészségügy
szervezet
állásfoglalás kérés,
fertőző betegségek
bejelentése
Védőnői Szolgálat
konzultáció
rendszeres
higiéniai vizsgálat
Szolnok városban
Megbeszélés, Szerződés Együttműködési
működő középiskolák kötés
megállapodás
alapján Iskolai
Közösségi
Szolgálat
biztosítása
szakmai fórumok
Országos szakmai
Előzetes egyeztetés
Konferenciák,
egyesületek,
tanácskozások,
alapítványok
képzések,
módszertani
útmutatók
Projektpedagógiai
Konzultáció
Szakmai
Társaság
együttműködés
Kecskemét
ISO Fórum
Elektronikus
Képzéseken,
kapcsolattartás
rendezvényeken
való részvétel
Szövetség a
Konzultáció, Közgyűlés Díj típusú
Kiválóságért
pályázatokban
Egyesület
való részvétel
Rendezvényeken
való részvétel
Bölcsődei
Megbeszélés
Az intézmény
Igazgatóság
által szervezett

megfelelően

évente

évente

Feladatoknak
megfelelően
Szükség szerint

Negyed évente
folyamatos

A program
ajánlatoknak
megfelelően.
Évente két alkalom
Aktuálisan
Évente két alkalom

Esetenként
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Magyar
Óvodapedagógia
Egyesület

Egyeztetés,

Egészségesebb
Óvodák Nemzeti
Hálózata

Konzultáció, Támogatás

szakmai fórum
Szakmai
együttműködés,
Egyesület által
szervezett
szakmai fórum
Szakmai
együttműködés,
Egyesület által
szervezett
szakmai fórum

Esetenként

Esetenként

Az intézmény székhelyén és a tagintézményekben a dolgozók számára külső partnerek
köre (partnerlista) ismert, jól látható, elérhető helyen megtalálható.
A bővebb, operatív kapcsolattartás formái az aktuális nevelési év munkatervében
megtalálhatók.

14.5. Intézményi fórumrendszer
Résztvevők
Forma
Tagintézményenként egy Intézményi
SZMK elnök
Szülői Szervezet

Tartalom
A szülők bevonása az
intézmény működésébe.
1.
Nevelési év indításához
kapcsolódó tájékoztató.
2.
Bevonása a felvételi
eljárásba.
3.
II. félévi értékelés,
tájékoztató a költségvetésről

Gyakoriság
Évente kettő
alkalommal

Intézményi szinten 7 fő
alkalmazott
Nevelőtestület
pedagógus tagjai

Érdekegyeztetés

Esetszerűen

Aktuális, és érdeklődésre
számot tartó kérdések
megvitatása

Folyamatos

Közalkalmazotti
Tanács
online fórum

15. Szakmai értékrendünket formáló pályázataink és azok fenntarthatósága
Pályázat
megnevezése
TÁMOP3.1.7-11/22011

Tartalma
Referencia-intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése

Időszaka

Résztvevők

2012.04.01- Zengő,
2012.11.30. Százszorszép,
Tündérkert,
Fenntartási Hétszínvirág,
időszak:
Kolozsvári úti
2012-2017. Szapáry úti
Tagintézmény
ek
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Pályázat
megnevezése

Időszaka

Tartalma
TÁMOP-3.1.7-11/2-0183
Zöldovi”

+

Ökoovi-

Felkészülés a referencia intézményi
szolgáltatói szerepre és a felsőoktatási
gyakorlóhely funkció ellátására. A "jó
gyakorlatok" minta értékű átadása,a
horizontális tanulás támogatása és a
hálózati tanulás kialakítása és a mentori
feladatok, szerepkör kialakítása.
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0180
„Liget ovi beszélő projektjei a
művészetek eszközeivel”
1. ZENEVELDE – Tehetségfejlesztés a
Kodály-módszer alkalmazásával
2. ÉLETRE
KELT
KÉPEK
–
fenntartható
környezettudatos
magatartás alakítása
TÁMOP 3.1.7-11/2–2011-0194
„Összejönni - jó kezdet, együtt maradni –
haladás, együtt is dolgozni -siker”
Választott referencia területünk
jó gyakorlatai:
1. Élményorientált, projektalapú, játékba
ágyazott tanulásszervezés
2. Egyéni képességfejlesztés gyakorlata
– öndifferenciálás, önállóság – az
3. óvodai projekt szervezésében,
tehetséggondozásban
4. Fürkész – Telek program –
környezettudatosan az óvodában
5. „A ma gyermeke a holnapban lesz
felnőtt” – Érzelmi nevelés,
szocializáció
6. újszerű óvodapedagógiai
megközelítése, értékegyeztetés, mérés
– értékelés
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0177
1. „Mesefának ezer ága” – komplex
személyiségfejlesztés
a
mesén
keresztül.
2. •Óvoda – család újszerű gyakorlata –
bevontság, együttműködés.
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0187
A pedagógus attitűdjének formálása, az
óvodáskorú gyermekek motivációs
bázisának és nyelvi kommunikációjának

Résztvevők
Hétszínvirág
Tagintézmény

Tündérkert
Tagintézmény

Zengő
Tagintézmény

Százszorszép
Tagintézmény

Kolozsvári úti
Tagintézmény
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Pályázat
megnevezése

Tartalma

területén a Kolozsvári úti Óvodában
A pedagógus kérdéskultúrája, mint az
óvodai anyanyelvi nevelés alappillére
2. „A tanulás ne legyen lecke a
gyermeknek, hanem szívdobogtató
élmény”- József Attila
A motiváció, mint belső késztetés a
projektrendszerű tanulásszervezésben.
TÁMOPReferencia-intézmények országos
3.1.7-11/2hálózatának kialakítása és felkészítése
2011-0192
1. humán erőforrás szakmai felkészítése
2. Képzéseken, továbbképzéseken
történő részvétel
3. felkészülés a minőségi szolgáltató
szerepre, regionálisan és országos
szinten egyaránt.
A pályázati támogatás segítségével
lehetőség nyílik a tárgyi erőforrások
bővítésére is.
4. korszerű IKT eszközök beszerzése
megteremti a minőségi tudásátadás
hátterét.
TÁMOPPartnerintézményekkel
3.4.2.A-11-2- együttműködésben, közös értékegyeztetési
2012-0009
folyamat eredményeként Szolnok
Sajátos
városában a sajátos nevelési igényű
nevelési
gyermekek inkluziójára és a
igényű
gyógypedagógiai nevelés-oktatás szakmai
gyermekek
megújítására vonatkozó,
integrációja.
intézményfokozatokon átívelő
„Sziget, amely mintaértékű együttműködési gyakorlat
befogad” – az kidolgozása, fenntartható működtetése és
inkluzív ellátás multiplikációja.
együttműködő,
egymásra épülő
modellje
Szolnokon
TÁMOPA projektben intézményünk konzorciumi
3.4.2.A-11-2- partnerként vett részt, a Szolnok Városi
2012-0017
Óvodák 2 tagintézményét érintő szakmai
Intézményi
fejlesztések valósultak meg.
együttA pedagógusok szakmai
működés,
együttműködésével, továbbképzésével,
pedagógiai
befogadó pedagógiai gyakorlatot
módszertani
támogató programok bevezetésével, jó
megújulás gyakorlatok adaptálásával, a tanulók,
pedagógiai
szülők aktív bevonásával elindítani egy
szemléletszemléletváltást.

Időszaka

Résztvevők

2012.10.05- Székhely
2013.06.05. (volt Szapáry
úti TagintézFenntartási mény)
időszak:
2013-2018.

Szolnok Városi
2013.01.01- Óvodák
2014.06.30.
Fenntartási
időszak:
2014-2019.

2013.01.01- Szolnok
2014.06.30. Városi
Óvodák
Fenntartási Eszterlánc
időszak:
Munkácsy úti
2015-2019. tagintézménye

152

„Nekünk minden gyermek fontos”

Pályázat
megnevezése
váltás a sajátos
nevelési
igényű tanulók
inkluzív
nevelése
érdekében "
TÁMOP3.4.4./B-08/12009-0025
„Szabad utat a
tehetségnek!”
Tehetségsegítő
Hálózat
kiépítése
Szolnok
Megyei Jogú
Városban és
térségében az
intézmények
közötti együttműködés
kialakításával
TÁMOP3.1.11-12/22012-0077 „Út
a Kiváló
Gyermeksziget
ek felé!” –
szakmai
innováció a
Szolnok Városi
Óvodákban
(Óvodafejlesztés)
TÁMOP3.1.4/08/2.
Kompetencia
alapú oktatás,
egyenlő
hozzáférés –
innovatív
intézményekb
en
„A
kompetencia
alapú oktatás

Tartalma

A projekt célja, hogy intézményünk
olyan tehetségponttá váljon a program
kapcsán, amely szakmai segítséget képes
nyújtani pedagógusoknak, szülőknek,
gyermekeknek a tehetségsegítés terén,
ugyanakkor a város, a térség intézményei
számára is szolgáltat egy jól működő
tehetséghálózat részeként.
Együttműködések biztosítása, jó
gyakorlatok megismerése, tanácsadások,
tehetségsegítő szakmai műhely működési
rendjének kidolgozása, a pedagógusok
kompetenciáinak megerősítése.

A projekt keretében a Szolnok Városi
Óvodák 19 tagintézményét érintő
óvodafejlesztés valósult meg.
Az óvoda bel- és kültéri eszközeinek
beszerzését, informatikai eszközparkjának
bővítését, az óvodapedagógusok
továbbképzését, az óvodai szakmai
alapdokumentumának átdolgozását,
beépítve a projekt során megszerzett
szakmai tudást és megismert „jó
gyakorlatok” alkalmazását, valamint a
gyermekeket érintő óvodai programok
megvalósítását és egy óvodában
tornaszoba teljes körű kialakítását.
Nevelőtestület módszertani kultúrájának
megújítása, pedagógus továbbképzésben
való részvétel, jó gyakorlat megismerése,
szemléletváltás.
Kompetencia alapú óvodai
programcsomag adaptálása, beillesztése a
helyi nevelési programba.
Pedagógiai gyakorlat kidolgozása,
pályázati program implementációja,
tapasztaltok átadása.

Időszaka

2010.08.25
–
2011.08.25.

Résztvevők

Szolnok
Városi
Óvodák

Fenntartási
időszak:
2011-2014.

Szolnok Városi
2013.02.01- Óvodák
2014.07.31. tizenkilenc
tagintézménye
Fenntartási
időszak:
A projekt
2015-2019. kedvezményezettje: Szolnok
Megyei Jogú
Város
Önkormányzat
a

2009.03.19
–
2010.08.31.
Fenntartási
időszak:
2010-2015.

Feladat
ellátási hely
Szolnok
Városi
Óvodák Hold
úti és
Eszterlánc
Tagintézmény
e
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Pályázat
Tartalma
megnevezése
elterjesztéséért
Szolnokon”
TÁMOP 3.1.5 5 fő iskolarendszerű képzésben vett részt.
„PedagógusA megszerzett kompetenciákkal az
képzések
intézmény pedagógiai minőségét erősítik.
támogatása”

Időszaka

Fenntartási
időszak:
2012-2017.

Kisgyermekko
ri nevelés
támogatása
EFOP-3.1.114-201500001

A kiemelt projekt célja a köznevelés
kezdő, azt megalapozó intézményének,
az óvoda esélyteremtő szerepének
154
és
hátránykompenzációs képességének
erősítése.

2016-2018.

Oktatási
Hivatal
Bázisintézmén
ye

A pedagógusok szemléletváltoztatásának
támogatása, melynek érdekében az alábbi
területeken vállaljuk szakmai
kapcsolatrendszer kiépítését, pedagógiai
gyakorlatunk foglalkozáslátogatás
keretében történő megismertetését:
- Érzelmi nevelés, óvodai szocializáció
- Sajátos nevelési igényű gyermekek
eredményes nevelésének intézményi
gyakorlata
- Kiemelkedő képességű gyermekek
gondozása
- Az intézményvezetés gyakorlata
- Az
óvodai
nevelési
területek
módszertana,
az
intézményi
önértékelés, szervezetfejlesztés
A pedagógusok szemléletváltoztatásának
támogatása, melynek érdekében az alábbi
területeken vállaljuk szakmai
kapcsolatrendszer kiépítését, pedagógiai
gyakorlatunk foglalkozáslátogatás
keretében történő megismertetését:
- Érzelmi nevelés, óvodai szocializáció
- Sajátos nevelési igényű gyermekek
eredményes nevelésének intézményi
gyakorlata

Fenntartási
időszak:
2017-2020.

Oktatási
Hivatal
Bázisintézmén
ye

Fenntartási
időszak:
2020-2023.

Résztvevők

Bozsóné Jakus
Tünde
Baranyai
Anikó
Hanó Jánosné
Szamosfalviné
Törőcsik
Ibolya
Serfőző
Antalné
Szolnok
Városi
Óvodák
Pöttyös
Tiszavirág
Tündérkert
Művészeti
Tagintézmény
e
Szolnok
Városi
Óvodák
Gézengúz
Hétszínvirág
Kolozsvári úti
Pitypang
Szivárvány
Tündérkert
Zengő
Tagintézmény
ei

Szolnok
Városi
Óvodák
Hétszínvirág,
Hold utcai,
Kacsa úti,
Nyitnikék,
Pitypang
Szapáry utcai,
Zengő
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Pályázat
megnevezése

EFOP-3.1.516-201600001 Tanulói
lemorzsolódás
sal
veszélyeztetett
intézmények
támogatása
projekt

Időszaka

Tartalma
- Kiemelkedő képességű gyermekek
gondozása
- Az intézményvezetés gyakorlata
- Az
óvodai
nevelési
területek
módszertana,
az
intézményi
önértékelés, szervezetfejlesztés
Projekt célja:
Ágazati és helyi közösségek,
együttműködések kialakítása, komplex és
célzott intézményfejlesztő programok
megvalósítása a köznevelési
intézményekben.

Résztvevők
Tagintézmény
ei

2020-2023.

Szolnok
Városi
Óvodák
Pitypang
Szapáry utcai
Tagintézmény
ei

A pályázatok fenntarthatóságának szabályozása az SZMSZ melléklete.

16. A nevelési program nyilvánossága
A tájékoztatás, a megismertetés formája, rendje
Szolnok Városi Óvodák helyi pedagógiai programjának legfontosabb elemeit a következő
rendben ismerik meg az érintettek:
Óvodapedagógusok és szakpedagógusok

nevelőtestületi értekezlet,
szakmai napok ( egy-egy terület )
szakmai munkaközösségük, vagy
szakmai délután alkalmával
intézményi Szülői Szervezet ülésén,
szülői értekezleten, csoportok
faliújságjai
központi faliújság
tájékoztatásul
partneri megbeszélés, konzultáció

Technikai alkalmazottak
Szülők (aktuálisan)
Szülők (folyamatosan)
Fenntartó
Iskolák, bölcsődék

A tájékoztatási pontokról emlékeztetők készülnek, melyeket folyamatosan igazgatóságunk
irattári programpéldányához csatolunk.

16.1 . A hozzáférhető elhelyezés biztosítása
Hozzáférési pont
Szolnok Városi Óvodák – irattár
Intézmény központja –igazgatói iroda,
igazgató helyettesi irodák
Tagintézmények – vezetői iroda

Kinek
Hivatalos kapcsolatok
Szakmai partnerek, szakmai irányítás
- Szakmai irányítás, szakmai partnerek
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- óvodai csoportok
- központi faliújság

- Óvodapedagógusok, szülők számára
- Szülők folyamatos tájékoztatása

16.2. A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje
A kollégák, a szülők és egyéb partnerek tájékozódásának alapján további információt
kérhetnek, javaslatokat fogalmazhatnak meg pedagógiai programunkkal kapcsolatosan.
Ki
Óvodapedagógusok,
szakpedagógusok
- csoportosan
- ( pl.tagintézmény,
szakmai mk. teamek)
- egyénileg
Szülők
- csoportosan
- egyénileg

Tájékoztatás kérés
módja
1. írásban a felmerült
pontok jelölésével
2. vezetői fogadó
délutánra bejelentkezés
a felmerült pontok
jelölésével (szóban)

Tájékoztatásadási forma
1. szakmai nap, nevelési
értekezlet
2. vezetői fogadó
délutánok

1. tagintézmény vezetők
1. szülői értekezlet vagy
vagy csoportos
fogadóóra
óvodapedagógus felé
szóban jelölve a
problémás pontokat
2. vezetői fogadó délutánok,
2. tagintézmény vez. Vagy
fogadóórák
csoportos
óvodapedagógus felé
szóban, jelezve a
felmerült pontokat

A tájékoztatás adásokról emlékeztetők készülnek, amelyeket szintén intézményi
programunkhoz csatolunk.

17. Záró rendelkezések
17.1. A program hatálya, hatályba lépése
A Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programja hatálya kiterjed valamennyi munkáltatói
kapcsolatban lévő közalkalmazottra. A program tartalmi vonatkozása megvalósításáért
felelősek a vezetők és az óvodapedagógusok.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak is felelősek azért, hogy ismerjék a program elemeit
és saját tevékenységükkel ennek megfelelően segítsék az óvodai pedagógiai munkát.
A pedagógiai programunk tagintézményekre vonatkozó programrészei módosításra
kerültek, folyamatosan hatályosak.
Intézményünk pedagógiai programja …………………… lép hatályba a nevelőtestület
elfogadása és az intézményvezető jóváhagyását követően.
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17.2. A felülvizsgálat rendje
A Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program felülvizsgálatának okai lehetnek:
1. Törvényi változások
2. Partneri javaslatok, az igények változása
3. Nevelőtestületi javaslat
4. Vezetői ciklushoz kötött felülvizsgálati eredmények (5évente, a felülvizsgálat
eredményét a nevelőtestülettel szükséges egyeztetni)
5. Intézményi innovációk beépítése
A módosítást a vezetőség irányítja, koordinálja.
A módosítás – döntés előkészítő szintjei:
1. Nevelőtestület
2. Szakmai munkaközösségek, team-ok
A program módosítás feltétele:
1. a nevelőtestület kétharmados többségi szavazata az elfogadásról
A szempontokat, az eredményeket, a javaslatokat és a nevelőtestület véleményét
dokumentálni kell.
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18. Felhasznált szakirodalom jegyzéke
Zilahi József:

Mese – vers az óvodában
Eötvös József könyvkiadó 1998.
Körmöci Katalin
A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában
Fabula Humán Szolgáltató Bt. 2001.
Dr. Nagy József
DIFER Programcsomag Módszertani Segédanyag
óvodapedagógusoknak és tanítóknak
Mozaik Kiadó Szeged 2006.
Szarkáné Horváth Valéria Az óvodai ének – zene foglalkozások módszertana
Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.
Zsámboki Károlyné – Horváthné Szigeti Adél
Matematika kézzel, fejjel, szívvel
Okker kiadó
Kondacs Mihályné – Podmaniczky Mónika
Vizuális nevelés az óvodában
Calibra Kiadó Budapest 1993.
Perlaki Dezsőné
Matematikai játékok óvodáskorban
Okker kiadó 1999.
Forrai Katalin
Ének az óvodában
Editio Musica Budapest
Porkolábné Balogh Katalin Kudarc nélkül az óvodában
Alex Fypo 1993.
Hegyi Ildikó
Fejlődési lépcsőfokok az óvodáskorban
Okker kiadó
Labanc Györgyi
Környezeti nevelés az óvodában
Réce füzet 5 . Alapítvány a Magyarországi Környezeti
Nevelését Budapest 1998
Dankó Ervinné
Nyelvi – Kommunikációs Nevelés az óvodában
Okker kiadó
Komáromi Lajosné
A játék természetes örömével ének – zenei nevelés óvodai
gyakorlatban
Autológiai kiadó 2006.
Dr. Gyarmathy Éva
A tehetség
ELTE Eötvös kiadó Kft. 2006.
Gergely Ildikó
Mit, miért, hogyan
Módszertani füzet óvodapedagógusoknak
Redact 2000, Oktatási és Szolgáltató Bt.
Komáromi Lajosné
A játék természetes örömével
Ének – zenei nevelés óvodai gyakorlatban
Autológia kiadó 2006.
Vizuális nevelés az óvodában, szöveggyűjtemény az Óvóképző Főiskolák hallgatói
számára – Hajdúböszörmény, Óvóképző Főiskola 1994.
Óvodai nevelés – Kompetencia terület
Elméleti alapvetések
Labáth Ferencné; Gilicze Zoltán; Kovács Erika
Educatio Kht. 2008 Mellékletek
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1.sz. melléklet
A Szolnok Városi Óvodák Egészségfejlesztési és Prevenciós Programja
I. Egészségfejlesztési és Prevenciós Program elméleti alapja
EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEINK
1. A Szolnok Városi Óvodák valamennyi tagintézményének tárgyi környezete és a
közös értékeken alapuló tevékenységrendszerünk biztosítja az egészséges
életmódra nevelés és a környezettudatos magatartás megalapozását.
2. Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz, valamint a természeti
környezethez való viszonyának fejlesztését, a szociokulturális különbözőségekből
eredő hátránykompenzáció szem előtt tartásával.
3. Pedagógia Programunk kiemelt értékeleme az egészséges életmódra nevelés és az
érzelmi az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, szocializáció(érzelmi,
erkölcsi és közösségi nevelés). Hangsúlyos helyen szerepel a testi és lelki egészség
fejlesztése, valamint az érzelmi biztonság feltételeinek megteremtése és a szociális
kapcsolatok harmóniájának fejlesztése.
4. Meghatározó szerepet kap a természeti és épített környezetünk értékeinek
megóvására, az abban rejlő szépség megláttatására nevelés, valamint a
lokálpatriotizmus erősítése a pedagógiai munkánkban.
5. Napi gyakorlatba építve, komplex, felfedező jellegű formában jelenik meg a
természet
és
környezetvédelem
fontosságának
megismertetése
tagintézményeinkben.
6. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeink részére - a szülő kérelmére és a
gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények
szakmai iránymutatása alapján - speciális ellátást biztosítunk. (Nkt. 62.§ (1a) bek.)
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA, MOZGÁSFEJLESZTÉS

CÉL
Az óvodában eltöltött időben minden kisgyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétet
szolgáló egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda mindennapjaiban
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA
Feladatok:
- az egészséges életmód feltételeinek biztosítása;
- az egészséges életmód szokásainak kialakítása;
- az egészség megőrzése, edzése és a prevenció;
- az érzékszervek egészséges működésének segítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek, a mozgáskultúra
fejlesztése;
- környezettudatos magatartás kialakítása - környezetvédelem, megóvás és az
egészséges környezet fenntartásához kapcsolódó szokások kialakítása,
megtartása.
- Az óvodai intézményekben megjelenő, 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeink
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napi szintű ellátásához általános és speciális (gyermekhez igazodó)
eljárásrendeket készítünk valamint biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket.
- Az eljárásrend folyamatszabályozása a SZVÓ SZMSZ dokumentumában található.
Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az
óvodás életkorban kiemelt jelentőségű. Kiemelt feladatunk a gyermekek testi fejlődésének
elősegítése:
- a gyermekek gondozása, testi szükségleteiknek, mozgásigényének kielégítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése,
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges
életmód, a testápolás, az étkezés, öltözködés, a betegségmegelőzés, és
egészségmegőrzés szokásainak alakítása,
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet kialakítása,
- a környezetvédelemhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
- specialisták segítségével - szülővel, óvodapedagógussal együttműködve;
- prevenciós korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása.

MOZGÁSFEJLESZTÉS
A játékos mozgás a csoportszobában és udvaron, a szabad levegőn, eszközzel vagy eszköz
nélkül, spontán vagy szervezett formában, az óvodai mindennapokban hangsúlyossá
váljon.
A mindennapos testnevelés tervezése, szervezése és lebonyolítása az egészséges életmódra
nevelés egyik fontos eleme, amelyet az egyéni szükségletek és képességek
figyelembevételével minden gyermek számára lehetővé teszünk. Fontosnak tartjuk, hogy a
mozgás váljon örömforrássá, kedvvel és aktívan vegyenek részt benne a gyermekek
mindenféle kényszer nélkül.
A mindennapos mozgás tervezése éves szinten történik, „Mindennapos mozgás” tervben,
mely dokumentum mozgásfejlesztő játékokat tartalmaz. A mindennapos mozgás tervből az
óvodapedagógus az aktuális projekthez/tématervhez választ mozgásfejlesztő játékokat,
melyet a nap folyamán beépít a gyermekek tevékenységébe.
A mozgásos tevékenységek fejlesztik a testi képességeket, téri tájékozódást, a testséma és a
koordinált mozgás kialakulását.
A mozgásfejlesztő játékok hozzájárulnak a helyes légzéstechnika kialakításához,
lehetőséget adnak tartásjavítás prevencióra.
A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS MEGALAPOZÁSA
A környezeti nevelés céljainak, feladatainak megvalósítását biztosítja, hogy a Szolnok
Városi Óvodák valamennyi tagintézménye tudatosan törekszik az egészséges, biztonságos
környezet feltételeinek megteremtésére.
Tagintézményeink külső és belső környezete esztétikus, balesetmentes, az egészségügyi és
biztonsági előírásoknak megfelel.
A gyermekek a csoportszobában és az udvaron részesei a környezeti értékeink
megóvásának, elsajátítják a helyes környezetvédelemmel, megóvással kapcsolatos
viselkedési szokásokat, szabályokat.
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A közös tevékenykedés – munkajellegű tevékenységek – elősegítik az értékek megóvására,
megbecsülésére nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását.

ERŐFORRÁSOK
-

Az anyagi erőforrások tekintetében a családokkal való jó együttműködés hatására a
gyűjtőmunka rendkívüli hatékony.
EU-s és helyi pályázatokban való sikeres részvétellel intézményünk és
tagintézményeink hozzájárulnak az anyagi erőforrások biztosításához.
Alapítvány, szülői szervezet

AZ ÓVODA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI CÉLJAI:
-

a környezeti és az egészségnevelési értékek kialakításához szükséges szokás

-

szabályrendszer, érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása
a környezet állapotára érzékeny gondolkodásmód kialakítása,
rendszerszemléletre nevelés
fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás segítése,
érzelmi és értelmi környezeti nevelés,
optimista életszemlélet kialakítása
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
tolerancia és segítő életmód kialakítása.

A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK:
-

a rendszeres élményszerző programokon a közvetlen környezeti értékek
megismerése, értékőrzés, természetvédelmi feladatok
a környezettel, természettel kapcsolatos témák feldolgozása képességfejlesztő
tevékenység formájában
környezettudatos életmód elemeinek szocializációja (szelektív hulladékgyűjtés,
lakó és óvoda környezet közös megóvása
személyes higiéné elsajátíttatása
az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése,
egészséges étkezés
anyag és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok példamutatása,
csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága,
az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása.

AZ ÓVODA EGÉSZSÉGVÉDŐ, FEJLESZTŐ PROGRAMJA
A Szolnok Városi Óvodákban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a
kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek környezethez történő
alkalmazkodását, felkészítsük őket és megoldási stratégiákat adjunk a környezetből érkező
ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív
hatást gyakoroljunk a személyiséget érő változásokra.
A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az
óvodában végzett tevékenységet, a pedagógiai programot és a szervezeti működést a
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gyermekek és szülők részvételét befolyásoljuk, mellyel a gyermekek egészségi
állapotának kedvező irányú változását idézzük elő.
Tagintézményeink mindennapos működésében kiemelt figyelmet biztosítunk a gyermekek
egészséghez, biztonsághoz való jogait figyelembe véve a teljes körű egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatokra:
- az egészséges táplálkozás
- mindennapos testnevelés, testmozgás
- a
testi-lelki
egészség
fejlesztése,
viselkedési
függőségek,
a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
- bántalmazás, erőszak megelőzése,
- baleset megelőzés és elsősegélynyújtás
- személyi higiéné
- speciális étrend biztosítása

CÉL:
- Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása
- Az egészséges életmód kialakítása (helyes táplálkozás, a mozgás szeretete,
dohányzás, alkohol, drog nélküli élet legyen a cél).

TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI ELEMEK
az egyes tevékenységekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása
nevelőmunka (környezeti és egészségnevelési témák)
Nagy és Varázsceruza csoportjainkban a Társadalmi témakörök és a naplezáró
beszélgetések hivatottak biztosítani – éves tervező munkánkba beépítve – a környezeti
és egészségnevelési témák (Egészséghét) feldolgozását
- élményszerző programok szervezése

-

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELEMEK
-

környezetvédelmi, egészségvédelmi akciók
részvétel egyéb programokon (pl. Autómentes nap, „Te szedd!”)
pályázatok, versenyek

KAPCSOLATRENDSZER KOMMUNIKÁCIÓ
-

a Szolnok Városi Óvodák tagintézményei jó példát mutatnak azzal, hogy
bekapcsolódnak a városi környezeti nevelési tevékenységekbe.
Több tagintézményünk szoros kapcsolatot ápol országos egészségügy fejlesztéssel,
környezeti neveléssel foglalkozó egyesülettel, szervezettel. (pl. Magyarországi
Zöld Óvodák hálózata, ZOHE Egyesület, Gondolkodj Egészségesen program,
Környezeti Nevelők Egyesülete, Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata,
KOKOSZ)
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II. A Szolnok Városi Óvodák Egészségfejlesztési és Prevenciós
Programjának feladatterve
Terület
Személyes higiéné

-

Betegségbaleset-megelőzés,
egészségmegőrzés
edzettség

Mozgás

Egészséges táplálkozás

Egészséges környezet

Érzelmi biztonság,
lelki harmónia

-

Feladat
Feltételrendszer biztosítása
A testápolás szokásainak alakítása,
erősítése
A fogápolás szokásainak alakítása
Az egészséges életvitel igényének
kialakítása
Szokás- és szabályrendszer
kialakítása
Alapvető szükségletek biztosítása
Levegőzés
Állóképesség növelése
A vitaminok fontossága
Testünk
Pihenés
Öltözködés
Mindennapos mozgás
Szervezett mozgás – testi képesség
fejlődése
Túrázás, kirándulás
Szabadidős mozgás-tevékenység
Az egészséges étkezés szokás,- és
szabályrendszere
Alapvető élelmiszerek
Gyümölcs-napok
Ismeretbővítés, szemlélet-formálás
Szelektív hulladékgyűjtés
Természetvédelem – természeti jeles
napok
Szocializáció alapvető feltételei
Együttműködés, konfliktuskezelés
Én-kép, önbizalom erősítése, másság
elfogadása

Dokumentáció
Szocializációs terv
Egyéni fejlesztés

Szocializációs terv
Projekt, tevékenység
terv

Szocializációs terv
Projekt, tevékenység
terv
Szocializációs terv
Projekt, tevékenység
terv
Szocializációs terv
Projekt, tevékenység
terv
Szocializációs terv
Projekt, tevékenység
terv

III. A Szolnok Városi Óvodák Egészségfejlesztési és Prevenciós Program
megvalósításának rendezvényei
1. Egészség-nap
2. Környezetvédelemmel kapcsolatos akciónap
3. Családbarát-nap pl. karitatív, mentálhigiénés, ismeretterjesztés, véradás…stb.
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IV. A Szolnok Városi Óvodák Egészségfejlesztési és prevenciós
programjának partneri együttműködési terve
Együttműködő partner
Szülők

-

Óvoda pszichológusok

-

Téma javaslatok
A program megvalósítása érdekében
Részvétel az óvodai értekezleteken, fórumokon
Bekapcsolódás az óvoda életébe: játszóházak,
rendezvények, ünnepnapok
Nevelés, és növekedés
A mese személyiségfejlesztő hatása
Hogyan szervezzük az életünket
Döntéseink, és következményei
Egészségmegőrzés
Hogyan előzhetjük meg a betegséget?

Egészségügyi hálózat
- Gyermekorvosok
-

Fogorvosok

-

Száj higiéné
Helyes fogmosás technikája

-

Védőnői hálózat

Főzőkonyhák
SZKTT Humán Szolgáltató
Központ

-

Rendőrség

-

Higiénés szokások alakítása
A testápolás teendői
Egészséges táplálkozás
A mozgás, mint a prevenció kulcsa
Az egészséges, és speciális étkezés biztosítása
A gyermek nevelése
A lelki egészség a szenvedélybetegségek
kialakulásának prevenciója
Gyermekeinkre leselkedő veszélyek
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2.sz. melléklet
SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA - KISCSOPORT
CÉL: Az egészséges életmód szokásainak megismerése, megalapozása – a gyerekek önállósodási törekvéseinek segítése.
DÁTUM:
TERÜLET
I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
1. A csoport indításhoz szükséges feltételek
megteremtése:
F:
- A folyamatot megsegítő, a gyermekek szükségleteit
kielégítő tárgyi környezet és eszközrendszer
biztosítása.

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

Csoportos munkatársi megbeszélésen a
kollegákkal,(óvodapedagógusok, dajka, ped.asszisztens)
együttesen közös értékrend alapján egyeztettük a csoport
indításhoz szükséges feltételeket és feladatokat.

Mosdóban:
- Jelek elkészítése, felhelyezése a kívánt helyekre:
fogmosó pohár, törölközőtartó, fésűtartó.
- Intimitást nyújtó függöny felújítása.
- Balesetveszély felmérése – hárítása: csapok
zárhatósága; wc tartály használhatósága – húzózsinór
meghosszabbítása; tisztítószer tároló szekrény
stabilitása.

Balesetveszély elkerülése – rendszeres felülvizsgálat,
ellenőrzés, szükség esetén jelzés – a balesetveszély
megszüntetése.
Gyermekek figyelmének felhívása.
Mazsola – csoportbáb – bevonása.
„Mazsola elesett”
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Öltözőben:
- Öltöző szekrények stabilitásának átvizsgálása
- Fényképek, jelek, nevek elhelyezése a szekrényeken
- Faliújságon csoport névsor elhelyezése – csoport
szimbólum megjelenítése.
2. Öltözködés
F:
- Öltöző rendjének kialakítása.
E:
- Találják meg az öltöző szekrényben a helyüket a jel
és a fénykép segítségével.
- Ruhazsákjukat ismerjék fel.
- Jelük alapján ismerjék fel ruhájukat. találják meg
cipőjüket.
F:
- Öltözés, vetkőzés folyamatának megismertetése.
Önálló próbálkozások segítése. Sorrendiség
kialakítása, gyakorlása.
E:
- Próbálkozzanak a póló, pulóver fel és levételével:
először a fejét, majd az egyik és másik kezét dugja
bele.
- Próbálkozzanak a nadrág le és felvételével: ülve
próbálkozzanak; a nadrág egyik, majd másik szárába
dugja bele a lábát; állva húzzák fel a nadrágot.
- Segítséggel húzzák fel zoknijukat: ülve
próbálkozzanak; fogják meg mindkét kezükkel;
dugják bele lábukat.
- Cipőjüket vegyék fel és vegyék le; segítséggel

Szituációs játék.
Az öltözőszekrényekre új jeleket, neveket kihelyeztük, a
fényképeket családlátogatás alkalmával már beszereztük, a
faliújságot felújítottuk. Az öltözőszekrényeket bővítettük.
Balesetveszély szempontjából átnéztük a szekrényeket,
járólapok stabilitását
Szülői értekezleten megbeszéljük az öltöző rendjét:
- a ruhazsákba a váltó ruha és a hazamenős ruha kerüljön
- nyitott polcon az óvodában használatos ruhákat tartjuk
- a kabátot a fogasra tegyék.
Elegendő időt, helyet, nyugodt légkört biztosítunk az
önálló próbálkozásokra.
Részfolyamatokban segítünk.
Biztatással, dicsérettel serkentjük a tevékenység
folytatására, befejezésére – a folyamatot mindig a gyereke
fejezze be:
- sikerélményhez juttatás
- én- magam csinálom
M:
Bemutatás, gyakorlás, mintaadás, magyarázat,
segítségadás, kivárás, türelem, figyelem felhívás,
differenciálás, ellenőrzés, pozitív megerősítés, támogatás,
kíváncsiság, serkentés, próbálkozás
Gyakorlás játékban:
- Maci öltöztető – képesség fejlesztő játék.
- Babák öltöztetése – babaruhák rendezése
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pároztassák cipőjüket; kérjenek segítséget a cipő be és
kikötésénél, csatolásánál.
- Figyelem felhívással igyekezzenek az öltözés,
vetkőzés sorrendjének betartására: cipő, nadrág, zokni,
póló.
Az öltözés, vetkőzés alakítása során figyelembe
vesszük az egyéni fejlettségi szintet és ennek
megfelelően a feladatainkat differenciáljuk.
3. Testápolás
F:
- Testápolási teendők megismertetése, bemutatása,
gyakoroltatása. Önálló próbálkozások segítése.
E:
WC:
- önállóan húzzák le a nadrágot, bugyit
- üljenek rá a WC.-re, fiúk hajtsák fel a tetőt
- pisilésnél önállóan használják a WC. papírt
- kérjenek segítséget a „popsi” törlésben
- húzzák fel a nadrágot, bugyit
- húzzák le a WC-t
Kézmosás:
- ruha ujját húzzák fel
- „kicsit’ nyissák meg a csapot
- vizezzék be a kezüket
- szappanozzák meg a kezüket (forgassák meg a
szappant )
- dörzsöljék össze a kezüket, mossák le a szappant
- zárják el a csapot
- csöpögtessék le a kezükről a vizet
- töröljék a kezüket szárazra saját törölközőjükbe

Csoportbáb rácsodálkozó, dicsérő, megerősítő szerepe.
Öltözés, vetkőzés folyamat ábrájának kihelyezése. A
folyamat lépéseinek megbeszélése – többszöri
ismételgetése.

M:
Magyarázat, bemutatás, szemléltetés - egyes
tevékenységekben
- kézmosás
- fogmosás
- fésülködés
Folyamatábrák kihelyezése a mosdóban:
- kézmosás folyamata
- WC használat folyamata → ezek megbeszélése.
Tevőleges segítségnyújtás
- folyamatos dicséret - tevékenységenként „mit” dicsérünk
„miért’
Próbálkozás - akik még nem használtak WC -t
Késleltetés: a napirendben
Kivárás: egyéni sajátosságok figyelembe vétele.
„Maszatos” Mazsola – csoportbáb alkalmazása – kitalált
történet.
Én közlések alkalmazása- „Én megmosom a kezem, mert
piszkos”
- példaadás
- példaállítás-differenciálás
- dicséret
„Te már ezt is megtudtad csinálni”
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Bátorító megjegyzések - „Menni fog, csak próbáld meg. Ha
nem sikerül, segítek neked.”
Tanácstalanság: Mit csináljak, ha piszkos a kezem?
Fésülködés:
E:
- keressék meg a saját fésűjüket a tartóban a jel
segítséget ad
- próbálkozzanak az önálló fésülködéssel, főként a
fiúk és a rövid hajú lányok
- hosszú hajú lányok ismerjék meg saját
hajgumijukat, csatokat.
Fogmosás:
E:
- engedjék félig vízzel a poharat és vizezzék be a
fogkefét
- helyezzék a poharat a mosdókagylóra
- kérjék az óvó nénitől a fogkrémet
- dörzsöljék meg fogukat körkörös mozdulatokkal
- mossák ki a fogkefét folyó víz alatt
- öblítsék ki szájukat
- az üres pohárba helyezzék bele a fogkeféjüket
szárával lefelé
- segítséggel tegyék helyére a poharat
- mossák meg arcukat és töröljék meg arcukat
Zsebkendő használat:
E:
- találják meg a zsebkendőtartó helyét a csoportban,
öltözőben, udvaron

Csatok, gumik helyének bemutatása – kosárka.
Dicséret – tükörben megerősítés – vegyék észre gondozott
hajukat.
Fokozatosság elvét figyelembe vesszük. Elutasító
gyermekeknél nem erőltetjük – szülőktől segítséget kérünk
az otthoni szokás kialakításban, megerősítésben.
Tevékenységet végig kísérjük, folyamatosan segítünk a
gyerekeknek a helyes és alapos fogmosásban.
M:
Folyamatosan dicsérjük az ügyes, önálló gyerekeket –
pozitív példa kiemelése, differenciált segítségadás,
buzdítás, elismerés,
Csoportbáb használata – Mazsola foga megfájdult.
Beszélgetünk a fogfájásról.
Mese: A fogfájós nyuszi
Szükséges eszközöket: tartó, zsebkendő folyamatosan
biztosítjuk. Szülői segítséget kérünk a beszerzésben.
Mazsola megbetegedett – kitalált mese elmondása.
„Mi történik, ha…?”
M:
Figyelemfelhívás, bemutatás, magyarázat, gyakorlás,
dicséret, pozitív példa kiemelése
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- vegyék észre, ha folyik az orruk
- technika: hajtsák szét a zsebkendőt, helyezzék az
orrukra, fújják az orrukat / egyik lyuk, másik lyuk /
- használat utána a zsebkendőt tegyék a szemetesbe.
Testápolás alakítása során figyelembe vesszük a
gyermekek egyéni fejlettségi szintjét és ennek
megfelelően a feladatainkat differenciáljuk.
4. Étkezés
F:
- Étkezéssel kapcsolatos teendők megismertetése.
- Önkiszolgáló tevékenység, önálló étkezés segítése,
önállóság támogatása.
E:
- Használják rendeltetésszerűen az étkezésnél használt
evőeszközöket kanalat, villát, saját bögrét, szalvétát
- Az önkiszolgáló munka sorrendjét ismerik.
Reggeli, uzsonna:
- a bögréjüket vegyék el a tálcáról, tányérjukba tegyék
bele, vigyék helyükre
Ebéd:
- az evőeszközöket - tányér, bögre, kanál, villa egymásba téve, vigyék az asztalhoz és üljenek le a
székre.
- Kóstolják meg az ételt.
- Étkezés után használjanak szalvétát.
- Használják az udvariassági szokásokat
- Önállóan étkezzenek kanállal, villával csipeszfogással fogják meg a kanalat, fordítsák

M:
Példamutatás, mintaadás - a felnőttek is a gyermekek
között étkeznek – kivárás, próbálgatás, dicséret, gyakorlás
Felnőtt segítségnyújtás
- Eszközök kiosztásánál
- Étkezésnél
- Ételosztásnál
Mazsola hol ebédel? Éhes kismalac.
Balesetveszély-figyelem felhívás:
- terítéskor
- az evőeszközök használatakor
- az asztalnál üléskor – ne forogjanak a széken, ne
hintázzanak.
A tálaló kocsin a dajka néni mindig ugyan oda helyezi az
eszközöket (felső polcon a tiszta tányér bögre, az alsó
polcra viszik vissza a használt bögrét, tányért)
Babaszobában kanalazás gyakorlása – termések
felhasználásával
Nyugodt légkör biztosítása – elegendő idő biztosítása –
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szembe, tányér fölé hajoljanak.
- Önállóan igyák meg a folyadékot - két kézzel fogják
meg a „füles” bögrét
- Jelezzék, ha még kérnek enni-inni valót
- Használják a kulturált étkezési szokásokat,
mondatokat, kifejezéseket
„Jó étvágyat”
„Köszönöm szépen”’
„Kérek szépen”

kivárás.

5. Egészségvédelem
Alvás:
F:
- A nyugodt pihenéshez szükséges
feltételek megteremtése.
- Halk, relaxációs zenével ráhangolódás segítése
E:
- Csendben készülődjenek az alváshoz, pihenéshez.
- Keressék meg az alvókát a kincses kosárból
- Keressék meg az ágyukat, széküket.
- Próbálkozzanak a vetkőzéssel, önálló törekvése
támogatása.
- Pizsamájukat ismerjék meg, próbálkozzanak a
felvételével.

Kiszellőztetett csoportszoba, évszaknak megfelelő illóolaj,
párologtató, só lámpa, várja a mosdóból beérkezőket –
mindennapi ceremóniák.

Ébresztés:
F:
- Folyamatos ébredés lehetőségének biztosítása.
E:
- Az ébren lévők ne zavarják alvó társaikat.

M:
Figyelemfelhívás, magyarázat, dicséret, pozitív példa
kiemelése, differenciálás – egyéni szükségletek figyelembe
vétele.

Csoportbáb szerepe:
- néz, figyel, simogat, dicsér, megerősít
Az ételt nem vagy nehezen elfogadó gyereknél a türelem a
fokozatosság elvét érvényesítjük
Utánzás, felnőttek mintaadása étkezések alkalmával.

Érzelmi megerősítés, személyes percek.
Egyéni szükségleteket figyelembe vesszük, ágy mellé ülve
simogatjuk azokat, akik ezt igénylik.
Mazsola megsimogatja a gyerekeket, odabújik hozzájuk.

Odafordulás, halk, nyugtató zene.

170

„Nekünk minden gyermek fontos”

- Ébresztés után kezdjenek el vetkőzni.
Folyadék biztosítása:
- A nap minden szakaszában folyadékigényük
biztosítása, a csoportban és az udvaron egyaránt.
Mozgás:
F:
- Mindennapos mozgást éves szinten tervezzük,
azt napi aktualitás szerint lebontjuk. Változatos
mozgásformákat biztosítunk a napirendben
megjelölt időben és időtartamban.
- A mozgásos napokat kijelöljük a heti tervben,
mozgásos eszközöket biztosítunk, használatuk
szabályainak kialakítása.
- Minél több lehetőséget megteremtünk arra, hogy a
szabadban tartózkodhassunk, lehetőség szerint a
délutáni időszakban is.
- A délelőtt folyamán szervezünk óvodán kívüli
tevékenységet, sétát.
E:
- Szeressenek mozogni – kívánkozzanak ki a
szabadba.

Kancsóba töltött víz és poharak elhelyezése a polcon,
folyamatosan lehetőséget biztosítunk az ivásra. Az udvarra
jellel ellátott poharakat készítünk, üvegekbe visszük ki a
vizet, ezzel is biztosítjuk a kinti folyadék igényüket
(évszakhoz igazodva).
Változatos eszközökkel mozgásuk fejlesztése – napirendbe,
játéktevékenységbe ágyazottan csoportszobában, udvaron,
tornaszobában.
M:
Megbeszélés, dicséret, buzdítás, együtt mozgás,
magyarázat, ösztönzés
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL:Érezzék jól magukat óvodánkban, a Margaréta csoportban–„MI” élmény megélése a tevékenységek során.
DÁTUM:
TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

1. A csoport indításához szükséges
feltételek megteremtése:
F:
- A csoportszobát átrendezése, teremrendezés.
- Kiscsoportos korosztály igényeinek figyelembevételével, a
nagy tér biztosítása, az együttes tevékenységekhez, játék
helyszínek kialakítása.
Csoportos munkatársi megbeszélésen egyeztetés.
- Átvizsgáltuk, átválogattuk, beszereztük az életkornak Balesetvédelmi szempontból a csoport szoba
megfelelő, szükséges eszközöket, játékokat.
átvizsgálása – bútorok, játékok, egyéb eszközök.
- Esztétikus, gyermek közeli dekorációval csoportszoba,
öltöző dekorálása.
- Az öltözőben a faliújságra az évkezdéshez szükséges
aktuális információk kihelyezése.
- A pihe-puha kuckót a bejárattal szemben alakítottuk ki,
innen jól láthatjuk az érkezőket.
2. Csoporthagyományok
F:
- Születésnapok megünneplése
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E:
- Éljék meg az ünneplés örömét, érezzék át az ajándékozás
örömét – várják és készüljenek az ünneplésre
F:
- A hosszantartó beteg gyermeknek „levelet írunk” –
együttérzés alakítása.
E:
- Érezze át, hogy a hiányzó gyermek is a csoport tagja

„Figyelek rád, fontos vagy nekem!”
A születésnapokat délben ünnepeljük – egyeztetés a
szülőkkel.
-A születésnapos kisgyermek külön asztalnál ül és az
ünnepi terítékből ebédel
- Ebéd után meggyújtjuk a tortáján a gyertyát és
közös dallal köszöntjük.
- Az ajándékot a csoportból egy általa kiválasztott
gyermek adja át.
- Mazsola is velünk ünnepel - a délutáni pihenéskor
az ünnepelt ágyába is bebújik.

3. Csoportbáb
F:
- Csoportbábunknak állandó hely biztosítása, ahol mindig
megtalálhatjuk.
- Felhasználjuk gyermekek fogadására,
vigasztalásra, elismerésre, bevonjuk mindennapi
tevékenységeinkbe – velünk él.
E:
- Vigyázzanak rá!
- Tegyék a megbeszélt helyre.

M:
Ráhangolódás, megbeszélés, tanakodás, várakozás

Mazsola születésnapját a gyermekekkel együtt
megünnepeljük.

Ajándékot készítünk neki együtt. Tortát sütünk az
ünnepeltnek.
Tervezgetések, közös döntések.

4.Szokás-, és szabályrendszer kialakítása
F:
- Csoportban lévő szokások, szabályok megismertetése,

Játékos szituációk eljátszásával, csoportbáb
alkalmazásával segítjük az új szokások kialakítását.
A nyugodt légkör érdekében a tilalmak következetes

A csoportbábbal segítjük a szokások, szabályok
elsajátítását, a gyerekekkel való érzelmi viszony
kialakítását. Mazsola segít, jó társ, okos tanácsokat
ad, szeretetre és barátokra vágyik, kérdez, megerősít.
Személyes példamutatás, modellnyújtás.
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alakítása.
A Margaréta csoportban a gyerekek:
 nem beszélnek csúnyán
 nem bántják egymást
 nem rombolják szét a játékokat.
E:
- Gyakorolják a szokásokat és tartsák be.
- Fontos tilalmakat ismerjék meg, tartsák be.

betartása.
M:
Bemutatás, magyarázat, érvelés, figyelem felhívás,
problémahelyzetek teremtése, próbálkozások,
segítségnyújtás, ráhangolódás, problémahelyzet
teremtése,
Kivárás, bevonás, bátorítás, ismétlés, ellenőrzés,
fejlesztő, támogató értékelés.
Egyszerű, érthető piktogramok elhelyezése a
csoportszobában -  

5. Közös játék biztosítása:
F:
- Nyugodt, derűs légkör biztosítása.
- Törekszünk minél több közösen átélt élményt
biztosítani.
E:
- Érezzék, hogy együtt játszani jó, örüljenek egymás és a
közösség sikerének.
- kezdjenek el játszani
- ismerjék meg a játékeszközöket, használják, vigyázzanak
rájuk, kérjék el társaiktól.
- amivel nem játszanak tegyék a helyére
F:
- Játékszínterek kialakítása, a játékok nyitott polcrendszeren
való elhelyezése a játékok helyének megismertetése.
E:
- Ismerjék meg a játék színtereit. A már nem használt

Közösen játszunk a csoportszobába.
Sokrétű és ismétlődő tapasztalatok biztosítása – idő
biztosítása – kivárás, türelem.
Verbális
és
metakommunikációs
jelzések
alkalmazása az együttes tevékenységekben
Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást.
Mazsola folyamatosan dicsér, buzdít – ötleteket ad.
Játékos szituációkban a helyes
viselkedési helyzetek megismerése

és

helytelen

Játékok kezdeményezésébe bevonjuk a csoportbábot
és szerepeket vállalunk.
A színtereket folyamatosan vezetjük be, időt hagyva
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eszközöket, játékokat tegyék vissza a helyére.
- Mindenki segédkezzen az elpakolásban
- Kérjék el társuktól a játékot. Vigyázzanak az elkészült
alkotásokra (építményre).
- Használják az elemi társas érintkezés udvarias szavait:
kérem, köszönöm, légy szíves… stb.

arra, hogy rögződjenek a legfontosabb szabályok,
szokások – játékok helye, játék pakolás módja.
A játék végét egy rövid ének – „Vége van a …” jelzi.

Mennyi-mennyi játék!
E:
Építőjáték

Reggel – napindítás során – segítjük a játékok
szervezését, alakítását.
M:
Beszélgetés, magyarázat, véleményalkotással
serkentés, buzdítás, szabályok betartására, türelemre,
kivárásra szoktatás, dicséret.

- Ismerjék meg az építkezéshez használható változatos
eszközöket, azok helyét, használatuk módját- téglák,
asztalok, textíliák, természetes anyagok, rönkök, termések,
levelek, ágak…
- Ismerjék meg, hogyan hozhatnak létre kuckót, búvóhelyet,
garázst, erdőt, utat, folyót stb.
Babaszobai játék
- Ismerjék meg a babakonyházáshoz használható változatos
eszközöket, azok helyét, használatuk módját
- Tudják, hogy az itt található műanyag gyümölcsök, só,
liszt nem ehetők ne vegyék a szájukba.
Mese – kuckó:
- Ismerkedjenek meg a könyvek használatával, azok
helyével, vigyázzanak épségükre.
- Egyszerű bábok mozgatását ismerjék meg.

Szerepvállalással, személyes példamutatással,
ötletadással, búvóhelyek, erdő, út, garázs, város,
kialakítása a nagy építőelemekből, textíliákból,
természetes anyagokból.
Csoportbáb bevonása – aktív szerep
Gyűjtőmunkába bevonjuk a szülőket – játék
eszközök gazdagítása.
Közösen játszunk, személyesen mutatunk példát.
Biztosítunk a beöltözéshez különféle ruhákat,
táskákat.
Beszélgetések, könyvek nézegetése, történetek, rövid
mesék mesélése a pihe-puha sarokban minden reggel,
s napközben.
Mondókázás, éneklés.
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Udvari játékok
Udvari játékokhoz kapcsolódó szokások kialakítása.
- Ismerjék meg az udvar részeit, az itt található játékokat,
azokkal kapcsolatos szabályokat.

-

6. „ Mi” tudat formálása
F:
- „Mi tudat” kialakítása a közös tevékenységek, játék során.
E:
- Tudják csoportjuk nevét, ismerjék fel a szimbólumokat,
csoportunk bábját.
- Érezzék, hogy a csoporthoz tartozni jó.

F:
- Megérkeztem tábla elkészítése – kapcsolódó szokás
kialakítása.
E:
- Váljék szokássá, hogy minden esetben, érkezéskor és
távozáskor fel - leveszik a jelüket.
Figyeljenek egymásra, tartsák számon hiányzó társaikat.

A felöltözött gyerekekkel elindulunk az udvarra,
majd a többieket a dajka néni kíséri ki.
Felhívjuk a figyelmüket a baleset veszélyekre.
Folyamatos, állandó felnőtt jelenlét - játékterek
beosztása a felnőttek között.
Közösségi játékok frontális szervezeti formában
„Hová bújtál Mazsola?”
„Ziki-zaka zakatol” a Mi vonatunk
Óvodánk bejárása „Mazsola eltévedt”
Játékos helyzeteket teremtünk egymás nevének,
jelének megismerésére:
- Labdagurítás körbe
- „Mi van a zsákban?” – egymás jelének előhúzása.
Minden gyermeknek elkészítjük mágnesre a nevét,
jelét és a fényképét.
Óvodába érkezéskor a virágos mágneses mezőre
kerül a jelük, távozáskor pedig vissza a kosárba.
Folyamatos segítjük ennek használatát és a szülők
segítségét is kérjük.
Vereségmentes konfliktuskezelés. Tevékenységbőltevékenységbe.
Csoportbáb alkalmazása – Mazsola.

F:
- Konfliktushelyzetek kezelése.

M:
Beszélgetés, beszéltetés, magyarázat, érdeklődés
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E:
- Szóljanak a felnőtteknek, ha sérelem éri őket.
- Ne bántsák társaikat!

felkeltése, segítségnyújtás, véleménycsere,
differenciálás, mintaadás, következetesség, buzdítás,
dicséret, pozitív megerősítés, türelemre, kivárásra
szoktatás.
Motivációs bázis kiépítése.

SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Érzelmi biztonság megteremtése – nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása.

DÁTUM:

TERÜLET
III. ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

1. A csoport indításához szükséges feltételek
megteremtése
Érzelmi biztonság megteremtése tárgyi és személyi
feltételek biztosításával.
F:
- Jó hangulatú oldott légkör kialakítása a gyerekek óvodai Összehangolt,
egymásra
épülő,
támogató
tartózkodása alatt.
óvodapedagógusokkal,
pedagógiai
asszisztenssel,
- Fényképek, jelek, nevek elhelyezése – mappákon, dajkával.
dossziékon,
A szülőket családlátogatáson megkértük, hogy minden
ruhaneműbe rajzolják bele a gyermek jelét.
E:
- Ismerjék fel fényképüket, jelüket.
2. Napindítás

Halk zeneszó, kislámpafény, illatmécses, pihe – puha
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F:
- Reggeli érkezéskor meghitt hangulatban, a pihe-puha
kuckóban várjuk a gyerekeket, ahol érdeklődve hallgatjuk
élményeiket, tervezgetjük a napi játékunkat.
- Kihasználjuk a lehetőséget arra, hogy a csendesebb,
visszahúzódóbb gyerekekkel is megteremtsük az alkalmat
a beszélgetésre, ilyenkor könnyebben nyilvánulnak meg.
E:
- Figyeljenek egymásra, türelmesen hallgassák meg
egymás mondanivalóját.
- Tudják, hogy a „Pihe-puha” kuckóba a nap folyamán
pihenhetnek, elvonulhatnak.

párnák…..ébredezünk és beszélgetünk, tervezgetjük a
napunkat.
M:
Személyes példaadás, kivárás, türelem, odafordulás,
megértés, biztatás, motiválás, ráhangolódás, megbeszélés.

F:
- Kincses láda biztosítása – az otthonról hozott
kedvenceknek.
E:
- Ismerjék meg az otthonról hozott alvókák, játékok
tárolásának helyét.

Állandó hely biztosítása, a Pihe – puha kuckó mellett.
Biztonságérzés erősítése.
Egész nap nagy figyelmet fordítunk vigasztalásra,
ölelésre, összebújásra azoknak, akik igénylik.

3. Gyermekek befogadása
F:
- Személyi feltételek biztosítása.
- Azonos értékrend megbeszélése.

Mazsolával, mesék, dalok ismétlésével, élmények
felidézésével, emlékkönyv képeinek nézegetésével.
Beszélgetés, érdeklődés, rácsodálkozás.

Az első két héten minden felnőtt részt vesz a gyermekek
beszoktatásában.
A gyermekek fogadása előtt megbeszéltük azokat a
szokásokat, szabályokat, mozzanatokat, amelyek segítik a
munkánkat abban, hogy a gyerekek érzelmileg
biztonságban érezhessék magukat - munkatársi értekezlet.
Család látogatások alkalmával a szülőkkel megbeszéltük,
hogyan szeretnék gyermekük beszoktatását.
A szülő ismeri gyermekét, ő dönti el a lehetőségeket.
A szülők fokozatosan egyre több időre hagyják az
óvodában a gyerekeket.
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- Többféle lehetőség biztosítása, felajánlása beszoktatásra
(apás, anyás, mamás, gondozónő látogatása)

- Gyermekek zökkenőmentes beszoktatása az óvodába.
4. Én tudat alakítása
F:
- „Én” tudat alakítása
E:
- Tudják saját nevüket, jelüket, ismerjék fel személyes
tárgyaikat.
- Ismerjék fel magukat fényképen.

F:
- Pozitív sémákat megerősítése.
E:
- Tartsák be a kialakított sémákat, az alapvető, csoportra
vonatkozó szabályokat.
Szeretettel közeledjenek társaikhoz.

Támogattuk a szülőket, erősítettük az együttgondolkodás
fontosságát.
A gyermekek érdekében figyelembe vesszük az egyéni
sajátosságokat.
Differenciálás, türelem, következetesség,
fokozatosság – érvényesülése.
Az első naptól minden gyermek nyakába névvel és jellel
ellátott nyakláncot teszünk – a második naptól kezdve
reggel már ők maguk keresik a jelüket
Tükör központi helyen van - a csoportszobában és az
öltözőben is - felfedezhetik magukat benne.
Csoport élményeiről készült fényképek nézegetése
egymás felismerése

Azokat a szokásokat és szabályokat, amelyeket
szeretnénk megerősíteni a gyermekekben folyamatos
kommunikációval, kiemeléssel, dicsérettel erősítjük
meg.Pl: „Mi a Margaréta csoportban így szoktuk”
A felnőttek következetesen azonos értékrenddel betartják
a szabályokat, ezt közvetítik.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Élménygazdag óvodai élet szervezése, olyan élmények, tevékenységek biztosítása, melyek felkeltik
a gyermekek érdeklődését, aktív játékra serkentik őket.

DÁTUM:

TERÜLET
IV. ÉLMÉNY, TEVÉKENYSÉG KÍNÁLAT
ÉLMÉNY
I. Beszoktatás – első közös együttlét
Óvodapedagógus – gyermek
Szülő – gyermek

TEVÉKENYSÉG
Mondókázás:
- Tente baba, tente….( új – ÉNO 59.)
- Gyí te paci….( új – ÉNO 33.)
- Kerekecske dombocska…( új – Szgy.3.o.)
- Cini-cini muzsika….( új – Szgy.4.o.)
Éneklés:
- Süss fel nap…( l-s.) új
- Cicukám kelj fel…( s-m) új
- Borsót főztem… új ( l-s-m.)
- Csiga – biga…( s-m.) új

SZERVEZÉS

Napi állandóság biztosítása – napirend.
Ceremóniák kialakítása – hang, fény, illat.
Síró, visszahúzódó gyermekek megvigasztalása,
megnyugtatására
Testközeli kapcsolat igényének kielégítése.
Képeskönyv készítése a megtanult, ismert
mondókákról, versekről, dalokról.

Mesélés:
- Móricz Zs.: A török és a tehenek
(Szgy.255.o.)
- Szutyejev: A három kiscica (Vidám mesék)
Verselés:
- Illyés Gyula: Mozdony ( Cini-cini 36.o.)
- Csanádi Imre: Kis kutya, nagy kutya
(Szgy.334.O.)

A tevékenységeknek megfelelő hely és idő
biztosítása.
Teremrendezés.
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Anyanyelvi játékok:
- Hangutánzások ( Állatok )
- Játékos légző és fúvógyakorlatok
- Nyelvgyakorlatok
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
- Ismerkedés különböző anyagokkal – homok,
papír, gyurma, kréta, festék,
- Firkálások nagy ívű papírra marok krétával
- Festés: Nyomhagyás, ujjfestés, szivacsfestés
- Mintázás: ismerkedés a gyurmával,
gyurkálás
Mozgás:
- Játékos, utánzó mozgások ( állatok
mozgásának utánzása )
- Egyszerű járás és futásgyakorlatok
- Labdagyakorlat: gurítás
Külső világ tevékeny megismerése:
- „Az én óvodám” – ismerkedés az óvoda
épületével, helyiségeivel, közvetlen
környezetükkel.
- Építőjáték, téri építkezések: kis és
nagyméretű játékeszközökből.
- Termések rakosgatása, rendezése (
gesztenye, makk, gyümölcsök )

Szükséges eszközök biztosítása, szülők bevonás
a gyűjtőmunkába.
Állandó helyszín kialakítása, eszközök
elérhetőségének biztosítása.
Gyermekek elképzeléseinek támogatása
Nagymozgáshoz tér biztosítása.
Kapcsolódó szokás és szabályrendszer
kialakítása.
Baleset veszélyre figyelem felhívás.
Csoportközi kapcsolatok építése –
segítségnyújtás a kicsiknek, bevezetés az óvodai
életbe.
Változatos, nagyméretű elemek behasználása.
Eszközök tárolási helyének megbeszélése.
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2. Udvari játék

Rajzolás:
- Homokba újjal, faággal
- Aszfaltkréta rajz
- Termések, kavicsok, ágak rakosgatása
Külső világ megismerése:
- Ismerkedés az óvoda udvarával
- Bogarak, rovarok, madarak megfigyelése
Mozgás:
- Játékos futkározások
- „Vonatozás”
- Motorozás
- Lipityókázás
- Labdázás

3. Szüreti mulatság

Játékszabályok megbeszélése, saját helyünk
behatárolása, kapcsolódó szokások kialakítása.
Balesetveszélyre folyamatosan felhívjuk a
figyelmet.
Személyi feltételek biztosítása – állandóság.
Folyadék biztosítása – kapcsolódó szokások
kialakítása, gyakorlása.
Folyamatos megerősítés, figyelem felhívás –
vigyázzanak társaikra és magukra.

Mondókázás:
- Töröm, töröm… (gyak.)
- Cini – cini… (gyak.)

Szülők bevonása a gyűjtőmunkába:
- gyümölcsök, zöldségfélék
- szürettel kapcsolatos kellékek

Éneklés:
- Süss fel nap…(gyak.)
- Borsót főztem…(gyak.)

Hangulati elemek bevonása, érzelmi
ráhangolódás biztosítása.

Dalosjáték:
- Szólj síp, szólj.(.s-m ) új
Zenehallgatás:
- Érik a szőlő… (Zh. 48.)
magyar népdal óvónői ének
Külső világ tevékeny megismerése:

A tevékenység megvalósításához megfelelő hely,
idő, eszköz biztosítása. Motiválás.
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- Szőlőszemezgetés, mustkészítés – formák,
ízek, illatok
- Gyümölcskereső játék – színek, formák
- Tapasztalatszerzés: sok – kevés, kicsi - nagy

Tulipán csoport szervezésében az udvaron
gyümölcsök keresése.

Mesehallgatás:
- Kitalált történet a szüretről
Mozgás:
- Zenére lépések, rugózás, láncvonalban járás

Mintanyújtás - nagycsoportosok segítik a
kicsiket.

Anyanyelvi játék:
- Nyelvgyakorlatok
4. Mazsola születésnapjának
megünneplése

Éneklés:
- Ég a gyertya ég… új ( l-d.)
- Borsót főztem….( l-s-m.) gyak.
- Ugráljunk… új ( l-d)
Zenehallgatás:
- Egy kismalac….
óvónői ének
Mesélés:
- Kitalált történetek Mazsoláról

A csoportbáb állandó helyének biztosítása.
Gyűjtőmunka:
- szülők bevonása az ünneplésbe – ajándék
készítése.
Közös süti készítése – kókuszgolyó – szükséges
anyagok beszerzése.

Mazsola barátai – plüss mesefigurák gyűjtése.
Mondókázás:
- Ez a malac…(saját gyűjtés)
Anyanyelvi fejlesztő játékok:
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- Állatok hangjának utánzása
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
- Firkálgatás nagy ívű papírra – malac
farkincája
- Mintázás – süti készítés, díszítés magvakkal,
termésekkel
Külső világ tevékeny megismerése:
- Születésnapok hagyományai
- Szeretet, örömszerzés – együtt lenni jó!
Mozgás:
- Kis malacok be az ólba! – futójáték
- Mászás valami körül, gyorsan - lassan
5. „Fújja a szél a fákat…” séta az Mondókázás:
óvodánk körül, játék az avarba, levelek - Cini – cini… (gyak.)
gyűjtése
Éneklés:
- Süss fel nap…(s-m) gyak.
- Sétálunk, sétálunk…(l-d) új
- Csiga – biga… s-m( gyak.)

Só – liszt gyurma készítése. Díszítéshez
szükséges kellékek biztosítása.
Szülinapi fényképek nézegetése.
Születésnaphoz kapcsolódó ceremóniák:
- asztal kihelyezése, terítés, zene, torta, ajándék
Nagy tér biztosítása.
Szellőztetés.

Gyűjtőmunka:
- falevelek, termések, ágak, kavicsok
- képek, képeskönyvek

Dalosjáték:
- Ugráljunk… ( l-d) gyak.
Zenehallgatás:
- Őszanyó
óvónői ének
Mesélés:

Hangulati elemek biztosítása.
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- Móricz Zs.: Iciri-piciri ( Cini-cini 26.o.)

Nyugodt légkör megteremtése.

Mondókázás:
- Fújja a szél a fákat…( saját gyűjtés )
Anyanyelv fejlesztő játékok:
- Fúvógyakorlatok – falevél, pihe
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
- Falevelek gyűrése, morzsolása
- Firkálgatás – faágakkal földre; nagy ívű
papírra
- Festés: falevelek készítése nyomhagyással
- Mintázás: falevél nyomok a gyurmában –
lapítás
Külső világ tevékeny ,megismerése:
- Ősz van – tapasztalatszerzés az ősz jellemző
jegyeiről: időjárás, növények, állatok

6. Adventi készülődés

Mozgás:
- Futójátékok a szabadban
- Futás körbe folyamatosan kötél átlépésével;
mászás tenyéren és talpon kötél érintése
nélkül.
( dr. Tótszőllősyné V.T.: Mozgásfejl. az
gyertya óv.ban )

- Adventi koszorú – első
meggyújtása,
tagintézményi program – óvó nénik éneke

Külső világ tevékeny megismerése:
- Várakozás – együtt lenni – szeretet ünnepe:

Szükséges eszközök beszerzése. Állandó hely
kijelölése.
Séta szervezése óvodánk körül – szabályok
megbeszélése.
Ősz jegyeinek megláttatása, figyelem felhívás,
tapasztalatszerzés.
Gyűjtögetés.
Tornaszoba körbejárása, megismerése –
kapcsolódó szabályok megismertetése,
gyakoroltatása.
Személyi feltételek biztosítása.
Az ünnepkörhöz kapcsolódó gyűjtőmunka:
- hangulati elemek, díszek, dekorációs anyagok,
plüss figurák, képek, képeskönyvek.
Átváltozás, beöltözés lehetőségének biztosítása,
Manó sapkák.
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közel hozni a gyerekekhez, mit jelent?
Szülők tájékoztatás a tagintézmény szintű és
csoport szintű programokról – faliújság.
- Mikulás manói

Éneklés:
- Itt kopog…(l-d ) új
Zenehallgatás:
- Télapó itt van
- Mikulás, mikulás
óvónői ének

Óvodai szintű Mikulás várás megszervezése,
Mikulás házának elkészítése, dekorálásaCsoportszoba dekorálása.
Mikulás csomagok beszerzése – szülői közösség
tagjainak szervezésében.

Mesélés:
- Jön a Mikulás ( Szgy.353.o.)

Adventi vásár megszervezése, lebonyolítása.

Verselés:
- Sarkady Sándor: Télapó ( új – saját gyűjtés )

Szükséges eszközök folyamatos biztosítása.

Anyanyelvi játék:
- Játékos ajak és nyelvgyakorlatok
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
- Festés: szivacs, krumpli nyomhagyás;
ujjfestés – pöttyözés, vonalak
- rajzolás – lengő és körfirka nagy ívű papírra
- Mintázás: lapítás, gömbölyítés
Külső világ tevékeny megismerése:
- Mikulás legendája
- Környezet változásai: Tél jellemzői –
időjárás, öltözködés

Érzelmi ráhangolódás

Tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása –
séta, udvari játék során.
Mozgás megvalósításának személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtése.
186

„Nekünk minden gyermek fontos”

Adventi készülődés - Tagintézményi
programok:
- Adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtása
- Mesehallgatás a MESE – KUCKÓBAN
- Karácsonyi hangverseny
- Ajándékbontás

Mozgás:
- Téli örömök
- Sávokban mászás talpon és tenyéren;
ülőcsúszás előre, kar és lábtolással; csúszás
ülésben hátrafelé saroktolással (dr.
Tótszőllősyné V.T.: Mozgásfejl. az óv.ban )

Közös élmények biztosítása. „MI” tudat
formálása.
Érzelmi ráhangolódás.

Mondókázás:
- Megismert mondókák felelevenítése

Kéknefelejcs csoport szülői közösségének
szervezésében – Betlehemes játék.

Zenehallgatás:
- Ezüstfenyő szép sudár
- Karácsonyi dalok, zenék cd-ről

Saját élmények meghallgatása.

Mesélés:
- A kis fenyő ( saját gyűjtés )
Anyanyelv fejlesztő játékok:
- Képolvasás – karácsonyi képekről
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
- Rajzolás nagy ívű papírra – lengő,
körvonalas firka; vonalak; pöttyök
- Festés: felületfestés- fenyőfa, csillag….
- Mintázás: mézeskalács készítés – díszítés
- Ajándék készítés

Eszközök beszerzése – önálló döntések,
megvalósítások biztosítása.

Közös készülődés, együttműködés segítése.

Kapcsolódó szokások, szabályok erősítése.
Külső világ tevékeny megismerése:
- Várakozás – közös készülődés – karácsonyi
szokások – együtt lenni jó
Mozgás:
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- Csúszás, mászás két vonal között;
egyensúlyozó járás (dr. Tótszőllősyné V.T.:
Mozgásfejl. az óv.ban )
- Téli örömök
7. Négy évszak meséi:
- Ősz - Tulipán csoportos gyermekek
mesefeldolgozása/előadása

Csoportközi kapcsolatok ápolása.

Tagintézményi program – búcsú az évszaktól,
mesedramatizálás megtekintése; közös
éneklés;
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA-KÖZÉPSŐ CSOPORT
CÉL: Az egészséges életmód szokásainak gyakorlása, az egészséges életvitel igényeinek erősítése

DÁTUM:

TERÜLET
I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

1.
A csoport indításához szükséges
feltételek megteremtése:
Fa.: A csoport indítás feltételeinek biztosítása
A folyamatot megsegítő, a gyermekek
szükségleteit kielégítő tárgyi környezet és
eszközrendszer biztosítása
Mosdók:
Jelek pótlása (törölköző tartóra,
fogmosó poharakra)
fésűtartó felújítása
szappantartók
körömkefe
intimitást nyújtó függöny
törölköző tartó, WC-papír tartó, lehúzó
hajgumis kosár

A jeleket átnéztük a hiányzókat pótoltuk:
- fogmosó poharakra
- törölköző tartóra

Öltözőben:

Szülői értekezleten a szülők tájékoztatása,

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Ellenőriztük a csapokat, tartályokat, WC
lehúzó hosszát.
A tisztasági csomagot a szülőktől bekérjük
ebben a hónapban. Névsorral egyeztetve.
Differenciálunk a szappan használatával.
Használunk hagyományost és folyékony
szappant is. Igény szerint nedves törlőkendőt
is tudunk biztosítani szülői segítséggel.
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Jelek, nevek, fényképek pótlása
Faliújságra: csoportnévsor, fontos
információk elhelyezése, szemetes tárolók,
papírzsebkendő tartók biztosítása
Fa.: Balesetveszély felmérése, elhárítása.
Mosdóban csapok, WC-tartályok, akasztók
Öltözőben öltözőszekrények, akasztók

polcrend és öltözőrend felelevenítése a tavaly
kialakított szokás szerint.
Balesetveszély megelőzése: Türelem,
várakozás, szituációs játék.
„Zsuzsi vonat, Peti vonat várakozik az
állomáson”
Veszélyforrások felmérése, intézkedési tervek,
baleset megelőzés szabályai a naplóban.
(9.oldal)

2.Öltözködés:
Fa.: Önállóság erősítése
Részfolyamatokban segítünk, előtérbe
E:
helyezzük az önállóságra törekvést.
- ülve vegye fel a nadrágot,
Bíztatással, dicsérettel serkentjük a
- ne legyen fordítva a nadrág
gyermekeket a tevékenység folytatására,
(B.M., CS.J., L.J.)
befejezésére.
- ne legyen fordítva, ülve Az öltözködéshez elegendő helyet, időt,
öltözködjön
nyugalmat és jó hangulatot biztosítunk.
(B.M., CS.J., L.J.)
Babaszobai játék:
- babaruhák hajtogatása,
vasalása, fordítása
- babák öltöztetése, vetkőztetése

-

-

ülve húzza fel a zoknit és a
harisnyát, a zokni sarka a lába
sarkánál legyen,
ne legyen fordítva a zokni és a
harisnya

Csoportbáb alkalmazása:
- „Cili cica elfelejtette az
öltözködés sorrendjét,
segítsünk neki mit vegyen fel
először?”
- Segítőkérdések
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(B.M., CS.J., L.J.)

Fa.: Cipő önállóan fel és levételének segítése
E:
- a cipőbe dugja bele a lábát ( ne
fordítva )
kezével segítve húzza fel (B.M.,
CS.J., L.J., N.V.)
Fa.: Vetkőzésnél, öltözésnél sorrendiség
betartása
E:
1. Vetkőzés
- vegye le a cipőt
- vegye le a nadrágot vagy a
szoknyát
- vegye le a zoknit vagy a
harisnyát
- vegye le a pólót
2. Öltözésnél
- vegye fel a pólót
- húzza fel a harisnyát vagy a
zoknit
- vegye fel a nadrágot vagy a
szoknyát
- húzza fel a cipőt

- Tanácstalanság
- Cili cica dicsér, simogat, bátorít
Differenciálás:
-Tevőleges segítségadás, kis segítségnyújtás,
önállóságra késztetés
M: Visszakérdezés, figyelem felhívás,
ellenőrzés, mintaadás, gyakorlás
Differenciálás: az elvárható teendőket
önállóan végezzék, egyéni sajátosságok
figyelembe vétele.
Segítséget igényelnek: kötés, cipzárazás,
gombolás.
M: Segítségnyújtás,kivárás, türelem,gyakorlás
Bátorító megjegyzés, sikerélményhez juttatás
Figyelmeztetés: cipő fordításnál
„Én már ezt is meg tudom csinálni”
„Én egyedül már képes vagyok erre!”
A gyermekeket folyamatosan motiváljuk,
előre vetítjük a következő napirendi pontot.
Kíváncsiság
Serkentés
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Fa.: Az öltözőpolcok rendjének megtartása.
E:
Szituációs játék
- az öltözőpolcot tartsa rendben
Babaszobai játék:
- ruhák hajtogatása, válogatása,
- ruháját kis segítséggel hajtsa
mosása
össze
vasalás
tegye be a polcára
- kirándulás
- a kabátot tegye az akasztóra
- utazós játékok
- a cipőt tegye egymás mellé az
- bőröndözés
alsó polcra
Maciöltöztető játék, síkban, térben
Tanakodás
Kétely ébresztése „jól öltöztem fel?”
Tévedések lehetőségének biztosítása
Szituációs játék „fordítva vettem a ruhámat”
Serkentés: életkorhoz kötött versenyjátékok
„Varázsórámon számolok… egy-kettő-három
Fa.: A gondozási feladatokat helyes az az ügyes, aki kettőre már készen van a
sorrendiségének betartása
teendőkkel és mehetünk az udvarra
E:
homokozni, játszani…”
- tudja a gondozási folyamatok Tisztálkodás: gyakorlás, ellenőrzés „a tükör az
sörrendjét
én barátom” c. játék, Cili cica készülődik.
- fésülködés
Egymás megsegítése, figyelmeztetése.
- WC használat
Gondolkodtató kérdések „hogyan szoktuk
- kézmosás, fogmosás
csinálni?” , „mi történik ezután?”
- törölközés
Kivárás, késleltetés:
(B.M., CS.J., L.J.)
- Zsuzsi vonat, Peti vonat várakozik az
állomáson.
3. Testápolás

Fa.: WC használat segítése.
E:

Differenciálás: a fenék törlésben segítséget
nyújtunk. Igény szerint nedves törlőt
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használunk. A kisfiúk ülve vagy állva is
pisilnek, igényük, otthoni szokásuk szerint
választhatnak.
Szükségletüket a nap folyamán így jelzik:
Fa.: Önállóan kézmosás támogatása.
„Ani néni/Kati-néni kimegyek a WC-re!”
E:
Ha végeztek jeleznek: „Végeztem, készen
- tudja a kézmosás helyes vagyok”
sorrendjét a szappan helyes Szituációs játék: „kis nyomozók figyeljetek
használatát,
a
folyékony Cili cica csintalankodása (szétnyomkodta a
szappant is (egy-két nyomás)
szappant)”
- tudja a körömkefe használatát
Differenciálás: hagyományos és folyékony
(B.M., CS.J., L.J.)
szappan használata
Fa.: Önállóan fogmosás segítése.
E: tanulja meg a fogmosás helyes taktikáját
Balesetveszély elhárítása kézmosás után a víz
(B.M., CS.J., L.J.)
lecsepegtetésével, vonatos játék.
Fognyüvő manó történetei, Fogfájós oroszlán
Fa.: Önállóan papír zsebkendő használat c. mesék
bemutatása, gyakoroltatása.
Segítségnyújtás a fogkrém osztásnál
E:
A papírzsebkendőt csipesz fogással fogja meg
- hajtsa szét a papírzsebkendőt
és külön-külön fújja ki az orrát, ne egyszerre.
- fújja ki az orrát
Fúvó-légző gyakorlatok
- használat után dobja ki a M:Differenciálás
szemetesbe
Segítségnyújtás
(B.M., CS.J., L.J.)
Figyelmeztetés
-

húzza le a WC-t maga után
ne pisilje le a WC-t
(B.M., CS.J., L.J.)

Fa.: Fésűvel való próbálkozás támogatása.
E: - vegye elő a fésűjét a tartóból
- önállóan fésülködjenek a fiúk és
a rövid hajú lányok

Differenciálás
Hosszú hajú lányoknak segítségnyújtás
Hajgumis kosárba tegyék a hajgumit, csatokat.
Személyes példaadás

4. Étkezés
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Fa.: Kulturált étkezés segítése
E: - az önkiszolgáló munkát végezze
 önállóan
 ügyeljen az asztal rendjére
 a tányér fölé hajoljon
 használjon szalvétát
 önállóan, helyesen használja az
evőeszközöket (kanál, villa)
(N.V., B.M., H.S., L.J., CS.J.)
 használja az udvariassági formulákat
Fa.: Önállóságra törekvés az étkezés
előkészületei során – új szokás
E: - önálló terítés sorrendje:
bögre, mélytányér, lapostányér, evőeszköz
Fa.: A folyadék önálló öntésének bevezetése
folyamatosan – új szokás
E:
- tudja a folyadék öntésének
helyes sorrendjét:
- álljon fel, emelje be a székét,
tegye ki a bögrét az asztal
szélére, két kézzel fogja meg a
kancsót, öntsön.

Daduska néni segítségnyújtása, a folyamatos
napirend szokásainak alkalmazása
Étkezésre serkentés
Motiválás
Válogatós gyerekek kóstolják meg az ételt
Közösségért végzett munka jellegű
tevékenység pl. kenyérkínálás,
gyümölcskínálás
Baleset veszély elkerülése, ne hintázzon a
székkel.
Önkiszolgáló munka
Daduska néni segítsége
Kivárás: énekek, mondókák személyes
történetek elbeszélése, rövid játékok
Kulturált környezet megteremtése
„Kis Cilike nézz körül” c. ének
Beszélgető kör során irányított beszélgetés
alkalmával az udvariassági szokások
felelevenítése, Illemberke történetei
Babaszobai játék (szedés- öntögetés-terítés)
Evőeszközök helyes használata, 3 ujjas
„csipesz” fogás, a villa használata pl.:
beleszúrjuk a tésztába. Példaadás,
segítségnyújtás, gyakorlás.

5. Egészségvédelem
Fa.: Pihenés, alvás feltételeinek megteremtése.
E:
- csendben
készülődjön
az
alváshoz, pihenéshez, ülve

Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkör
biztosítása
A pihenés ceremóniájának, szokásainak
betartása:
- Halk zene
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-

vetkőzzön
- Alvóka
a pihenés ceremóniáját ne - Minden napos mesélés, ének
zavarja, tartsa be a sorrendiséget Differenciálás a vetkőzésben és öltözködésben

6. Általános edzettség
Fa.: A mindennapos testedzés legyen örömteli
tevékenységük
E:
- szívesen mozogjon (szervezetten és
kötetlenül is )
-

A mindennapos testnevelés, mozgás a
napirendbe-játéktevékenységbe
ágyazottan
csoportszobában, folyosón, udvaron, iskolai
tornateremben valósul meg.
A mozgásos napot péntekenként tartjuk.
A napi szintű levegőzéshez az időjárásnak
megfelelő öltözetet kérünk be.

szeressen kint lenni a szabad levegőn

Gyümölcsnap-vitaminnap

A keddi napokon szülői segítséggel valósul
meg

Folyamatos folyadékpótlás
Napi folyadékpótlás, állandó friss víz, poharak
biztosítása. A gyermekek számára elérhető
helyen, januártól önálló öntéssel.
Bemutatás, tevőleges segítségnyújtás.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Az együttjátszással a közös élmények felidézése, újak átélése, csoport összekovácsolódása

DÁTUM: 2016.Szeptember

15.
TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
1. Csoportindításhoz szükséges
feltételek
Fa.: A feltételek megteremtése
Elvárás: A csoportszobát az életkori
sajátosságokhoz igazítottuk, alakítottuk
át:
- nagy tér kialakítása
- pihe-puha
mesesarok(bábozás,kuckózás
lehetősége)
- a játékok, eszközök a gyerekek
számára elérhető helyen
legyenek
- vizuális polcrendszer
- természetsarok
- babakonyha
- fodrászos játékhely
- okos játékok helye
- barkácsolás helye
- galéria

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)
Munkatársi megbeszélésen egyeztetés, alakítás
Csoportszoba rendezés
Nyitott polcrendszer beszerzése
Vizuális eszközök beszerzése
Termések gyűjtése
Szokás-szabályok felelevenítése, új szokások
kialakítása
Megbeszélés
Visszaemlékezés
Visszakérdezés
Hogyan szoktuk?
Hol ennek a játéknak a helye?
Véleményezés
Magyarázatra késztetés

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)
2016.08.31
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TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
Fa.: A galéria balesetmentes
használatának kialakítása – új szokás
Elvárás:
- két kisgyermek játszhat, aludhat
fönt.
- ülve játszanak (babázás,
mesekönyv, orvosos, babaház,
beszélgetés…)
- a lépcsőnél a korlátot fogják,
cipőt nem kell levenni, a lécek
közé ne dugják a fejüket
Fa.: Új gyermekek a csoportban
(B.M., CS.J., L.J.)
- Társak elfogadása
- Másság elfogadása

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Balesetveszély források áttekintése, elhárítása
Szokás-szabályalakítás
Bemutattatás
Dicséret
Gyakorlás

Bemutatkozás
Közös játék, élmények
„Cili-cica” csoportbáb szerepe
Szülőknek családlátogatás, külön fogadó óra
Különböző kultúrájú gyermekek megismerése,
elfogadása a csoportba

197

„Nekünk minden gyermek fontos”

TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
2. Csoporthagyományok
Fa.: Születés és névnapok ünneplése
Elvárás:
- élje meg az ünneplés örömét
- érezze át az ajándékozás örömét
3. Csoportbáb
Fa.: Cili cica együtt él a csoporttal
Elvárás:
- vigyázzanak rá
- tegyék a megbeszélt helyre

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Születésnapi ceremónia
„Figyelek rád, fontos vagy nekem”
Empátia a társak iránt
A csoportbáb dicsér, buzdít, figyelmeztet
Szituációs játékok
Cili cica szülinapi bulija közösségformáló hatása
Beszélgető kör:
- megbeszélés
- tanakodás
- visszakérdezés
- kivárás
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TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

4. Szokásrend
Fa.: A kialakult szokásokat,
szabályokat felidézése, rögzítése.
Elvárás: Fontos tilalmak betartása:
- nem verekszünk
- nem kiabálunk
- nem beszélünk csúnyán
- nem futkározunk
- nem romboljuk szét a játékokat
(B.M., CS.J., L.J.)
Galéria használat – új szokás
Fa.: Barkácsolás helyének
kialakítása – új szokás
Elvárás:
- szokások, szabályok betartása
- eszközök megfelelő helye
- balesetmentes játéktevékenység

A békés együttjátszás érdekében a tilalmak
következetes betartása
Figyelmeztetés
Csoportbáb

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

A kialakított szokás szerint.
Bemutatás
Gyakorlás
Figyelemfelhívás
Balesetvédelem
A kialakított szokások, szabályok betartása
- 2-3 kisgyermek
- nylon terítő
- barkácsolás eszközei (kalapács, nagyméretű
szögek, fadarabok)
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TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
5. Közös játék biztosítása
Fa.: Nyugodt, derűs légkör biztosítása
Elvárás:
- örömmel, felszabadultan tudjon
játszani
- legyen érdeklődő, motivált
- tudjon elmélyülten játszani
Fa.: Együttes játék „Mi tudat”
kialakításának erősítése
Elvárás:
- alakuljon ki az együttes játék
igénye
- érezze, hogy a csoporthoz
tartozni jó
- produktum létrehozása ( „ahaélmény” átélése )

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Változatos eszközök, helyszínek biztosítása
Dicséret
Buzdítás
Motiválás
Fiús-lányos tevékenységek egyensúlya, a csoport
nemi összetételének figyelembe vételével:
Fiúk 11 fő, Lányok 4 fő
Problémahelyzetek teremtése, megoldása
Konfliktuskezelések, vereség mentes megoldása
Egyéni képességek kibontakozása
Ok-okozati összefüggések megláttatása
Gondolkodásra késztetés
Motivációs bázis kiépítése
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TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
Fa.: Társas kapcsolatok alakítása,
erősítése
Elvárás:
- a már meglévő baráti, társas
kapcsolatok erősítése
- hívja játszani a társait
- kérje el a játékot
- figyeljen társára,legyen türelmes
- segítsen, ha szükséges
(B.M., CS.J., L.J.)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Tanakodás
Kétely
Közösségi játékok frontális szervezeti formában
Hová bújtál Cili cica?
„Én tudat-mi tudat” erősítése
„Mi együtt képesek vagyunk ezt megépíteni”
„Így segítünk egymásnak” c. ének, munkadal
Játékelrakás ceremóniájának felelevenítése,
gyakorlása
Közösségért végzett munka, csoportszoba
átrendezése
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Szívesen járjanak a gyermekek az óvodába, kiegyensúlyozott testi-lelki állapot, nyugodt környezet biztosítása
DÁTUM: 2016. 09. 15.
TERÜLET
III. ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
1. A csoport indításához szükséges
feltételek
Fa.: A csoportba járó gyermekek neve, jele jól
látható helyen legyen az öltözőben, mosdóban,
dosszién.
Elvárás:
- ismerje fel saját jelét, fényképét
2. Pihe-puha kuckó
Fa.: A kuckó biztosítása, funkciója
Elvárás:
- a napindítás itt kezdődik, ha fáradt
pihenhet, elvonulhat ide
- szokásrend: a nap folyamán
játéktérként is szolgál pl.: legózhatnak,
babázhatnak, bábozhatnak, énekzenélhetnek, mesekönyvet
nézegethetnek

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

Új jelek készítése, pótlása

Napindítása ceremóniájának felelevenítése
A csoportunk élménykönyvének nézegetése
Az elvonulni vágyó gyermekek lelki
nyugalmának megteremtése
Ölbeli játékok
Éneklés, mesélés (kitalált történetek)
Bábjáték
Csoportbáb
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TERÜLET
III. ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

Fa..: Kincses kosár biztosítása
Elvárás:
- az otthonról hozott alvókák, játékok
tárolása
3.Új gyermekek beszoktatása
Fa.: Új gyermekek beszoktatása
zökkenőmentesen történjen
Elvárás:
- a gyermekek szívesen jöjjenek óvodába

A kincses kosár a megszokott, állandó helyen
legyen

4. Megérkeztem tábla
Fa.: Megérkeztem tábla biztosítása
Elvárás:
- a gyermekek érkezésekor és
távozásakor tegyék fel ill. vegyék le a
jelüket a tábláról
- tudják,hogy mire való
- az új gyermekek is ismerjék meg
5. ”Én-tudat” alakítása
Fa.: A gyermekek „én-tudatának” alakítása,
erősítése.
Elvárás:
- a gyermekek ismerjék egymás nevét,
jelét
- sorolják fel a hiányzókat

A ceremónia napi szintű gyakorlása
A jelek, fényképek felújítása, pótlása, az új
gyermekeknek is.
Magyarázat
Dicséret
Bemutatás
Példamutatás
Névbehelyettesítő, dalos játékok
„Én magam csinálom”
„Ezt már én is meg tudom csinálni”

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v. mikrocsoportos, gy. neve, -nem lezárt)

A beszoktatás lehetőségeinek biztosítása
Családlátogatás
Fogadóóra
Esetmegbeszélések
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-

kisebb megbízatásokat, feladatokat
szívesen teljesítsék

6. Érzelmek, empátia
Fa.: Érzelmek felismerése, empátia
képességének kialakítása, erősítése
Elvárás:
- az érzelmek feletti kontroll kialakítása
- tegyenek különbséget jó és rossz között
- érezzenek együtt társaikkal
- vágyait tudja késleltetni
- képessé váljon az egyezkedésre, alkura

Szabályjátékok
Magyarázatra késztetés
Személyes példaadás
Dráma játékok
Kivárás, türelem
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TERÜLET
IV. ÉLMÉNY, TEVÉKENYSÉG KÍNÁLAT
ÉLMÉNY

TEVÉKENYSÉG

SZERVEZÉS

-

Szüreti mulatság
Cili cica születésnapja
Tisza parti kirándulás
Látogatás a piacra
Látogatás a tűzoltóságra
Látogatás a vasútállomásra
Látogatás az autóbusz állomásra
NEFAG-erdei kirándulás-játszótér

Versenyjátékok, táncház, kézműves tev.
Tortakészítés, ajándékkészítés
„őszi kincsek” gyűjtése
Folyóink megfigyelése
őszi gyümölcsök, zöldségek, virágok vásárlása
Tűzoltóautó „birtokba vétele”
Vonatok, vasútállomás megtekintése
Autóbuszok megtekintése, utazás autóbusszal
Mozgás a szabadban, „őszi kincsek” gyűjtése

Hátizsákban folyadék, nasi.
Egészségügyi felszerelés biztosítása
Balesetvédelem
A kirándulások során:
- A gyalogos közlekedés szabályainak
elsajátítása
- Az autóbuszon történő közlekedés
szabályainak megismerése, betartása
- Magatartási, viselkedési normák
betartása,

-

Születésnapok, névnapok
Közeli játszó térek „birtokba vétele”
Látogatás a mentőállomásra
Mesekuckó előadásai
Négy évszak meséi
Babszem Jankó Meseelőadás sorozat

Közös rendezvény, tánc, ének
Hagyományunk szerint
Ügyességi, egyensúlyozó játékok
Mentőautó „birtokba vétele”
Bábjáték, dramatizálás
Bábjáték. dramatizálás

CD, Torta-szülői egyeztetés
Folyadékpótlás
Eszközök, előkészületek, dekorációk
Kísérő felnőttek, felügyelet biztosítása,
buszjegy
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA - NAGYCSOPORT
CÉL: A gyerekek fogadásának előkészítése, érzelmi biztonságának, komfortérzetének megteremtése,
egészséges életvitel megalapozása.

DÁTUM:

TERÜLET
I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

Csoport összetétele:
...új gyermek érkezett csoportunkhoz –...fő másik
csoportból,... fő másik óvodából.
1. Csoportindításhoz szükséges feltételek
megteremtése:
Fa.:
- A gyermekek jeleit, neveiket és fényképeiket átvizsgáljuk
az öltözőszekrényeken, a törölköző-és fogmosó pohár
tartókon, az új gyerekek „hozott” jeleit kihelyezzük.
- Tárgyi feltételeket áttekintjük a mosdóban, szükség esetén a
hiányosságokat pótoljuk.
- A WC használatakor biztosítjuk az intimitást szolgáló
függönyt ( fiú - lány WC-nél).
- A mosdóban felmérjük a balesetveszély lehetőségét.
- A csapok működését átvizsgáljuk, hogy az elzárhatósága

A feltételeket tanévkezdéskor biztosítjuk, szükség
esetén javítjuk, pótoljuk.

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

2015. szeptember 1.
Dajka
néni
segítségét
kérjük
a
mosdó
rendbetételénél, továbbá a szükséges eszközök
beszerzésénél.
A veszélyforrásokat felmérjük, feljegyzést készítünk,
intézkedést
teszünk
az
elhárításához
(csoportnaplóban rögzítjük).
A gyerekekkel átismételve, felelevenítve átbeszéljük
a
balesetveszélyes
területeket,
folyamatos
ellenőrzéssel, figyelemmel kísérjük - kollégákkal
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megfelelő-e? – a hibát a karbantartó felé jelezzük.

együtt - a betartását.
Türelem, várakozás, szituációs játék –
„Mi lenne, ha…?”
„Helyes – nem helyes”
„Igaz – hamis” játék

SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: A teljes önállóság elérése az öltözködésben, étkezésben, tisztálkodásban.
Környezetükre és saját kinézetükre is igényes gyermekekké váljanak. Igényeljék a mindennapi mozgást.
TERÜLET
I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

2. Öltözködés
Fa.:
- Teljes önállóság támogatása - az öltözést, vetkőzést belső
szükségletei szerint végezzék.
- Igényük alakítása abban, hogy ruháikat, felszereléseiket
rendben tartsák
- Cipőkötés technikájának pontosítása, gyakorlása

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

Az öltözködésre fordított időt, helyet, nyugalmat
biztosítjuk.
Egyéni
képességek
és
szükségletek
figyelembevételével ösztönözzük a gyerekeket a
tevékenység folytatására, befejezésére.
Babaszobai játék során ruhahajtogatás gyakorlása,
babaszoba rendben tartásával rend szeretetére
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E:
- Öltözzenek teljesen önállóan.
- Ügyeljenek a saját öltözékük esztétikájára, ruházatukat a
hőmérséklethez alkalmazkodva viseljék. Rövidüljön az
öltözködésre fordított idő.
- Ruháikat tartsák rendben – ügyeljenek az öltöző tisztaságára.
- Gyakorolják a cipő kötést
SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
- G.A. önálló öltözködésre törekvés
3. Tisztálkodás – testápolás
Fa:
Önállóság támogatása - a gondozási feladatokat helyes
sorrendben, önállóan végezzék, legyenek igényesek
önmagukra.

szoktatjuk őket.
M.: Bemutatás, mintaadás, magyarázat /Én is
hajtom és rakom az én ruhámat/
Folyamatos ellenőrzés.
Versenyhelyzetek kialakítása.
Visszakérdezés, figyelemfelhívás, pozitív
megerősítés, dicséret.
Versenyjátékkal ösztönzés.
Fűző játékok, cipő fűző keret használata
Differenciálás: kérés esetén, próbálkozás után –
tevőleges
segítségadás,
kis
segítségnyújtás,
önállóságra késztetés

Fogkrém, WC papír, körömkefe, szappan folyamatos
biztosítása.
A fogkeféket elhasználódás esetén kicseréljük a
E.
- Tisztálkodási szokásokban váljon igényükké az alaposság. szülők bevonásával.
Ruha ujjukat kérés nélkül tűrjék fel, kezüket, arcukat szükség
szerint mossák meg, alaposan töröljék szárazra. Minden Balesetveszély folyamatos elhárítása, illetve
alkalommal a kézmosás szappannal történjen.
erre a gyermekek figyelmének felhívása:
- Fogukat szabályosan mossák, felszerelésüket
- lecsepegtetett
víz
kézmosás
során,
tartsák rendben. A fogmosás eszközeit tisztán tegyék a
közlekedési mód,
helyére.
- helyes magatartás a mosdóban, nem
- A wc önállóan használják - a tisztaságra ügyeljenek.
lökdösődünk, csúfolódunk
- Szappan, WC papír, papír zsebkendő hiányát, jelezzék.
- társunk intimitását nem zavarjuk,
- Legyenek igényesek a megjelenésükre – naponta többször
- türelmesen megvárjuk, míg függöny
fésülködjenek. Hosszú hajú lányok fésüljék ki hajukat,
takarásából kijön.
próbálkozzanak a hajgumizással.
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SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
XY. - wc használatára törekvés
- helyes kézmosás folyamatának rögzítése
- fogmosás elfogadtatása, gyakorlása

4. Étkezés
Fa:
Kulturált étkezési szokások rögzítése
- Az étkezéshez megfelelő számú eszközt biztosítunk (terítő,
tányér, evőeszközök, pohár, kancsó, szalvéta, szedőkanál,
kisebb edény).
- Azonosuláshoz alkalmas modellt nyújtunk
( evőeszközök fogása, szalvéta használat, csendes beszéd –
kulturáltétkezési szokások)
- Megsegítjük őket az önálló önkiszolgáló tevékenységekben terítés, szedés, öntés.
- Nagy hangsúlyt fektetünk az asztal esztétikájának
megóvására.
E:
- Figyeljenek az asztal esztétikájára (terítő, evőeszközök
helye), illetve a megismert, kulturált étkezés szabályainak
betartására (szék betolása, asztal felé fordulás, csukott szájjal
evés, suttogó beszéd).
- Az evőeszközöket helyesen használják (jobb
kézben a kés, balban a villa).
- Tudják a folyadék öntésének helyes módját, sorrendjét.

Piktogramok kihelyezése.
Pantomim játék – a tisztálkodás mozzanatainak
sorrendjének utánzása.
M:
Bemutatás, magyarázat, cselekedtetés, kiemelés,
problémafelvetés, tanakodás, ismétlés, ellenőrzés,
figyelmeztetés, nagy dicséret, csoportbáb buzdítása.
Fogmosás technikájáról beszélgetés
- „Fog utca lakói” mese
- „A fájós fogú oroszlán” mese
Felhívjuk
figyelmüket
a
helyesen
végzett
tisztálkodási műveletek egészség megóvó hatására,
ill. ennek hiányában a betegségek kialakulásának
lehetőségére.
Baleset veszélyre figyelem felhívás – kés, villa
használata, széken való helyes ülés.
M:
Figyelemfelhívás, pozitív példa kiemelése, dicséret,
differenciált segítségadás (jobb-bal kéz, evőeszköz
fogása - finommotorika), buzdítás, elismerés, dicséret
provokatív, nyitott kérdések, kivárás.
Tévedések lehetőségének biztosítása
Szituációs játékok (babakonyhai játék során –
éttermes játéknál terítés, felszolgálás)
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- Szükség szerinti mennyiséget szedjenek a leveses tálból,
legyenek türelmesek, udvariasak társaikkal szemben.
- Ismerkedjenek új ízekkel – kóstolják meg a különféle
ételeket.
SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
XY. – ételek megkóstolására törekvés
- önálló étkezés segítése
- étkezési szokások alakítása, rögzítése
5. Egészségvédelem
Alvás:
F:
- Megteremtjük a nyugodt pihenéshez szükséges
feltételeket
- Halk, relaxációs zenével segítjük a ráhangolódást, majd
mesélünk.
Ébresztés:
F:
- Második félévtől – az alvási igényeknek megfelelően –
biztosítjuk a pihenő idő alatti csendes tevékenységeket.
- Halk zeneszó bekapcsolásával jelezzük.
- Aki ébren van az előző évben kialakított szokások szerint
igazítja az ágyát, öltözködik és segít a terem
visszarendezésében.
Folyadék biztosítása:
- Biztosítjuk a nap folyamán folyadékigényüket, a csoportban
és az udvaron egyaránt.
Mozgás:

Gyakorlás változatos módon, terítős, kanalazós,
öntögetős játékkal. Késsel való gyakorlás, gyurmázás
közben, gyümölcsdarabolás közben.
Szülők
segítségét
kérjük
az
otthoni
eszközhasználattal.
Problémafelvetés: mi illik, és mi nem.
Illemberke történetei.
Közösségért végzett munka jellegű tevékenységekre pl. kenyér, gyümölcskínálás – bíztatás.
Kiszellőztetett csoportszoba, évszaknak megfelelő
illóolaj, párologtató, só lámpa, várja a mosdóból
beérkezőket – mindennapi ceremóniák.
Mesélés - önálló mesemondás lehetőségét is
biztosítjuk saját készítésű mesekönyvünkkel.
Szükség szerint megmutatjuk, hogyan hajtsák össze
az ágyneműjüket, és hová tegyék azokat.
Ösztönzéssel, bátorítással, bevonással,
elismeréssel segítjük törekvéseiket.

Kancsóba töltött víz és poharak elhelyezése a polcon,
folyamatosan lehetőséget biztosítunk az ivásra. Az
udvarra jellel ellátott poharakat készítünk, üvegekbe
visszük ki a vizet, ezzel is biztosítjuk a kinti folyadék
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F:
- Mindennapos mozgást éves szinten tervezzük,
azt napi aktualitás szerint lebontjuk. Változatos
mozgásformákat biztosítunk a napirendben
megjelölt időben és időtartamban.
- A mozgásos napokat kijelöljük a heti tervben, mozgásos
eszközöket biztosítunk, használatuk
szabályait kialakítjuk.
- Minél több lehetőséget megteremtünk arra, hogy a
szabadban tartózkodhassunk, lehetőség szerint a délutáni
időszakban is.
- A délelőtt folyamán több alkalommal szervezünk óvodán
kívüli tevékenységet, sétát.
E:
- Váljon igényükké a mindennapos mozgás, állóképességük
koruknak megfelelő szintre emelkedjen.

igényüket (évszakhoz igazodva).
Változatos mozgásfejlesztő eszközökkel erő,
ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlesztése.
Babzsák, labda, kötél, pad, zsámoly felhasználásával
ösztönözzük, felkeltjük az érdeklődésüket, segítjük
törekvéseiket,
fejlesztjük
kitartásukat,
terhelhetőségüket. Kutató, kereső, felfedező túrák
alkalmával növeljük teherbíró képességeiket.
Tornaszoba adta lehetőségek kihasználása a nap
folyamán.
M:
Dicséret, buzdítás, együtt mozgás, versengés,
együttműködés,
csoport
zászló,
mozgáshoz
kapcsolható tanmesék, mozgásos eszközök
behasználása, jobb kezet jelölő csuklópánt
használata.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: : A „Mi” tudat erősítése, közösségformálás, összetartozás élményének megsegítése. Fejlődjenek társas kapcsolataik. A játék
legyen örömszerző tevékenység „Margarétás” gyermekeink számára.

TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

1. A csoport indításához szükséges
feltételek megteremtése:
F:
-A csoportszobát átrendezzük az életkornak megfelelően.
- Korcsoportnak megfelelő játékokat bővítettük, ami új
kihívásokat, izgalmakat szerezhet.
- Esztétikus, gyermek közeli, évszakhoz illő
dekorációval díszítjük a csoportszobát, öltözőt.
- Az öltözőben a faliújságra az évkezdéshez szükséges
aktuális információkat kihelyezzük.
Névsor frissítettük, módosítottuk.
- A pihe-puha kuckót a bejárattal szemben alakítottuk ki,
innen jól láthatjuk az érkezőket.
- Megérkeztem táblát átvizsgáljuk, új gyermekek tábláit

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

A játékokat, eszközöket életkornak megfelelően,
baleset veszély szempontjából is, átválogattuk és a
nyitott polcra helyeztük.
A csoportszobában megjelenő dekorációval,
esztétikus, szeretetteljes légkört hoztunk létre, a
gyermekek ízlését alakítjuk.
A reggeli nyugodt légkör megteremtését a
mesesarokban biztosítjuk – illóolaj, mécses, halk
zene.
Itt található a csoport élménykönyve melyet a
gyerekek
szívesen
elővesznek
a
reggeli
beszélgetésnél.
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elkészítjük, kihelyezzük.
2. Csoporthagyományok:
F:
Születésnapok megünneplése
- Falinaptárba közösen jelöljük a születésnapokat, így figyelni
tudjuk, kinek, mikor jön el az ünnep napja.
E:
- Éljék át az ünneplés örömét.
- Érezzék át az ajándékozás örömét.
3. Csoportbáb:
Együtt él a csoporttal.
- Csoportbábunknak, Hápi kacsának állandó
biztosítunk, ahol mindig megtalálhatjuk.
- Felhasználjuk gyermekek fogadására,
vigasztalásra, elismerésre, bevonjuk mindennapi
tevékenységeinkbe.
E:
- Vigyázzanak rá!
- Tegyék a megbeszélt helyre.
- Hápi kacsa születésnapját a gyermekekkel együtt
megünnepeljük.

Megérkeztem tábla nyomon követése, információ
gyűjtése hiányzás okairól. Hosszabb hiányzás
esetén levelet, közös rajzot küldünk, ha látogatható,
meglátogatjuk.
„Figyelek rád, fontos vagy nekem!”
A születésnapokat délben ünnepeljük:
-A születésnapos kisgyermek külön asztalnál ül és
az ünnepi terítékből ebédel
- Ebéd után meggyújtjuk a tortáján a gyertyát és
közös dallal köszöntjük.
- Az ajándékot a csoportból egy gyermek adja át.
- Hápi kacsa is velünk ünnepel!
M: ráhangolódás, megbeszélés, tanakodás,
ötletelés, visszakérdezés, kivárás

helyet
A csoportbábbal segítjük a szokások, szabályok
elsajátítását, a gyerekekkel való érzelmi viszony
kialakítását. A Hápi segít, jó társ, okos tanácsokat
ad, szeretetre és barátokra vágyik.
Jó magaviselet esetén estére hazavihető, ezért
erkölcsi szabályok beépítését is segíti.
Ajándékot készítünk neki együtt. Tortát sütünk az
ünnepeltnek.
Tervezgetések, közös döntések.

4. Szokásrend:
F:
Játékos szituációk eljátszásával segítem az új
- Felelevenítjük a régi az előző évben megismert szokásokat, szokások kialakítását.
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szabályokat.
- Játékterek és eszközök helyének, használatának
szabályait segítjük beépülni.
- Új eszközök használatát bemutatjuk, felhívjuk figyelmüket a
balesetveszélyre, a használat közbeni viselkedési minta
betartására.
- Bevonjuk a gyerekeket az új játék színterek
kialakításában és a hozzá tartozó szabályok
meghozatalában.
- Segítjük őket a tervező, szervező munkájukban,
ötleteiknek megvalósításában, a játékukhoz
szükséges eszközök elkészítésében.
- Felhívjuk figyelmüket a játékok épségének
megtartására, esetleges javításában való segítésre.
- A csoportra vonatkozó tilalmak betartását figyelemmel
kísérjük.
- Megerősítjük és példaként emeljük ki azokat a
törekvéseiket, amelyekkel kifejezik a játék közbeni helyes
viselkedési és illemszabályokat: „kérem, köszönöm, légy
szíves, bocsánat” kifejezések használatát.
- A gyerekek bevonásával kiválasztjuk az ez évi
pakolást jelző zenénket, aminek megszólalása a
játék befejezését jelenti.
- Lehetőséget teremtünk arra, hogy a szép építmények,
elkészült alkotások biztonságos helyre kerüljenek,
továbbjátszás lehetőségét biztosítsák a következő napon.
- Figyelemmel kísérjük, hogy a játék elrakodásban mindenki
vegyen részt, segítjük a „de szép rend van”jó érzés
kialakítását.

Illemberke történetének feldolgozása.
M:
Bemutatás, magyarázat, érvelés, vita, provokálás,
figyelem felhívás, problémahelyzetek teremtése.
Közös tervezés, döntési helyzetek teremtése,
próbálkozások.
Segítségnyújtás, ráhangolódás, problémahelyzet
teremtése, ötletadás.
Kivárás, bevonás, folyamatterv készítése, bátorítás
Ismétlés, ellenőrzés, fejlesztő, támogató értékelés.
Mesék, szólások, közmondások, igaz történetek
elmondása.
Ok, okozati összefüggések megláttatása.
Konfliktuskezelések – vereségmentes megoldás.
Illemberke történetei.
Megerősítés, dicséret
A játékpakolásban segítő társként mi is részt
veszünk, Hápi kacsa is segít, figyel, ösztönöz.
Közös döntés, dicséret, buzdítás, példaadás.
Egymás munkáira odafigyelés
Önkéntességre építés, türelem, megértés, elismerő
értékelés.

E:
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- Fontos tilalmak betartása:
o Nem verekszünk!
o Nem kiabálunk!
o Nem beszélünk csúnyán!
o Nem romboljuk szét a játékokat!
o Nem csúfolódunk!
Különös tekintettel: XP

A békés együttlét, együttjátszás érdekében a
tilalmak, szabályok következetes betartása.
„Miértekre” válaszok keresése.
Szituációs játékok.
„Mit tennél, ha…”
Helyes – helytelen

SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
XY. – szokások megismertetése, gyakorlása, rögzítése
5. Közös játék biztosítása:
F:
- Nyugodt, derűs légkör biztosítása.
- Törekszünk minél több közösen átélt élményt
biztosítani.
- Érezzék, hogy együtt játszani jó, szükség van mindenki
ötletére, kreativitására, hogy örüljenek egymás és a közösség
sikerének.
Térbeépítés, nagymozgásos játékok, szerepjátékok,
szabályjátékok
F:
- Támogatjuk a tervező, szervező
tevékenységeiket.
- Biztosítjuk a különféle kellékeket, eszközöket.

Helyszínek biztosítása.
Reggel segítjük a játékok megtervezését,
ösztönözzük a feladatok elosztására, feladatok
vállalására őket.
Napindító beszélgetések alkalmával probléma
helyzetek teremtése, provokatív, nyitott kérdésekkel
motiválás, véleménynyilvánításra késztetés.

E:
- Találjanak ki érdekes játéktémákat, alakítsanak ki változatos
helyszíneket, készítsenek hozzá eszközöket, osszák el egymás
között a szerepeket, törekedjenek a vállalt feladatok
befejezésére, megvalósítására.

Természeti és társadalmi témák feldolgozását
elősegítő
séták,
élményszerzések,
szülők
munkahelyén, könyvtárban, tűzoltóságon.

Gyűjtőmunka kiírásával segítjük a félkész eszközök
begyűjtését, amiből kreatív módon
elkészíthetik a szükséges eszközöket.
M:
Véleményalkotással serkentés, buzdítás, szabályok
betartására, türelemre, kivárásra szoktatás, dicséret.

Csapatzászló készítése, részvétel versenyjátékokon,
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F:
- Új szabályjátékok kitalálására ösztönözzük őket, segítjük
kreatív gondolkodásukat.
- Lehetőséget teremtünk új játéktémák
kialakulásához, élményszerző kirándulások
szervezésével.
- A nagymozgásuk kielégítésére változatos
tornaeszközök behasználására ösztönözzük őket.
Versenyjátékok, csoportok, óvodák közötti
megmérettetéseken támogatjuk részvételüket.

egészséges küzdelem.
Elvonulásra, pihenésre alkalmas kuckót biztosítunk
a nap során bármikor, amikor ennek
szükségét érzi.

SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
XY. – társas kapcsolatainak alakítása, társak elfogadása
6. „ Mi” tudat formálása
F:
- Segítjük a közösségi érzés kialakítását: iskolások leszünk!
- Érdeklődésüket felkeltjük hiányzó társaik után,
hosszabb hiányzás estén képeslapot küldünk neki.
- Közös élményeket biztosítunk számukra, amik jó alapot
nyújtanak egy-egy játék téma feldolgozásában.
- Igyekszünk minél több új ismeretet nyújtani és
felfedezésre ösztönözni őket, a természettudatos
témák feldolgozásával: energiatakarékosság,
szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosításával.
- Életkornak és fejlettségüknek megfelelő
megbízatásokat, feladatokat adunk. (Sepregetés,
eszközök előkészítése, székek pakolása)
Felelősi rendszert állítunk fel.( mosdó, folyosó,
asztal)

Volt óvodás társak meglátogatása az iskolában.
Közös programok szervezése.
Beszélgetés, érdeklődés felkeltése, segítségnyújtás.
Óvodánk csoportjainak körbejárásával, a
kiscsoportosok segítésével, közös sétában való
részvétellel.
Séták, kirándulások megszervezése. Szülők
bevonása.
M:
Utánajárás, gyűjtögetés, válogatás, csoportosítás,
probléma helyzet teremtése, próbálkozások, vitára,
véleménynyilvánításra késztetés.
„Így segítünk egymásnak…” munkadal
M:
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E:
- Elvárjuk, hogy a vállalt megbízást felelősséggel teljesítsék.
- Alakuljon ki az együttes játék igénye.
- Érezzék, hogy csoporthoz tartozni jó.
- Közös produktum létrehozása – „aha” élmény átélése.
SNI gyermekek megsegítése a folyamatban:
XY– a csoport tagja –összetartozás érzésének alakítása.

Önkéntesség, közös megbeszélésen alapuló
szabályrendszer kialakítása, véleménynyilvánítás,
ellenőrzés, értékelés
Felelősi tábla elkészítése.
M:
Differenciálunk, megbecsüljük, értékeljük
munkavégzés eredményét.
Motivációs bázis kiépítése.
Folyamatos kommunikáció – gyerekek bemutatása

SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Szívesen járjanak „Margarétásaink”óvodába, legyenek jókedvűek, vidámak, bátrak, érzelmileg kiegyensúlyozottak.
TERÜLET
III. ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

1. A csoport indításához szükséges feltételek
megteremtése
F:
- Jó hangulatú oldott légkör kialakítása a gyerekek óvodai
tartózkodása alatt.

Érzelmi biztonság megteremtése tárgyi és személyi
feltételek biztosításával.
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- Fényképek, jelek, nevek kihelyezése – mappákon,
dossziékon,
E.
- tudják mit, hol találnak.
2. Napindítás
F:
- Reggeli érkezéskor meghitt hangulatban, a pihe-puha
kuckóban várjuk a gyerekeket, ahol érdeklődve hallgatjuk
élményeiket, tervezgetjük a napi játékunkat
- Kihasználjuk a lehetőséget arra, hogy a csendesebb,
visszahúzódóbb gyerekekkel is megteremtsük az alkalmat a
beszélgetésre, ilyenkor könnyebben nyilvánulnak meg.
E:
- Figyeljenek egymásra, türelmesen hallgassák meg egymás
mondanivalóját.
- Tudják, hogy a „Pihe-puha” kuckóba a nap folyamán
pihenhet, elvonulhat.

Összehangolt, egymásra épülő, támogató
óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztenssel,
dajkával.

Halk zeneszó, kislámpafény, illatmécses, pihe –
puha párnák…..ébredezünk és beszélgetünk,
tervezgetjük a napunkat.
M:
Személyes példaadás, kivárás, türelem, odafordulás,
megértés, biztatás, motiválás, ráhangolódás,
megbeszélés.
Hápi kacsával, mesék, dalok ismétlésével,
élmények felidézésével, emlékkönyv képeinek
nézegetésével.
Beszélgetés, érdeklődés, tanakodás, rácsodálkozás.

3. Visszaszoktatás
F:
- Megsegítjük a hosszú nyári szünetről visszatérő
gyerekek visszaszokását az óvodai életbe.
- Az új gyermekek beilleszkedését segítjük, bemutatjuk
csoportunkat, szokásainkat.
- Támogatjuk baráti kapcsolatok kibontakozását.
- Összetartozás-érzésének erősítése.
Számunkra nagyon fontos, hogy a gyermekek figyelmesek
és segítőkészek legyenek egymással.

Élmények meghallgatása - érdeklődés
Bábjáték, szituációs játék
Név helyettesítő dalos játékok, mondókák
M:
Odafigyelés, figyelem felhívás, őszinte
kommunikáció, visszaemlékezés.
Kapcsolatteremtő drámajátékok.
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E:
- Új gyermekeket fogadják be, segítsék a beilleszkedésüket –
különös tekintettel G.A. és K.G.
4. Én tudat alakítása
F:
- Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hiányzókat
észrevegyék, érdeklődjenek felőle.
- Minden nap megszámoljuk, hányan vagyunk a csoportban,
mennyi fiú és lány - ki nem jött ma óvodába?
E:
- Legyenek érdeklődőek, vegyék észre, ha társuk hiányzik.
F:
- Érzelmek felismerése, empátia képességének kialakítása,
erősítése.
E:
- Tegyenek különbséget jó és rossz között.
- Vágyaikat tudják késleltetni.
- Legyenek képesek egyezkedésre, alkura.
- Érezzenek együtt társaikkal.
Gyermeki önmegvalósítás:
F:
- Lehetőséget teremtünk arra, hogy egyéni képességeik
megerősödjenek, bátran vállalják fel adottságaikat,
erősségeiket.
Azon a területen, ahol többlettudással rendelkeznek,
ismereteik behasználására bekínálására teremtünk
lehetőséget.

Csoport báb alkalmazása – figyelem felhívás
M:
Bátorítás, ösztönzés, véleményalkotás, tanakodás,
kivárás, megfigyelés módszerét kihasználva
Érdeklődés felkeltése.
Eltérő magatartás – másság – elfogadtatása,
megértetése.

Az összetartozás érzését a csoportbábbal, az
együttes tevékenységgel, közös élményekkel
segítjük.
Drámajáték
Tanmesék, csoportbáb, szituációs játékok.
M:
Megértés, beleélő képesség, együttérzés, bátorítás,
kivárás.
Beszélgető kör témáiban kerül feldolgozásra.
Illemberke történetei

Az „Én már meg tudom csinálni” jellegű elismerés,
értékelés és visszajelzés sokrétű formáját alakítjuk
ki.
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E:
- Bátran nyilvánuljanak meg.
- Szükség esetén bátran kérjenek segítséget.

Differenciálás
Megerősítés, támogatás, bíztatás.

Másság elfogadásának képessége
F:
- A gyermekeket annak megértésére és elfogadására
neveljük, hogy az emberek különböznek egymástól. (XY. )
- Számunkra nagyon fontos hogy a gyermekek figyelmesek
és segítőkészek legyenek egymással.
- Erkölcsi tulajdonságok alakítása.

Nem vagyunk egyformák – kitalált mese, melyben
megerősítjük, hogy minden gyermek/ember fontos,
értékes. Pozitív tulajdonságok kiemelése.

Feladattudat, szabálytudat alakítása
F:
- Kisebb megbízatások bevezetése, felelősi rendszer
kialakítása.

Biztonságérzett erősítése.
Bizalom játék.

Példamutatás: követendő és vonzó mintaként
szolgálunk a gyermekek számára, vagyis
modellálható magatartásformákat jelenítünk meg.

Tanmesével, illemberke történetével segítjük a
befogadást, ösztönzés, példaadás, megbeszélés,
gyakorlás, segítségadás módszerével ösztönözzük
azokat is, akik nem szívesen vesznek részt a
munkálatokban.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: A felkínált élmények segítsék a kitűzött szocializációs feladataink megvalósulását, a MI élmények, a MI együttérzésének
erősítését, közösségben való együttműködést.
TERÜLET
IV. ÉLMÉNY, TEVÉKENYSÉG KÍNÁLAT
ÉLMÉNY
1. Élményszerző sétáink, kirándulások, tevékenységek
- A Széchenyi lakótelepen található
intézmények felfedeztetése, megismertetése

TEVÉKENYSÉG

SZERVEZÉS

Megbeszélés, tervezés, döntés, térképen való
tájékozódás, merre menjünk.
Intézmények megnevezése. Milyen szolgáltatást
nyújt?

Víz, poharak,
zsebkendő
előkészítése.
Térkép követése.
Közös séta
szabályainak
felidézése, rögzítése.

- Tisza part – ősz kincsei

Gesztenyegyűjtés, különböző fajtájú fák keresése,
megfigyelése, levelének, termésének begyűjtése,
összehasonlítása, élő sarokban való elhelyezése,
térbeépítésbe való behasználása. Átkelés a
gyaloghídon.

- Látogatás a hulladékgyűjtő telepre

Előadás megtekintése a hulladékhasznosításról.
Különféle hulladékok szétválogatása,
gyűjtőkonténerek megnevezése. Veszélyes
hulladékok – mik azok? Miért azok? Mit kell tenni
velük?

Buszjegy vásárlás,
utazás autóbusszal,
hátizsákok, bekérése
a szülőktől, kosarak,
keresése

Vizi közlekedés szabályainak megismerése –

Egyeztetés a
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- Hajókázás a Tiszán

- Szüret

- Tisza – Zagyva torkolatának megtekintése
Szolnok hídjai

- „Margarétás” családi nap a Nefag játszóterén

- Katasztrófavédelmi bemutató a lakótelepen

hajóskapitány bemutatásában.
Hajó és személyzete.
Folyó, vízpart, vízi élőlények megfigyelése,
jellemző jegyek megláttatása.

Hulladék kezelő
központtal.
Séta megszervezése.

Kirándulás a Tiszavárkonyba, Dezső bácsihoz
szüretelni. Utazás autóbusszal, lovas kocsival.
Szőlő szüret, mustkészítés, gyümölcsök,
zöldségfélék betakarítása. Közös játék az udvaron.

Szülőknek a
program bemutatása,
szülők
támogatásának
kinyilváníttatása.
Felmérés, utazás
megszervezése,
jegyek
megvásárlása.
Hátizsák bekérése,
folyadék biztosítása.

Térképen útvonal tervezése. Hidak
jellegzetességeinek megfigyelése,
összehasonlítások. Fotók készítése.
Felhők vonulásának megfigyelése.
Mozgásos játékok, közös főzőcske, séta ez erdőben,
vadaspark meglátogatása a szülőkkel.
Növények, állatok megfigyelése. Termések, ágak,
falevelek gyűjtése.

Szülőknek a
program bemutatása,
szülők
támogatásának
kinyilváníttatása.
Tűzoltók munkájának, bemutatójának megtekintése. Felmérés, utazás
Katasztrófa védelmi járművek megismertetése,
megszervezése,
kipróbálása. Felszerelések megismertetése,
egyeztetés a Volán
használati módjuk, azok fontosságai.
központtal.
Kényelmes ruházat
Bozsik program keretében szervezett játékos
biztosítása.
mozgásos játékok. Együttműködés más óvodás
Innivaló, ennivaló
csoportokkal.
előkészítése,
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- Ovi – torna

szállítása.

Őszi munkák: gereblyézés, sepregetés, falevelek
gyűjtése.
Szülők segítségével ablakkeretek csiszolása,
- Udvarrendezés a családokkal – terepalakítás, ablakok festése.
festése
Udvar részünk szépítése.
Meseelőadás megtekintése, közös beszélgetés.
Könyvtár látogatás, könyvek nézegetése,
válogatása.

Fényképezőgép,
térkép előkészítése.
Innivaló biztosítása.
Szülőkkel
egyeztetés, jegyek
megvásárlása,
biztonságos utazás
feltételeinek
megteremtése.

- „Mese délelőtt” a Hild Viktor Könyvtár és Közművelődési
Intézmény szervezésében
Bartók Béla Zeneiskolába látogatás
Szülőknek a
Ócsai László - vonós- gitár- tanszakvezető program bemutatása,
vezetésével
ismerkedés
a
hangszerekkel. szülők
- Látogatás a Zeneiskolába
hangszerek kipróbálása.
támogatásának
kinyilváníttatása.
Labdarúgó mérkőzések más óvodákkal – közös Egyeztetés,
mozgás, versengés.
helyszínfoglalás a
Nefag vezetőjével.
- Ovi – focikupa a Széchenyi krt. Ált. Iskola szervezésében
Tűz gyújtóhely
kiválasztása.
Létszám felmérés.
Főzés
Mozgásfejlesztő
játékok
használatának
megszervezése.
2. Udvari élet
felelevenítése, szabályok rögzítése.
- A „Mi udvarunk” bejárása, szabályok felelevenítése, Kerti munka: gereblyézés, sepregetés. Ültetés,
Bejelentkezés. Séta
játszási lehetőségek feltérképezése, közös udvarrendezés, a növények gondozása.
megszervezése.
mi kiskertünk beültetése
Levelek gyűjtése.
új virágokkal, gondozás.
Homokozó felásása, belocsolása, eszközök
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- Homokvár építése. Alagutak, várak, bástyák, különféle kihozatala, alagutak ásása, csövek, ágak, botok,
felszíni formák létrehozása, vizeskedés, kísérletezés, virágok, kövek behasználása, feladatok elosztása,
megfigyelések, homokképek készítése, nyomhagyás.
tervezések, szerepek kiosztása.
- Labdajátékok: kiütőcske, sorverseny,
pattogtatás, gurítás, labdarúgás

Csapat alakítás, akadálypálya tervezése,
megépítése, eszközök közös ki és behozatala,
csapatzászló készítése.

- Dalosjátékok játszása

Közös választások, szerepek kiosztása.
- Lipem, lopom…( m-r-d)
- Hej a sályi… (s-m-r-d)
- Benn a bárány… l-d)

3. Mesék, versek, felelevenítése, eljátszása,

- Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
( folytatásos mese )
- Egyszer egy királyfi… zenés mesedramatizálás
- A csillagszemű juhász
- Móra Ferenc: A cinege cipője
- Szalai Borbála: Makk – emberke

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:

-

Őszi termésekből, gyümölcsökből,
zöldségfélékből bábok, figurák készítése
Meseillusztráció
Nyári élmények megrajzolása

Szülők tájékoztatása,
egyeztetés,
hozzájárulás.
Torna felszerelés
bekérése.
Folyadékpótlás,
esetlegesen
gyümölcs
biztosítása.
Szülőknek a
program bemutatása,
szülők
támogatásának
kinyilváníttatása.
Felmérés. Szükséges
eszközök biztosítása
– szerszámok,
festék, ecsetek.
Balesetvédelmi
megbeszélés a
munkavégzés előtt.
Bejelentkezés,
időpont egyeztetés.
Séta megszervezése.
Bejelentkezés,
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időpont egyeztetés.
Utazás buszon –
közlekedési
szabályok
felelevenítése.
Egyeztetés az iskolai
program
szervezőjével.
Tornafelszerelés
biztosítása.
Sport tevékenység
közben felmerülhető
balesetekre figyelem
felhívás.
Az udvaron található
eszközökhöz
kapcsolódó
balesetvédelmi
szabályok
ismertetése.
Megfigyelés,
magyarázat,
szemléltetés.
Ivóvíz biztosítása.
Karbantartói, dajkai
segítség kérése,
szerszámok
előkészítése,
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ivóvízről,
zsebkendőről való
gondoskodás.
Tornaeszközök
kihozása dajkai
segítséggel.
Megfelelő helyszín
biztosítása.
Kellékek, eszközök
előkészítése.
Termések,
zöldségfélék,
gyümölcsök és
kiegészítő kellékek
gyűjtése.
Rajzolás, festés,
kézimunka
eszközeinek
biztosítása.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA – VEGYES CSOPORT
CÉL: Az egészséges életmód szokásainak megismerése, megalapozása – a gyerekek önállósodási törekvéseinek segítése.
DÁTUM:
TERÜLET
I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)
1. A csoport indításhoz szükséges feltételek megteremtése:
F:
- A folyamatot megsegítő, a gyermekek szükségleteit
kielégítő tárgyi környezet és eszközrendszer biztosítása.
Mosdóban:
- Jelek elkészítése, felhelyezése a kívánt helyekre: fogmosó
pohár, törölközőtartó, fésűtartó.
- Intimitást nyújtó függöny felújítása.
- Balesetveszély felmérése – hárítása: csapok zárhatósága; wc
tartály használhatósága – húzózsinór meghosszabbítása;
tisztítószer tároló szekrény stabilitása.

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

Csoportos munkatársi megbeszélésen a
kollegákkal,(óvodapedagógusok, dajka,
ped.asszisztens) együttesen közös értékrend alapján
egyeztettük a csoport indításhoz szükséges
feltételeket és feladatokat.

Balesetveszély elkerülése – rendszeres
felülvizsgálat, ellenőrzés, szükség esetén jelzés – a
balesetveszély megszüntetése.
Gyermekek figyelmének felhívása.
Mazsola – csoportbáb – bevonása.
„Mazsola elesett”
Szituációs játék.

Öltözőben:
- Öltöző szekrények stabilitásának átvizsgálása
- Fényképek, jelek, nevek elhelyezése a szekrényeken
- Faliújságon csoport névsor elhelyezése – csoport szimbólum
megjelenítése.
Az öltözőszekrényekre új jeleket, neveket
kihelyeztük, a fényképeket családlátogatás
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2. Öltözködés
F:
- Öltöző rendjének kialakítása.
E:
- Találják meg az öltöző szekrényben a helyüket a jel és a
fénykép segítségével.
- Ruhazsákjukat ismerjék fel.
- Jelük alapján ismerjék fel ruhájukat. találják meg cipőjüket.
F:
- Öltözés, vetkőzés folyamatának megismertetése. Önálló
próbálkozások segítése. Sorrendiség kialakítása, gyakorlása.
E:
- Próbálkozzanak a póló, pulóver fel és levételével: először a
fejét, majd az egyik és másik kezét dugja bele.
- Próbálkozzanak a nadrág le és felvételével: ülve
próbálkozzanak; a nadrág egyik, majd másik szárába dugja
bele a lábát; állva húzzák fel a nadrágot.
- Segítséggel húzzák fel zoknijukat: ülve próbálkozzanak;
fogják meg mindkét kezükkel; dugják bele lábukat.
- Cipőjüket vegyék fel és vegyék le; segítséggel pároztassák
cipőjüket; kérjenek segítséget a cipő be és kikötésénél,
csatolásánál.
- Figyelem felhívással igyekezzenek az öltözés, vetkőzés
sorrendjének betartására: cipő, nadrág, zokni, póló.
Az öltözés, vetkőzés alakítása során figyelembe vesszük az
egyéni fejlettségi szintet és ennek megfelelően a feladatainkat
differenciáljuk.
3. Testápolás
F:

alkalmával már beszereztük, a faliújságot
felújítottuk. Az öltözőszekrényeket bővítettük.
Balesetveszély szempontjából átnéztük a
szekrényeket, járólapok stabilitását
Szülői értekezleten megbeszéljük az öltöző rendjét:
- a ruhazsákba a váltó ruha és a hazamenős ruha
kerüljön
- nyitott polcon az óvodában használatos ruhákat
tartjuk
- a kabátot a fogasra tegyék.
Elegendő időt, helyet, nyugodt légkört biztosítunk
az önálló próbálkozásokra.
Részfolyamatokban segítünk.
Biztatással, dicsérettel serkentjük a tevékenység
folytatására, befejezésére – a folyamatot mindig a
gyereke fejezze be:
- sikerélményhez juttatás
- én- magam csinálom
M:
Bemutatás, gyakorlás, mintaadás, magyarázat,
segítségadás, kivárás, türelem, figyelem felhívás,
differenciálás, ellenőrzés, pozitív megerősítés,
támogatás, kíváncsiság, serkentés, próbálkozás
Gyakorlás játékban:
- Maci öltöztető – képesség fejlesztő játék.
- Babák öltöztetése – babaruhák rendezése
Csoportbáb rácsodálkozó, dicsérő, megerősítő
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- Testápolási teendők megismertetése, bemutatása,
gyakoroltatása. Önálló próbálkozások segítése.
E:
WC:
- önállóan húzzák le a nadrágot, bugyit
- üljenek rá a WC.-re, fiúk hajtsák fel a tetőt
- pisilésnél önállóan használják a WC. papírt
- kérjenek segítséget a „popsi” törlésben
- húzzák fel a nadrágot, bugyit
- húzzák le a WC-t
Kézmosás:
- ruha ujját húzzák fel
- „kicsit’ nyissák meg a csapot
- vizezzék be a kezüket
- szappanozzák meg a kezüket (forgassák meg a szappant )
- dörzsöljék össze a kezüket, mossák le a szappant
- zárják el a csapot
- csöpögtessék le a kezükről a vizet
- töröljék a kezüket szárazra saját törölközőjükbe
Fésülködés:
E:
- keressék meg a saját fésűjüket a tartóban a jel segítséget ad
- próbálkozzanak az önálló fésülködéssel, főként a fiúk és a
rövid hajú lányok
- hosszú hajú lányok ismerjék meg saját hajgumijukat,
csatokat.
Fogmosás:
E:

szerepe.
Öltözés, vetkőzés folyamat ábrájának kihelyezése.
A folyamat lépéseinek megbeszélése – többszöri
ismételgetése.

M:
Magyarázat, bemutatás, szemléltetés - egyes
tevékenységekben
- kézmosás
- fogmosás
- fésülködés
Folyamatábrák kihelyezése a mosdóban:
- kézmosás folyamata
- WC használat folyamata → ezek megbeszélése.
Tevőleges segítségnyújtás
- folyamatos dicséret - tevékenységenként „mit”
dicsérünk „miért’
Próbálkozás - akik még nem használtak WC -t
Késleltetés: a napirendben
Kivárás: egyéni sajátosságok figyelembe vétele.
„Maszatos” Mazsola – csoportbáb alkalmazása –
kitalált történet.
Én közlések alkalmazása- „Én megmosom a kezem,
mert piszkos”
- példaadás
- példaállítás-differenciálás
- dicséret
„Te már ezt is megtudtad csinálni”
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- engedjék félig vízzel a poharat és vizezzék be a fogkefét
- helyezzék a poharat a mosdókagylóra
- kérjék az óvó nénitől a fogkrémet
- dörzsöljék meg fogukat körkörös mozdulatokkal
- mossák ki a fogkefét folyó víz alatt
- öblítsék ki szájukat
- az üres pohárba helyezzék bele a fogkeféjüket szárával
lefelé
- segítséggel tegyék helyére a poharat
- mossák meg arcukat és töröljék meg arcukat

Bátorító megjegyzések - „Menni fog, csak próbáld
meg. Ha nem sikerül, segítek neked.”
Tanácstalanság: Mit csináljak, ha piszkos a kezem?
Csatok, gumik helyének bemutatása – kosárka.
Dicséret – tükörben megerősítés – vegyék észre
gondozott hajukat.

Zsebkendő használat:
E:
- találják meg a zsebkendőtartó helyét a csoportban,
öltözőben, udvaron
- vegyék észre, ha folyik az orruk
- technika: hajtsák szét a zsebkendőt, helyezzék az orrukra,
fújják az orrukat / egyik lyuk, másik lyuk /
- használat utána a zsebkendőt tegyék a szemetesbe.

Fokozatosság elvét figyelembe vesszük. Elutasító
gyermekeknél nem erőltetjük – szülőktől segítséget
kérünk az otthoni szokás kialakításban,
megerősítésben.
Tevékenységet végig kísérjük, folyamatosan
segítünk a gyerekeknek a helyes és alapos
fogmosásban.
M:
Testápolás alakítása során figyelembe vesszük a gyermekek Folyamatosan dicsérjük az ügyes, önálló gyerekeket
egyéni fejlettségi szintjét és ennek megfelelően a – pozitív példa kiemelése, differenciált
feladatainkat differenciáljuk.
segítségadás, buzdítás, elismerés,
Csoportbáb használata – Mazsola foga megfájdult.
Beszélgetünk a fogfájásról.
4. Étkezés
Mese: A fogfájós nyuszi
F:
- Étkezéssel kapcsolatos teendők megismertetése.
- Önkiszolgáló tevékenység, önálló étkezés segítése,
Szükséges eszközöket: tartó, zsebkendő
önállóság támogatása.
folyamatosan biztosítjuk. Szülői segítséget kérünk a
beszerzésben.
E:
- Használják rendeltetésszerűen az étkezésnél használt
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evőeszközöket kanalat, villát, saját bögrét, szalvétát
- Az önkiszolgáló munka sorrendjét ismerik.
Reggeli, uzsonna:
- a bögréjüket vegyék el a tálcáról, tányérjukba tegyék bele,
vigyék helyükre
Ebéd:
- az evőeszközöket - tányér, bögre, kanál, villa - egymásba
téve, vigyék az asztalhoz és üljenek le a székre.
- Kóstolják meg az ételt.
- Étkezés után használjanak szalvétát.
- Használják az udvariassági szokásokat
- Önállóan étkezzenek kanállal, villával - csipeszfogással
fogják meg a kanalat, fordítsák szembe, tányér fölé
hajoljanak.
- Önállóan igyák meg a folyadékot - két kézzel fogják meg a
„füles” bögrét
- Jelezzék, ha még kérnek enni-inni valót
- Használják a kulturált étkezési szokásokat, mondatokat,
kifejezéseket
„Jó étvágyat”
„Köszönöm szépen”’
„Kérek szépen”
5. Egészségvédelem
Alvás:
F:
- A nyugodt pihenéshez szükséges
feltételek megteremtése.
- Halk, relaxációs zenével ráhangolódás segítése

Mazsola megbetegedett – kitalált mese elmondása.
„Mi történik, ha…?”
M:
Figyelemfelhívás, bemutatás, magyarázat,
gyakorlás, dicséret, pozitív példa kiemelése

M:
Példamutatás, mintaadás - a felnőttek is a
gyermekek között étkeznek – kivárás, próbálgatás,
dicséret, gyakorlás
Felnőtt segítségnyújtás
- Eszközök kiosztásánál
- Étkezésnél
- Ételosztásnál
Mazsola hol ebédel? Éhes kismalac.
Balesetveszély-figyelem felhívás:
- terítéskor
- az evőeszközök használatakor
- az asztalnál üléskor – ne forogjanak a széken, ne
hintázzanak.
A tálaló kocsin a dajka néni mindig ugyan oda
helyezi az eszközöket (felső polcon a tiszta tányér
bögre, az alsó polcra viszik vissza a használt bögrét,
tányért)
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E:
- Csendben készülődjenek az alváshoz, pihenéshez.
- Keressék meg az alvókát a kincses kosárból
- Keressék meg az ágyukat, széküket.
- Próbálkozzanak a vetkőzéssel, önálló törekvése támogatása.
- Pizsamájukat ismerjék meg, próbálkozzanak a felvételével.
Ébresztés:
F:
- Folyamatos ébredés lehetőségének biztosítása.
E:
- Az ébren lévők ne zavarják alvó társaikat.
- Ébresztés után kezdjenek el vetkőzni.

Babaszobában kanalazás gyakorlása – termések
felhasználásával
Nyugodt légkör biztosítása – elegendő idő
biztosítása – kivárás.
Csoportbáb szerepe:
- néz, figyel, simogat, dicsér, megerősít
Az ételt nem vagy nehezen elfogadó gyereknél a
türelem a fokozatosság elvét érvényesítjük
Utánzás, felnőttek mintaadása étkezések
alkalmával.

Folyadék biztosítása:
- A nap minden szakaszában folyadékigényük biztosítása, a
csoportban és az udvaron egyaránt.

Kiszellőztetett csoportszoba, évszaknak
megfelelő illóolaj, párologtató, só lámpa, várja a
mosdóból beérkezőket – mindennapi ceremóniák.

Mozgás:
F:
- Mindennapos mozgást éves szinten tervezzük,
azt napi aktualitás szerint lebontjuk. Változatos
mozgásformákat biztosítunk a napirendben
megjelölt időben és időtartamban.
- A mozgásos napokat kijelöljük a heti tervben, mozgásos
eszközöket biztosítunk, használatuk
szabályainak kialakítása.
- Minél több lehetőséget megteremtünk arra, hogy a
szabadban tartózkodhassunk, lehetőség szerint a délutáni
időszakban is.

Érzelmi megerősítés, személyes percek.
Egyéni szükségleteket figyelembe vesszük, ágy
mellé ülve simogatjuk azokat, akik ezt igénylik.
Mazsola megsimogatja a gyerekeket, odabújik
hozzájuk.

Odafordulás, halk, nyugtató zene.
M:
Figyelemfelhívás, magyarázat, dicséret, pozitív
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- A délelőtt folyamán szervezünk óvodán kívüli
tevékenységet, sétát.
E:
- Szeressenek mozogni – kívánkozzanak ki a szabadba.

példa kiemelése, differenciálás – egyéni
szükségletek figyelembe vétele.
Kancsóba töltött víz és poharak elhelyezése a
polcon, folyamatosan lehetőséget biztosítunk az
ivásra. Az udvarra jellel ellátott poharakat
készítünk, üvegekbe visszük ki a vizet, ezzel is
biztosítjuk a kinti folyadék igényüket (évszakhoz
igazodva).
Változatos eszközökkel mozgásuk fejlesztése –
napirendbe, játéktevékenységbe ágyazottan
csoportszobában, udvaron, tornaszobában.
M:
Megbeszélés, dicséret, buzdítás, együtt mozgás,
magyarázat, ösztönzés
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL:Érezzék jól magukat óvodánkban, a Margaréta csoportban–„MI” élmény megélése a tevékenységek során.
DÁTUM:
TERÜLET
II. KÖZÖSSÉGI ÉLET ALAKÍTÁSA, JÁTÉK
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

1. A csoport indításához szükséges
feltételek megteremtése:
F:
- A csoportszobát átrendezése, teremrendezés.
Csoportos munkatársi megbeszélésen egyeztetés.
- Kiscsoportos korosztály igényeinek figyelembevételével, a
Balesetvédelmi szempontból a csoport szoba
nagy tér biztosítása, az együttes tevékenységekhez, játék
átvizsgálása – bútorok, játékok, egyéb eszközök.
helyszínek kialakítása.
- Átvizsgáltuk, átválogattuk, beszereztük az életkornak
megfelelő, szükséges eszközöket, játékokat.
- Esztétikus, gyermek közeli dekorációval csoportszoba, öltöző
dekorálása.
- Az öltözőben a faliújságra az évkezdéshez szükséges aktuális
információk kihelyezése.
- A pihe-puha kuckót a bejárattal szemben alakítottuk ki, innen
jól láthatjuk az érkezőket.
2. Csoporthagyományok
F:
- Születésnapok megünneplése

„Figyelek rád, fontos vagy nekem!”
A születésnapokat délben ünnepeljük – egyeztetés
a szülőkkel.
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E:
- Éljék meg az ünneplés örömét, érezzék át az ajándékozás
örömét – várják és készüljenek az ünneplésre
F:
- A hosszantartó beteg gyermeknek „levelet írunk” – együttérzés
alakítása.
E:
- Érezze át, hogy a hiányzó gyermek is a csoport tagja
3. Csoportbáb
F:
- Csoportbábunknak állandó hely biztosítása, ahol mindig
megtalálhatjuk.
- Felhasználjuk gyermekek fogadására,
vigasztalásra, elismerésre, bevonjuk mindennapi
tevékenységeinkbe – velünk él.
E:
- Vigyázzanak rá!
- Tegyék a megbeszélt helyre.
Mazsola születésnapját a gyermekekkel együtt megünnepeljük.
4.Szokás-, és szabályrendszer kialakítása
F:
- Csoportban lévő szokások, szabályok megismertetése,
alakítása.
A Margaréta csoportban a gyerekek:
 nem beszélnek csúnyán
 nem bántják egymást
 nem rombolják szét a játékokat.

-A születésnapos kisgyermek külön asztalnál ül és
az ünnepi terítékből ebédel
- Ebéd után meggyújtjuk a tortáján a gyertyát és
közös dallal köszöntjük.
- Az ajándékot a csoportból egy általa kiválasztott
gyermek adja át.
- Mazsola is velünk ünnepel - a délutáni
pihenéskor az ünnepelt ágyába is bebújik.
M:
Ráhangolódás, megbeszélés, tanakodás, várakozás
A csoportbábbal segítjük a szokások, szabályok
elsajátítását, a gyerekekkel való érzelmi viszony
kialakítását. Mazsola segít, jó társ, okos
tanácsokat ad, szeretetre és barátokra vágyik,
kérdez, megerősít.
Személyes példamutatás, modellnyújtás.
Ajándékot készítünk neki együtt. Tortát sütünk az
ünnepeltnek.
Tervezgetések, közös döntések.
Játékos szituációk eljátszásával, csoportbáb
alkalmazásával segítjük az új szokások
kialakítását.
A nyugodt légkör érdekében a tilalmak
következetes betartása.
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E:
- Gyakorolják a szokásokat és tartsák be.
- Fontos tilalmakat ismerjék meg, tartsák be.

5. Közös játék biztosítása:
F:
- Nyugodt, derűs légkör biztosítása.
- Törekszünk minél több közösen átélt élményt
biztosítani.
E:
- Érezzék, hogy együtt játszani jó, örüljenek egymás és a
közösség sikerének.
- kezdjenek el játszani
- ismerjék meg a játékeszközöket, használják, vigyázzanak rájuk,
kérjék el társaiktól.
- amivel nem játszanak tegyék a helyére
F:
- Játékszínterek kialakítása, a játékok nyitott polcrendszeren való
elhelyezése a játékok helyének megismertetése.
E:
- Ismerjék meg a játék színtereit. A már nem használt
eszközöket, játékokat tegyék vissza a helyére.
- Mindenki segédkezzen az elpakolásban
- Kérjék el társuktól a játékot. Vigyázzanak az elkészült
alkotásokra (építményre).
- Használják az elemi társas érintkezés udvarias szavait: kérem,

M:
Bemutatás, magyarázat, érvelés, figyelem
felhívás, problémahelyzetek teremtése,
próbálkozások, segítségnyújtás, ráhangolódás,
problémahelyzet teremtése,
Kivárás, bevonás, bátorítás, ismétlés, ellenőrzés,
fejlesztő, támogató értékelés.
Egyszerű, érthető piktogramok elhelyezése a
csoportszobában -  
Közösen játszunk a csoportszobába.
Sokrétű és ismétlődő tapasztalatok biztosítása –
idő biztosítása – kivárás, türelem.
Verbális
és
metakommunikációs
jelzések
alkalmazása az együttes tevékenységekben
Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást.
Mazsola folyamatosan dicsér, buzdít – ötleteket
ad.
Játékos szituációkban a helyes és helytelen
viselkedési helyzetek megismerése
Játékok
kezdeményezésébe
bevonjuk
csoportbábot és szerepeket vállalunk.

a

A színtereket folyamatosan vezetjük be, időt
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köszönöm, légy szíves… stb.
Mennyi-mennyi játék!
E:
Építőjáték
- Ismerjék meg az építkezéshez használható változatos
eszközöket, azok helyét, használatuk módját- téglák, asztalok,
textíliák, természetes anyagok, rönkök, termések, levelek,
ágak…
- Ismerjék meg, hogyan hozhatnak létre kuckót, búvóhelyet,
garázst, erdőt, utat, folyót stb.

hagyva arra, hogy rögződjenek a legfontosabb
szabályok, szokások – játékok helye, játék pakolás
módja.
A játék végét egy rövid ének – „Vége van a …”
jelzi.
Reggel – napindítás során – segítjük a játékok
szervezését, alakítását.
M:
Beszélgetés, magyarázat, véleményalkotással
serkentés, buzdítás, szabályok betartására,
türelemre, kivárásra szoktatás, dicséret.

Babaszobai játék
- Ismerjék meg a babakonyházáshoz használható változatos
eszközöket, azok helyét, használatuk módját
- Tudják, hogy az itt található műanyag gyümölcsök, só, liszt
nem ehetők ne vegyék a szájukba.
Mese – kuckó:
- Ismerkedjenek meg a könyvek használatával, azok helyével,
vigyázzanak épségükre.
- Egyszerű bábok mozgatását ismerjék meg.
Udvari játékok
Udvari játékokhoz kapcsolódó szokások kialakítása.
- Ismerjék meg az udvar részeit, az itt található játékokat,
azokkal kapcsolatos szabályokat.

Szerepvállalással, személyes példamutatással,
ötletadással, búvóhelyek, erdő, út, garázs, város,
kialakítása a nagy építőelemekből, textíliákból,
természetes anyagokból.
Csoportbáb bevonása – aktív szerep
Gyűjtőmunkába bevonjuk a szülőket – játék
eszközök gazdagítása.
Közösen játszunk, személyesen mutatunk példát.
Biztosítunk a beöltözéshez különféle ruhákat,
táskákat.
Beszélgetések, könyvek nézegetése, történetek,
rövid mesék mesélése a pihe-puha sarokban
minden reggel, s napközben.
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-

6. „ Mi” tudat formálása
F:
- „Mi tudat” kialakítása a közös tevékenységek, játék során.
E:
- Tudják csoportjuk nevét, ismerjék fel a szimbólumokat,
csoportunk bábját.

Mondókázás, éneklés.
A felöltözött gyerekekkel elindulunk az udvarra,
majd a többieket a dajka néni kíséri ki.
Felhívjuk a figyelmüket a baleset veszélyekre.
Folyamatos, állandó felnőtt jelenlét - játékterek
beosztása a felnőttek között.

- Érezzék, hogy a csoporthoz tartozni jó.
F:
- Megérkeztem tábla elkészítése – kapcsolódó szokás kialakítása.
E:
- Váljék szokássá, hogy minden esetben, érkezéskor és
távozáskor fel - leveszik a jelüket.
Figyeljenek egymásra, tartsák számon hiányzó társaikat.

F:
- Konfliktushelyzetek kezelése.
E:
- Szóljanak a felnőtteknek, ha sérelem éri őket.
- Ne bántsák társaikat!

Közösségi játékok frontális szervezeti formában
„Hová bújtál Mazsola?”
„Ziki-zaka zakatol” a Mi vonatunk
Óvodánk bejárása „Mazsola eltévedt”
Játékos helyzeteket teremtünk egymás nevének,
jelének megismerésére:
- Labdagurítás körbe
- „Mi van a zsákban?” – egymás jelének
előhúzása.
Minden gyermeknek elkészítjük mágnesre a nevét,
jelét és a fényképét.
Óvodába érkezéskor a virágos mágneses mezőre
kerül a jelük, távozáskor pedig vissza a kosárba.
Folyamatos segítjük ennek használatát és a szülők
segítségét is kérjük.
Vereségmentes konfliktuskezelés.
Tevékenységből-tevékenységbe.
Csoportbáb alkalmazása – Mazsola.
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M:
Beszélgetés, beszéltetés, magyarázat, érdeklődés
felkeltése, segítségnyújtás, véleménycsere,
differenciálás, mintaadás, következetesség,
buzdítás, dicséret, pozitív megerősítés, türelemre,
kivárásra szoktatás.
Motivációs bázis kiépítése.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
CÉL: Érzelmi biztonság megteremtése – nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása.

DÁTUM:

TERÜLET
III. ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ
FELADATOK – ÉS ELVÁRÁSOK
(mit?)

MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK
(hogyan?)

MEGVALÓSULÁS
(, egyéni, v.
mikrocsoportos, gy.
neve, -nem lezárt)

1. A csoport indításához szükséges feltételek megteremtése
F:
- Jó hangulatú oldott légkör kialakítása a gyerekek óvodai
tartózkodása alatt.
- Fényképek, jelek, nevek elhelyezése – mappákon,
dossziékon,
E:
- Ismerjék fel fényképüket, jelüket.
2. Napindítás
F:
- Reggeli érkezéskor meghitt hangulatban, a pihe-puha
kuckóban várjuk a gyerekeket, ahol érdeklődve hallgatjuk
élményeiket, tervezgetjük a napi játékunkat.
- Kihasználjuk a lehetőséget arra, hogy a csendesebb,
visszahúzódóbb gyerekekkel is megteremtsük az alkalmat a
beszélgetésre, ilyenkor könnyebben nyilvánulnak meg.
E:
- Figyeljenek egymásra, türelmesen hallgassák meg egymás

Érzelmi biztonság megteremtése tárgyi és
személyi feltételek biztosításával.
Összehangolt,
egymásra
épülő,
támogató
óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztenssel,
dajkával.
A szülőket családlátogatáson megkértük, hogy
minden ruhaneműbe rajzolják bele a gyermek
jelét.

Halk zeneszó, kislámpafény, illatmécses, pihe –
puha párnák…..ébredezünk és beszélgetünk,
tervezgetjük a napunkat.
M:
Személyes
példaadás,
kivárás,
türelem,
odafordulás, megértés, biztatás, motiválás,
ráhangolódás, megbeszélés.
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mondanivalóját.
- Tudják, hogy a „Pihe-puha” kuckóba a nap folyamán Mazsolával, mesék, dalok ismétlésével, élmények
pihenhetnek, elvonulhatnak.
felidézésével,
emlékkönyv
képeinek
nézegetésével.
Beszélgetés, érdeklődés, rácsodálkozás.
F:
- Kincses láda biztosítása – az otthonról hozott kedvenceknek.
E:
- Ismerjék meg az otthonról hozott alvókák, játékok
tárolásának helyét.
Állandó hely biztosítása, a Pihe – puha kuckó
mellett.
Biztonságérzés erősítése.
Egész nap nagy figyelmet fordítunk vigasztalásra,
3. Gyermekek befogadása
ölelésre, összebújásra azoknak, akik igénylik.
F:
- Személyi feltételek biztosítása.
- Azonos értékrend megbeszélése.
Az első két héten minden felnőtt részt vesz a
gyermekek beszoktatásában.
A gyermekek fogadása előtt megbeszéltük azokat
a szokásokat, szabályokat, mozzanatokat, amelyek
segítik a munkánkat abban, hogy a gyerekek
érzelmileg biztonságban érezhessék magukat - Többféle lehetőség biztosítása, felajánlása beszoktatásra
munkatársi értekezlet.
(apás, anyás, mamás, gondozónő látogatása)
Család látogatások alkalmával a szülőkkel
megbeszéltük, hogyan szeretnék gyermekük
beszoktatását.
- Gyermekek zökkenőmentes beszoktatása az óvodába.
A szülő ismeri gyermekét, ő dönti el a
lehetőségeket.
A szülők fokozatosan egyre több időre hagyják az
óvodában a gyerekeket.
Támogattuk
a
szülőket,
erősítettük
az
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együttgondolkodás fontosságát.
A gyermekek érdekében figyelembe vesszük az
egyéni sajátosságokat.
Differenciálás, türelem, következetesség,
fokozatosság – érvényesülése.
4. Én tudat alakítása
F:
- „Én” tudat alakítása
E:
- Tudják saját nevüket, jelüket, ismerjék fel személyes
tárgyaikat.
- Ismerjék fel magukat fényképen.

F:
- Pozitív sémákat megerősítése.
E:
- Tartsák be a kialakított sémákat, az alapvető, csoportra
vonatkozó szabályokat.
Szeretettel közeledjenek társaikhoz.

Az első naptól minden gyermek nyakába névvel
és jellel ellátott nyakláncot teszünk – a második
naptól kezdve reggel már ők maguk keresik a
jelüket
Tükör központi helyen van - a csoportszobában és
az öltözőben is - felfedezhetik magukat benne.
Csoport élményeiről készült fényképek nézegetése
egymás felismerése
Azokat a szokásokat és szabályokat, amelyeket
szeretnénk
megerősíteni
a
gyermekekben
folyamatos
kommunikációval,
kiemeléssel,
dicsérettel erősítjük meg.Pl: „Mi a Margaréta
csoportban így szoktuk”
A felnőttek következetesen azonos értékrenddel
betartják a szabályokat, ezt közvetítik.
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SZOCIALIZÁCIÓS TERV INTENZÍV SZAKASZRA
Cél:

Közös élményekre alapuló együttjátszás.
DÁTUM:
TERÜLET
IV. ÉLMÉNY, TEVÉKENYSÉG KÍNÁLAT
ÉLMÉNY

Ismerkedés,
testközeli
barátkozás
a
felnőttekkel, társakkal.
Egymásra találás élménye: érzelmi és szociális
biztonság érzetének kialakítása.
Napirendi szokások kezdetét jelző dal:
játékpakolás előtti dal
„Fedezzük fel az óvodát!”

TEVÉKENYSÉG

SZERVEZÉS

Ölbeli játékok: Lóg a lába…
mondókák Kerekecske….
Gyí paci…
Építőjátékok, nagy tér beépítés.

„Vendégeket várunk”…..c dal
Ismerkedés a csoportszobával, az udvarral.
Tárgyi biztonság érzetének kialakítása (Mi hol
található)
Irány az udvar! Udvari játékok, levélgyűjtés.
Szép őszi időnk van!
Környezettudatos magatartásra nevelés
a
kisállat-kereskedésbe-Csoport
Megismertetjük az új kicsiket a csoportállattal, Séta
teknősnek
eledel
vásárlása
Tóbiással
Őszi gyümölcsök-gyümölcsszüret (dió) az Állateledel gyűjtése, raktározása.
Beszélgetés, kóstolgatás a gyerekek által
óvoda udvarán!
hozott és az udvaron termett gyümölcsökből
Gyümölcstál készítése a közös rakosgatással. ( dió, mogyoró)
Gyümölcsmosás
Befőzés a babakonyhában.
Őszi zöldségfélék, termények a piacon. Közös
Vásárlási szokások megismerése
boltlátogatás. (húsbolt, gyümölcsös)

teremrendezés

Kis vödrök előkészítése
Mosótálak előkészítése
Térbeépítés (hogyan tudunk boltot építeni)
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Boltos játék kezdetei (árusítás-vásárlás)
Vendégvárás, a boltban vásárolt termésekből.
Gesztenyegyűjtés a Tisza parton

Séták előtt megbeszéljük az utcán való közlekedés
Főzés a babakonyhában. (vendégvárási szabályait, a gyerekeket úgy sorakoztatjuk, hogy a
szokások, Hogyan várjuk a vendégeket? )
nagyobb gyerekek a kisebbeket tudják segíteni
Séta a Tisza partra, Tisza ligetbe
Lokálpatriotizmusra nevelés-a séta közben
kilátogatunk a Kossuth térre, megnézzük a
Szigligeti Színházat, Városházát, Tisza hidat
és Tiszavirág hidat
Látogatás a Rep-Tárba

Erdei óvoda
Az őszi erdő megfigyelése
Könyvtárlátogatás
Itt a tél!
A hideg idő tapasztalatainak megbeszélése.

A
könyvtárhasználat
megfigyelése

szabályainak
Babák különböző méretben. Babaruhák,
gyermekruhák.

Hóesés közös élményei, tapasztalatai, játékai.
Jön a Mikulás!

Babák öltöztetése, testséma alakítása,
testrészek megnevezése öltözködés közben.

Készülődés a karácsonyi ünnepekre.

Várakozás, Mikulás készítés. Mikulásváró Előhívatjuk és beragasztjuk a fényképeket az
dalok, versek.
albumba
Ajándék készítése.
Lécek, szögek, deszkalapok. kalapács.
Fényképek nézegetése. Csoportról készült
képek albumkészítés.

Újra együtt! élmények az ünnepekről.
A család tagjai.
Állatok gondozása télen
-madáretetés

Közös madáretető készítése. Szülő bevonása.
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3.sz. melléklet
PROJEKT TERV
A projekt címe: A HÁROM PILLANGÓ

Időtartama:

A projekt célja: Természetes környezet értékei és szépségei iránti pozitív beállítódás alakítása, erősítése a mese feldolgozása során.
Didaktikai feladat: Új mese bemutatása, feldolgozása.
Ismeretek bővítése – ismeretek felidézése.
Képesség fejlesztés: Tapasztalatszerzés az időjárás és az öltözködés kapcsolatáról közvetlen megfigyeléssel, otthonról hozott tapasztalatok
megbeszélésével, báb, mese segítségével. Kommunikációs képességek fejlesztése, szókincsbővítés (zöldell, sarjad, rügyezés). Színlátás
fejlesztése. Téri tájékozódás fejlesztése.
Szocializációs feladat: Együttműködési képesség fejlesztése, összetartozás érzésének erősítése – együtt lenni jó!
Alkalmazott módszerek: Ráhangolódás, érdeklődés felkeltése, bemutatás, előadás, beszélgetés, magyarázat, bevonás, próbálkozás,
gondolkodtató kérdések, kíváncsiság, gyakorlás, problémahelyzet teremtése, bátorító megjegyzés, differenciálás, buzdítás, elismerő értékelés
Gyűjtőmunka: tavaszi dekorációk, virágok, rügyező ágak, virágföld, magvak, plüss állatok (pillangók, katicabogarak, madarak), lepkeháló,
színes textil anyagok, képek, könyvek az évszakokról, tavaszról, ébredő természetről.
Projektindító élmény: Bábjáték – óvó nénik előadásában
Projektzáró élmény:
Lepkék a mezőn, séta - lepkehálóval, bogárnézővel
A mese eljátszása – szülők bevonásával.

Élményszerzés, játék

- Téralakítás: a mese színtereinek kialakítása, mező, virágok, kiskertek
- Szituációs játék: átváltozások –pillangók - beöltözések, arcfestés
- Mozgás improvizáció: pillangók tánca
- Bábjáték: pillangók reptetése - ujjbábok
- Képesség fejlesztő játékok: - pillangók kirakó
- szimatolós játék – illatok
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Verselés: Zelk Zoltán: Tavaszi dal (Szgy.18.o.-új)
Mesélés: Jékely Zoltán: A három pillangó (Szgy.18.o.-új)
Verselés, mesélés,
anyanyelvi nevelés

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka

Ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

Anyanyelvi nevelés: - szókincs bővítés: zöldell, sarjad, rügy, harmatcsepp, virágkehely, virágpor, szirom,
- képolvasás – tavaszi képek
Rajzolás: - rajzolás homokba, földre faágakkal, pálcikával, kaviccsal
Festés: - textilfestés – virágnyomatok krumpliból
- pillangók, virágok festése – díszítése ujjnyomokkal
Mintázás: - lisztgyurma kép készítése, díszítése magvakkal – gömbölyítés, sodrás, lapítás
Kézi munka: - pillangók, bogarak készítése dugóból
Mondóka: - Fű, fű, fű…(ÉNÓ 31.-új)
Dalosjáték: - Fehér liliomszál (l-s-m ) új
- Én kis kertet…( s-m ) új
Zenei képesség fejlesztés:
Rf.: E. egyenletes lüktetés érzékeltetése
H. egyenletes lüktetés érzékeltetése hangszeren
O egyenletes lüktetés értékeltetése hangszeren, mozgással
Zenehallgatás: Mi szél hozott… (ÉNÓ 253.) óvónői ének

Külső világ tevékeny
megismerése

Mozgás

Ébredő természet megfigyelése, változásai, hatása az emberekre, állatokra. Időjárás – öltözködés összefüggései.
Időjárás hatása a növényekre. Csíráztatás, hajtatás, ültetés.
Kísérletezés: Mi lesz a növényekkel víz nélkül?
Matematikai tapasztalatszerzés:
Virágok rendezése színek szerint.
Öntögetős játék – melyikbe fér több víz, föld? Próbálgatás.
Főgyakorlat:
Gurulás a test hossztengelye körül tornaszőnyegen. Páros lábon szökdelés karikába.
Játék:
Futójáték – labdagyűjtő
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4.sz. melléklet
HETI TERV
Téma: Maci
Időszak: 2016. január
Korcsoport: kiscsoport
Nevelési feladat: A mese mondanivalójának megértése: Igazságos testvéries osztozkodásra nevelés. Pozitív tulajdonságok,
viszonyulások kialakítása, erősítése
Didaktikai feladat: Új ismeretek, tapasztalatok szerzése. Felületfestés helyes technikájának elsajátíttatása: marokfogás, vállból indított
meszelő mozgás, helyes eszközhasználat gyakoroltatása.
Módszerek, eljárások: kíváncsiság fokozása, tanakodás, serkentés, kivárás, próbálkozás, probléma helyzet teremtés, A gondolkodás
fejlesztésére irányuló kérdés: segítő kérdés, bátorító megjegyzés
Eszközök: különböző minőségű papírok, laptop, képek, képeskönyvek, faág, matracok, plüssmackók, dobozok, tornapad,
temperafesték, szivacs, henger, ecset, ecsettál, kötény, arcfesték, kesztyűbábok Wesco elemek; Greiswald pad, tornapad

Élmény
Játék
IKT eszköz (laptop)
segítségével természetfilm
megtekintése, ismerkedés a
medvék életével.
https://port.hu/adatlap/
film/tv/mackocsaladalaszkaban-bears/movie159581
Képeskönyv nézegetés,

Külső világ
tevékeny
megismerése
Ismerkedés a medve
legfontosabb,
jellegzetességeivel,
testfelépítésével,
élőhelyével, és
táplálkozásával,
hangjával.
kicsinyének
elnevezésével (bocs)

Verselés, mesélés
Mese:
A két kicsi bocs meg a
róka.
új mese óvónői
bábjáték
(kesztyűbábbal)
(Bozsik R.L:Gyermek
irodalmi tallózó 25. o)
Vers:

Ének, zene,
énekes játék
gyermektánc
Mondóka:
Dirmeg Dörmög a
medve( m-r-d)
(gyakorló)
Dal: Mackó
mackó ugorjál….
gyakorló (m-r-d)
Rf:Egyenl.lükt.
érz

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi
munka
Medve barlang
falának
elkészítése papír
dobozokból.
Díszítése,
nyomhagyással,
felületfestéssel
Differenciálás:
eszközben,

Mozgás
Főgyakor
lat
:Nagymozgások
fejlesztése:
Rézsútos
szeren: csúszás,
kúszás, mászás,
bújás szer alatt.
J: Medvék ki a

Munka jellegű
tevékenység
A használt
eszközök,
játékok helyre
tétele, asztal
letörlése.
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beszélgetés a medvék
életéről.
Nagyméretű kirakó: medve
képének kirakása.
Téralakítás, térbeépítés:
Mackó barlang építése,
berendezése, erdő
kialakítása.
Konstruálás:
Mackó ösvény megépítése
Faodú építése a méheknek.
Méz ízlelés.
Babakonyhai játék:
különböző minőségű
papírokból gyűréssel
készített málnával, mackók
etetése.
Szerepjáték: átváltozás
játékai:(arcfestés, beöltözés,
maci fülek felhelyezése,
közlekedés mackóösvényen,
mackójárással.
Mackótáncoltatás zenére.
Barlangban mackó ringatás,
altatódal éneklés..

Weöres Sándor: A
medve töprengése
gyakorló vers (Ha a
világ rigó lenne: 6. o)
Differenciá
lás:
munkaformában
E:Vers gyakorlása
mikro csoportos
formában.
H:
Két gyermek együttes
versmondásával
O: Önálló
versmondással
T:Mozgásimprovizáiól
medve témájú
mondókán keresztül

E: Egyenletes
lüktetés
érz.tárggyal
H: Egyenletes
lüktetés
érzékeltetése
önállóan,
helyváltoztatás
nélkül ,változatos
mozgással
O: Egyenletes
lüktetés
érzékeltetése
mozgás közben,
helyben állva
mozdulatsorokkal.
T:Egyenletes
lüktetés
érzékeltetése járás
közben, változatos
mozgással kísérve.
Zh: A Bundám
szőrös Zh. az
Óvodában 190.
(Dán népdal)
óvónői ének

feladatvégzés
ütemében.
E: Nyomhagyás
szivacsnyomattal,
H: Felület festés,
festő hengerrel
O: Felületfestés,
kisméretű
korongecsettel
T:Felület festés,
két színnel,
közepes méretű
lapos ecsettel

barlangból!

Anyanyelvi
nevelés
Szókincsbővítés
az új szavak
elsajátításával:
(odú, bocs,
lépes méz, stb.)
hangutánzás,
hang és mozgás
összekapcsolása

Szocializációs feladat: A „Mi együtt” és a” Mi barlangunk”,élmények megélésével, összetartozás érzésének erősítése.

248

„Nekünk minden gyermek fontos”

HETI TERV
Téma: A három kismalac c. mese
Időszak: 2014. november
Korcsoport: középsőcsoport
Nevelési feladat: Együttes tevékenységek során közös élmények felidézése, új élmények átélése, szokások, szabályok betartása
Egészséges életmód szokásainak megismertetése, gyakorlása, az egészséges életvitel megalapozása
Didaktikai feladat: új technikák, eszközök, tevékenységi tartalmak megismertetésével ismeretbővítés, gyakorlás lehetőségének biztosításával
jártasság, készség kialakítása
Módszerek, eljárások: beszélgetés, bemutatás, megfigyelés, differenciálás, gyakorlás, kivárás, kétely ébresztése, gondolkodás fejlesztésére
irányuló kérdésfeltevés: tisztázást kívánó, tévedések lehetőségének biztosítása, problémahelyzet teremtés, fejlesztő, támogató értékelés
Eszközök: botok, kavicsok, termések,( tök, kukorica, …) szalma, dió, mogyoró, falapok, lécek, szögek, kalapács, tapéta, cipősdobozok,
lisztgyurma, sztereognisztikus zsák, fakanál bábok, furulya, mesekönyvek, állatok, építőelemek, mozgás eszközei
Élmény,
Játék
-házi állatok
megtekintése
-mese előadás
megtekintése
könyvtárban
-őszi
terménybetakarítás
-téralakítás,
térbeépítés
-építkezés: erdő,
állatok, lakhelyük,
kismalacok házai
-konstruálás: utak
építése termésekből
-barkácsolás:

Külső világ
tevékenység
megismerése
-természeti és
társadalmi környezet
megismerése:
kertes családi házak,
emberek és
háziállatok élettere
-séta során az ősz és,
jellegzetessége
ősz kincsei,
felhasználásuk
-matematika:
térbeli kiterjedések:
rövid-hosszú,
alacsony-magas,
széles-keskeny,

Verselés,
mesélés
A három
kismalac - új
mese

bábozás:
óvónői bábjáték
fakanál bábbal

dramatizálás: A
három kismalac

Hipp, hopp,
haja-hopp
( új mondóka )
Erre csörög…
(m-r-d) gyak. játék

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi
munka
-mintázás
állatoknak,
munkásoknak étel
készítése lisztgyurmából

Rf.:
I.egyenl.lükt.
érzékelt. termések
alkalmazásával
ismert mondókán
II. egyenl. lükt,érz.
terméssel,
mozgással
III. „termés”

I.alaptechnikák
felelevenítése
( gömbölyítés, lapítás,
nyújtás)
II.mélyítés új techn.
megismerése,
III. gyermeki
alkotások, egyéni
megoldások

Ének, zene, énekes
játék gyermektánc

Mozgás
intenzív szabad
mozgás:
természetes
mozgásformák:
járás, futás, bújás,
csúszás, kúszás
pad, asztal, karika,
vonal, vonalak
között
főgyakorlat:
erdei akadálypálya
építése, labirintus
greisswald
szekrény, létra,
zsámoly, bója,

Munka jellegű
tevékenység
terem
rendjének
visszaállítása
asztalok, bútorok,
eszközök elrakása
szerszámok
használata

Anyanyelvi
nevelés
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szalma-,deszka-,
téglaház szögelés,
csiszolás
-babakonyha:
lisztgyurmából
sütés, főzés
munkásoknak
-szerepjáték:
átváltozás,
beöltözés,
munkások,
háziasszony,
állatok
-dramatizálás

kisebb-nagyobb
létrehozása
-taktilis játék:
tapintásos észlelés
azonosságkülönbözőség
jellemző jegyek
alapján (termések)
-rész, egész
megfigyelése

meserészlet
eljátszása

T.: önálló
mesemondás

zenekar

megvalósítása

kötél, karika

T.:Járás közben
eszközzel ritmus
játszás

T.: Társsal közös
munka,
összedolgozás,
kreatív alkotás

játék: kismalac ki a
házból!

Zh.:Egy kis malac
óvónői ének

barkácsolás:
tökfaragás, tökházikó,
hangszer készítése

futójáték
ügyesség,
gyorsaság
állóképesség fejl.

-mese
szófordulatainak
kiemelése
-ellentétpárok
megismerése:
félénk-bátor
gyenge-erős…

Szocializációs feladat: A közös együttes tervezéssel a gyerekek társas kapcsolatainak fejlesztése, a már kialakult baráti szálak erősítése.
A csoport jó szokásainak megerősítése, a társas érintkezés és játék szokások szabályainak betatása.
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HETI TERV
Téma: Közlekedés (Földön, vízen levegőben)
Időszak: 2015. április
Korcsoport: Nagycsoport
Nevelési feladat: A közlekedési szabályok helyes betartásával saját, és mások életének óvása. Gyalogos, busszal történő közlekedés szabályai,
illemszabályai.
Didaktikai feladat: A meglévő ismeretek rendszerezése, ismeretek bővítése, a közvetlen környezetből szerzett új ismeretek, tapasztalatok
szerzésével. Jártasságok, készségek alakítása a szokások, szabályok többszöri gyakorlásával.
Módszerek, eljárások: Vizsgálódás, Tanakodás, Vitára, magyarázatra, véleménynyilvánításra késztetés Kétely ébresztése, Kivárás,
Próbálkozás. Problémahelyzet teremtés, bevonás, fejlesztő támogató értékelés, serkentés,érvelés,gyermeki döntés. A gondolkodás fejlesztésére
irányuló kérdésfeltevés. Figyelemfelhívás, Összehasonlítást eredményező, Tisztázást kívánó, Szintézisre, okokra, elemzésre irányuló,
Provokatív nyitott kérdések, Segítő kérdés,
Eszközök: kalapács, szög, lécek, fűrész mérőszalag, parafa, falapok, botok. terepasztal székek, kerekek. kormány, kalapok, egyenruha, CD,
tornapadok, jelmezek, furulya, labda, padok, tornabot
Élmény
Játék
Látogatás a Reptárba, kiállítás
megtekintése.
Téralakítás, térbeépítés. Építkezés
szőnyegen. Repülő, vonat, busz,
személy-teher autó, hajó építése.
folyosó, öltöző behasználásával.
Állomás, jegyváltó kialakítása.
Konstruálás:. Barkácsolt. épületek
közlekedési eszközök, közlekedési
lámpák, táblák elhelyezése. Utak
építése botokból Földi, vízi, légi
közlekedés megvalósítása.
Terepasztalon, barkácsolt makettek

Külső világ
tevékenység
megismerése
Környezeti
Tartalom:
Ismeretek
tapasztalatok
szerzése a légi
közlekedésről a
Reptárban
történt látogatás
által.
Séta Szolnok
városában,
közlekedés,
közlekedési

Ének, zene,
énekes játék
gyermektánc
Dal:
Mese:
Méhek a vonaton
Jön a kocsi
gyakorló: (Magyar (s-m-r-d)
népmesék sorozat
gyakorló
Internetes gyűjtés) (Éno)
http://www.gyerek- Megy a kocsi
portal.hu/mehek-a- fut a kocsi
vonaton.html
(s-m-r-d)
gyakorló
Vers:
Osváth Erzsébet:
(Éno).
Repülőgépem
Hf:
gyakorló
Dallambújtatás
http://jatsszunkrövidebb,
Verselés, mesélés

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi
munka
Barkácsolás
parafából,
falapokból,
lécekből
kalapács, szög,
fűrész,
mérőszalag
használatával. A
látott élmények
alapján Szolnok
Város központi
részének,
középületeinek

Mozgás
Főgyakorlat:
Léglabdagurítás
kézzel,lábbal
mászás közben,
padok között.
Léglabdaelütés
bottal padok
között.
J: Tűz víz
repülő

Munka jellegű
tevékenység
Saját
környezet
kialakításában
való
aktív
részvétel,
rendrakás,
játék elrakás,
tisztaság
kialakítása
sepregetés,
asztaltörlés,
eszközök
tevékenység
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kihelyezése.
szerepjáték, átváltozás játékai: pilóta,
sofőr,buszsofőr,vonatvezető,jellegzetes
egyenruhába történő beöltözés,
jegyváltó, jegyellenőr, utasok ruházata.
Akusztikus hallásfejlesztés:
Környezetünk hangjai CD:,
közlekedési eszközök hangjának
differenciálása

szabályok,
járművön
(buszon) történő
utazás
megfigyelése,
gyakorlása.
gyalogos
közlekedés
alkalmával:
Jelzőlámpák
szerepe,
legfontosabb
közlekedési
táblák,
útburkolati jelek
megismerése.
Tájékozódás a
városban,
fontosabb utcák,
középületek
nevének,
funkciójának
megismerése, ki
hol lakik,
gyermekek
pontos
lakcímének
ismerete.
Hogyan jutunk
el oda?
A megfigyelések
alapján Szolnok
Város
térképének

egyutt.hu/versekjarmuvekrol/ :

hosszabb
egységekkel

Differenciálás:
tartalomban,
célban
E: Meserészlet
kiemelésével
dramatikus játék
H: Változó
szerepekben
mesedramatizálás
O: Önálló
mesemondás,
cselekmény és
szövegfeldolgozás
T:Meseszövés

E:óvónői
jelzésre,
dallambújtatás,
motívum
egységenként
H:óvónői
jelzésre
dallambújtatás
váltakozó
egységekkel
O:óvónői
jelzésre
önállóan,
váltakozó
egységgel
dallambújtatás
T:.Dallam
bújtatás
önállóan
Zh:
Által mennék
én a Tiszán
ladikon….
óvónői előadás
alt furulyán
Törzsök:346

elkészítése
szőnyegen való
építkezéshez,
terepasztal
berendezéséhez.
Differenciálás
Anyag eszköz
megválasztásával
E: Előre
méretezett vastag
parafa lapokból,
szög, kalapács
felhasználásával,
házak
barkácsolása.
H Méretre vágott
falapokból,
lécekből,
kalapács, szög
felhasználásával,
házak
barkácsolása.
O: Falapokból,
lécekből, makett
készítése, fűrész,
kalapács,
kisméretű szög
használatával.
T: Makett
tervezése,
méretezése
önállóan, térkép
alapján.

utáni
helyretétele

Anyanyelvi
nevelés
Asszociációs
játékok
közlekedésben
használt
fogalmak
felhasználásával
.
Játék:közlekedés
ben használt
ellentétpárok
keresése.
Fonémahallás
fejlesztés:
Utánzó játék
Ritmus
fejlesztő játék:
Kérdés- felelet
játék
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elkészítése.
Matematikai
tartalom:
Számlálás
gyakorlása
különböző
tárgyakon,
személyeken,
épületeken,
meghatározott
mozgáson.
(Hány épületet
számoltál meg?
Hányat
tapsoltál? Hány
lépésre, hány
szökdelésre,
ugrásra vannak
egymástól?) Számlálás 1520-ig
Mérések
különböző
egységekkel.
Hány db. botot
kellett
lehelyeznünk,
hogy az út
elvezessen
idáig?
Ugyanannak a
hosszúságnak a
mérése kisebbnagyobb
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egységgel.
Összefüggések
megtapasztalása,
hogy a
nagyobból
kevesebb, a
kisebből több
elem szükséges.
Folytonos és
megszakított
mértékek:
fonalak,
szalagok,
építőelemek
használatával.
Szocializációs feladat: A közös együttes tervezéssel, megvalósítással a gyermekek társas kapcsolatainak fejlesztése, a már kialakult baráti szálak erősítése.
A csoport jó szokásainak megerősítése, a társas érintkezés és játék szokások szabályainak betartása.
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Heti terv
Téma: Baromfiudvar
Időszak: 2016. március
Korcsoport: vegyes életkorú
Nevelési feladat: Élményszerző tevékenységek során a közösségi „mi”- élmények megélése, átélése
Emberi és tárgyi környezet értékeivel, jelenségeivel, megismertetésével, környezethez való pozitív viszony kialakítása,
formálása
Séták alkalmával közlekedési-, viselkedési szokások, szabályok formálása
Didaktikai feladat: Kooperációs tevékenységek során együttműködési készség, képesség kialakítása
Módszerek, eljárások: bemutatás, beszélgetés, gyakorlás, tanakodás, kivárás, kétely ébresztés, kíváncsiság, próbálkozás,
gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdés: összehasonlítást eredményező, tisztázást kívánó, differenciálás,
Eszközök: botok, kartonok, wesco elemek,baromfi állatok, tollak, tojások, fejdíszek, festék, ecsetek, nagyívű papírok, olló, ragasztó,
színes kartonok, hurkapálca, csoportszoba bútorai, mozgásfejlesztő eszközök, színes kendők, szalagok
Élmény
Játék
-baromfiudvar
megtekintése
állatok lakhelye,
testük felépítése,
szaporodásuk
-csibe simogatás
-séta a városban,
madarak, fészkek
megfigyeltetése
-könyvek nézegetése
-építőjáték: baromfi

Külső világ
tevékenység
megismerése
baromfi udvar
lakóinak
megismerése,
jellegzetességük,
testfelépítésük,
elnevezésük
(tojó,hím,fióka )
séta a városban:
madarak, fészkük
megfigyelése
matematika

Verselés,
mesélés
Kiskakas
gyémánt
félkrajcárja
mese gyak.
Szabó Lőrinc:
Falusi
hangverseny
új vers

Ének, zene,
énekes játék
gyermektánc
Hogy a csibe?
( m-r-d) új fogó j.
Hat lúd a
zabszalmába
(l-s-m-r-d) gyak.
ügyességi játék
Réce, ruca
mondóka gyak.

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi
munka
Baromfi udvar kép
készítése
I.festés nagy
felületre
II. baromfi formák
festése
III. baromfi festése
képre, vagy
állatok festése,
vágás, ragasztás
képre

Mozgás
állatok mozgása
téri tájékozódás
során föl-le,
bútorok mellett,
alá, fölé, jobbra,
balra, valamin
túl, között
mászás
különböző
szereken

Munka jellegű
tevékenység
önkiszolgáló
munka
naposi munka

Anyanyelvi
nevelés

255

„Nekünk minden gyermek fontos”

udvar megépítése
-szerepjáték:
gazdasszony, gazda,
baromfiudvar lakói
-babaszoba:
baromfi állatoknak
étel készítés, magvak
válogatása,
-drámajáték,
mozgásimprovizáció:
állatok mozgásának
utánzása, kendőkkel,
szalagokkal, zenére
-hol vagy ……?
állatnév kereső játék
tojásvivő verseny
különböző méretű
kanalakban

baromfióra készítés
számlálás 5-10-15
számkörben
visszafelé
számlálás
rablójáték-

bábozás a
gyermekek
által készített
síkbábbal
T.: önálló
meseszövés

Hf.:
I.tiszta intonálás,
síkbáb készítés
éneklés terc
hangközben
T.:gyermek önálló
II.tiszta intonálás
kreatív alkotása
kvint hangközben
III.önállóan
gyermek által
választott dalon
T.: önálló éneklés,
kellő
hangmagasságban,
tempótartással,
eszköz
használattal
Zh.: Kodály Z. :
Székelyfonó: Én
elmentem …
részlet
megtekintése
internet felületen
youtube.com/
wach?
vOPtqFKYFBhg

vonalon, vonal
között, padon,
rézsútos padon,
játék : Kakas a
szemétdombon
gyorsaság,
ügyesség,
állóképesség

-kakukk tojás
játék
-baromfi nevek
mondása
szótagolva
tapsolással
kísérve

Szocializációs feladat: Kapcsolatteremtő, együttműködési készség fejlesztése. Csoport szokásainak, szabályainak betartása, piktogramok
gyakoroltatásával.
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5.sz. melléklet
NAPI VÁZLAT
Az óvodapedagógus neve:
Csoport: Kiscsoport 3 – 4 évesek
Tevékenységi forma: A külső világ tevékeny megismerése
A tevékenység időpontja:
A tevékenység előzménye: Séta a kertes házak körül, virágok, növények megfigyelés.
Játék a szabadban – bogarak, lepkék vizsgálata.
A tevékenység témája: Ébredő természet megfigyelése, változásai, hatása az emberekre, állatokra. Időjárás – öltözködés összefüggései.
Időjárás hatása a növényekre. Tavasz – illatok.
Kísérletezés: Mi lesz a növényekkel víz nélkül?
Növényvédelem
A tevékenység célja: A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása.
Természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése sokoldalú tapasztalatszerzéssel.
Növények szeretetére, védelmére nevelés.
A tevékenység feladatai:
Nevelési feladatok:
- Az összetartozás érzésének erősítése, a „MI” élmény átélése, játék közben közös beszélgetések, együttes játékok, bensőséges kapcsolatok
kialakítása.
Didaktikai feladatok:
- Ismeretek bővítése, előzetes ismeretek előhívása.
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Képesség- és készségfejlesztés:
- Értelmi képesség fejlesztése – összehasonlítások, ok-okozati összefüggések megláttatása.
Tapasztalatszerzés az időjárás és az öltözködés kapcsolatáról – ismeretek előhívása.
- Alapszínek felismerése, megnevezése.
- Szókincsbővítés, beszédértés fejlesztése a témát érintő fogalmak használatával: zöldell, sarjad, rügy, harmatcsepp, virágkehely, virágpor,
szirom
Alkalmazott módszerek, eljárások: érdeklődés felkeltése, beszélgetés, bemutatás, magyarázat, megfigyelés, összegzés, összehasonlítás,
vizsgálódás, véleménynyilvánításra késztetés, gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdések, differenciálás, bátorító megjegyzés, kivárás,
problémahelyzet teremtése, fejlesztő – támogató értékelés.
Eszközök: plüss állatok (pillangók, katicabogarak, madarak),

beöltözés kellékei, kerítések, színes textil anyagok, képek, könyvek az

évszakokról, tavaszról, ébredő természetről, locsolók, virágok, szimat-játék
A tevékenység kidolgozása
A fejlesztő tevékenység felépítése, a foglakozás menete
A fejlesztés módszerei, munkaformák, eszközök, megjegyzések
1. Napindítás, érzelmi ráhangolódás:
Pihe – puhában gyülekezés, Relax (CD) zene, illatmécses, só lámpa
használata. Beszélgetés, az előző napi élmények felidézése a témával
kapcsolatban.
A lehetséges témák, tevékenységek, játéklehetőségek megbeszélése.
2.Várható tevékenységek:
 Virágos mező, kiskert kialakítása- térbeépítés
 Beöltözések - gyermeknek és óvodapedagógusnak.
 Kép kirakás

Szervezés: Gyermekek fogadása. Nyugodt légkör biztosítása a
kialakított szokásoknak megfelelően.
Módszer: egyéni bánásmód, beszélgetés, odafordulás, értő
figyelem
Szervezés: A tevékenység gördülékenységét segítik az előkészített
eszközök.
A megbeszéltek szerint virágos mező, kiskertek megépítése
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 Beszélgetés - könyv és képek nézegetése, az ébredő
természetről.
 Babaszobai játék: főzőcske
 Kertészkedés
Gyermeki ötletek beépítése folyamatosan.

közösen. Beszélgetés arról, ki mit fog játszani, mi lesz a feladata.
Közös játékkal érdeklődés felkeltése – együttes élmény
biztosítása.
Szervezés: Folyamatos tízórai a szokásoknak megfelelően a dajka
néni részvételével.
Ped. asszisztens feladata a délelőtt folyamán:
Folyamatos tízóraizás megsegítése, a csoport szokásrendjének
erősítése. Szervezési feladatokba bekapcsolódás.
Sz.Sz.(SNI) megsegítése a nap folyamán.

3. Motiváció:
Motiváció: „Én nagyon szeretem a virágokat, tegnap csodálatos
Módszer:
kiskertet építettünk – kinek van kedve velem ma is megépíteni?”
érdeklődés felkeltése, beszélgetés
Kapcsolódó dalok, versikék felidézése.
4. Megvalósítás:
Virágos mezőn, kiskertben – szenzitív játékok
- Tavasz van – évszak megnevezése
- Az időjárás jellemző jegyeinek felsorolása.
- Időjárás – öltözködés összefüggései
- Időjárás hatása az állatokra, növényekre
Előzetes ismeretek felhasználása
- Felismerés, megnevezés.
- Összehasonlítások: tél – tavasz
Kísérlet:
Előző napi kísérlet felidézése, megfigyelés, tapasztalatok
megbeszélése: két azonos virág egy-egy vázában elhelyezése
minimális és bőséges vízzel. Mi történt?
Virágom, virágom:
- virágok „ültetése” rendezgetése – színek, formák szerint.

Közös tevékenység közben a beszélőkedv felkeltése, fenntartása.
Visszautalás az előzetes ismeretekre. Egyéni vélemények
meghallgatása.
Módszer:
beszélgetés,
magyarázat,
figyelem
felhívás,
véleménynyilvánításra késztetés, gondolkodás fejlesztésére
irányuló kérdések, differenciálás, ok-okozati összefüggések
megláttatása.
Értékelés célja, hogy a gyermek kapjon visszajelzést, megerősítést
saját elgondolásairól, erősödjön önbizalma, figyelme társai iránt.
Összefüggések megláttatása, következtetések levonása.
Játékosság, önfeledt játék megvalósítása, sokféle tevékenység
biztosítása a tanulási folyamat során, figyelembe véve a
gyermekek aktuális motiváltságát.
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Nyomkövető játék:
- víz, harmatcseppek, virágok, virágpor keresése – iránykövetés
Szimatolós játék:
- különféle illatok érzékelése, jó – rossz, megnevezés,
összehasonlítás.
Párkereső játék:
- képek megfigyelése, felismerése, megnevezése kicsi – nagy párok
(pillangók, katicabogarak, virágok)

5. A tevékenység lezárása - visszavezetés a játékba:
- virág, pillangó kirakó – színes kupakokból
- kertészkedés – virágok gondozása
- babaszobai játék - főzőcske

Differenciálás a tevékenységekben:
1.sz.: nézelődés – érzékszervek teljes bevonása – felismerés
2.sz.: 1 – 2 érzékszerv bevonása – felismerés, megnevezés
3.sz.: összefüggések megnevezése, cselekvésbe bevonás
Módszerek: Folyamatos megerősítő magyarázat, pozitív
megerősítés, egyéni bánásmód, segítségnyújtás, bátorítás,
Gyermekek aktív bekapcsolása. Közös játéktevékenységgel a
szociális kompetenciák fejlesztése.
A kialakított szokásoknak megfelelően a szükséges eszközök
állandó helyének biztosítása
Szervezés: Nyugodt játék tevékenységek lehetőségének
biztosítása.
Bekapcsolódás társként a játékba.
A gyermekek önkifejezésének segítése.
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Napi vázlat
NÉV:
IDŐ: 2017.01.23.
KORCSOPORT: kiscsoport
Kapcsolódó projekt TÉMA: Élet a kesztyűben
CÉL-Projekt éljék át a közösséghez való tartozás élményét
- Mesélés, verselés
FELADAT:
Nevelési feladat:
Az állatok megismerése
Környezettudatos magatartás kialakításának elősegítése. Sok jóember kis helyen is elfér- mindannyian Macikák vagyunk
Didaktikai feladat
Színismeret, formaérzék, alaklátás fejlesztése
MÓDSZER: beszélgetés, gyakorlás, ismétlés, érdeklődés felkeltés, modellnyújtás, utánzás, differenciálás, dicséret, buzdítás motiválás,
tevékenykedés, szituációs játékok, próbálkozás, ráhangolódás, bevonás…
ESZKÖZÖK:
A napindításhoz: halk zene, gyertya, élményalbum.
A térbeépítéshez: asztalok, székek, különböző minőségű anyagok, festett kesztyű
A rajzolás, mintázás, kézimunkához: készített munkalapok, poharak anyag spárga, kukorica
Ének,Énekes játék, gyermektánc:zörejhangszerek, hegedű, szájharmónika
Mesélés, verselés:közösen készített makett, síkbábok, fejdíszek, festett kesztyű
NAPI TEVÉKENYSÉGEK:
1. Napindítás:
- élményalbum nézegetése
- korábbi közös és egyéni élmények
felelevenítése, kesztyű mese
tervezés elindítása, feladatok vállalása az előző napok

DIFFERENCIÁLÁSI
LEHETŐSÉGEK:
Az érkezésnél egyénre szabott
fogadás, szükség szerint a
napindítás optimális feltételei (
odafordulás, köszöntés, fizikai

Módszer, munkaforma
egyéni szükséglethez igazodó nevelői
attitűd
- módszer: meghallgatás, kérdezés
munkaforma: egyéni, mikrocsoportos
-
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tapasztalatainak behasználásával Gyülekezés a
mesesarokban a nap hangulati előkészítése.
Egymás üdvözlése, reggeli érzések, gondolatok,
tervek meghallgatása.
Élménykönyv nézegetése, közös élmények felidézése.
Közös terv készítése a játéktevékenységekről, egyéni
ötletek beépítésével.

kapcsolat felvétele…)A korán
érkező gyerekek számára
biztosítom az
reggelizés lehetőségét.

Problémahelyzet: Hogyan költözhetnénk a kesztyűbe?

A képességeknek megfelelően
feladatok adása, ötletek segítése

2. Térbeépítés:
Téli erdő építése, a kesztyű és az utak
elkészítése, díszítés egyéni ötletekkel
- Hangulati elem: halk zene Vivaldi Tél
Vivaldi -- Tél. - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=tiQiBBU7Lug
-

A technikai tudás elmélyítése.
Tapasztalatszerzés segítése,
megnevezés, felfedeztetés,
fogalmak
Differenciálás:
1. előre elkészített formák
díszítése
3. Rajzolás, mintázás, kézi munka:
2. önállóan készített formák
felhasználása
1. Kesztyű festése. Technika: felületfestés nagyméretű
3. díszítés egyéni ötlet alapján
pemzli ecsettel. Eszközszükséglet: nagyméretű pemzli
ecset, textil temperafesték,
2.KESZTYŰK„varázsfestés”: forma felületfestése,
gyertyával kirajzolt alakzat, vonalak varázslása.
Technika: felületfestés különböző vastagságú ecsettel.
Eszközszükséglet: Kesztyű forma, pemzli ecset,
különböző vastagságú ecsetek, temperafesték, vizes
tálak, gyertya, rajzlap

- egyéni bánásmóddal: egyéni ötletek,
javaslatok figyelembevétele
-egyéni szükséglethez igazodó nevelői attitűd ,
pozitív visszajelzés,bátorítás
- módszer: tanakodás, beszélgetés,
segítségnyújtás, modellnyújtás, utánzás
-munkaforma: csoportos
egyéni bánásmód: egyéni igények
figyelembevétele
munkaforma: egyéni, esetleg páros
- módszer: ráhangolódás, motiválás,
tanakodás, megfigyelés, mintaadás
- egyéni ütemhez igazodó idő
biztosítása
- lehetőség többféle tevékenység
kipróbálására

-

nevelői attitűd: modellnyújtás,
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3.Kesztyűk díszítése Technika: nyomhagyás ujjal,
fültisztító pálcikával.
4.Zörejhangszer készítése
Technika: műanyag dobozok és állatos kartonlapok
segitségével
Eszközszükséglet: műanyag dobozok, kukorica, textil

utánzás
egyénre szabott támogató jellegű
visszajelzések
munkaforma: mikrocsoportos, egyéni
-

A tanult mondókák, versek
felidézése, pontosítás
4. Tevékenykedés közben hangulati elemkéntverselés, mondókázás, ének :
Verselés:
Kányádi Sándor: Aki fázik..
Mondóka:Hüvelykujjam almafa
,
Ez a malac,
Dirr dirr diridér.
Áspis kerekes….,
Szólások, mondások: Sok jó kis helyen is
elfér
Óvónői ének: Zúg, dong
Ácsorogjunk
Esik a hó gyerekek
Mesélés: A kesztyű mese önkéntes szereposztással
Motiváció
- az elkészített bábok
- ösztönzés feladatvállalásra,
- Dörmi a mesenéző
Szervezési feladatok
Megfelelő körülmények kialakítását segítem,
lehetőség szerint a gyerekek munkáját könnyítem meg
az ötleteimmel

Differenciálás:
•
Egyéni képességeknek
megfelelően
•
Önállósági törekvések
figyelembevételében
•
Az önkifejezés
képességének szintjében
•
Egyénre szabott támogató
jellegű visszacsatolás
Gyűjtőfogalmak és ritkán használt
kifejezések
Lehetőség az elvonulásra,
mozgásos tevékenységekre,
terhelhető gyermeke számára

Munkaforma: mikrocsoportos
Módszerek: Egyéni odafordulás, ösztönzés,
dicséret, példaadás, megerősítés, segítségnyújtás,

Munkaforma: egyéni
Módszerek: kivárás,bátorító jelenlét, szükség
esetén segítségadás, szerepvállalás
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Tevékenység leírása
Térbeépítés után beköltözünk a kesztyűbe,
zenehallgatással a mese cselekményét felidézzük,
majd eljátsszuk a mesét.
Tevékenység lezárása
Kiemelem a mese újraalkotásának sikeres elemeit, az
egyéni teljesítményeket és közösen pontosítjuk a
fejleszthető pontjait az előadásnak.
Ábrázolási tevékenységet és szabad játékot ajánlok fel
a részt vevőknek.
5. Szabad játékot gazdagító lehetőségek
-puzzle
-párosító
- kirakó.
labirintus
–kesztyű csipesz figurákkal,
- nyomkövetés , felismerés nagymozgással
- kesztyűk párosítása
6. Naplezárás:
-

ötletadás

munkaforma: frontális
egyéni bánásmód: egyéni igények,
javaslatok támogatása
egyénre szabott pozitív
visszajelzés,bátorítás…
közösségi értékek megjelenése,
megfogalmazása a gyermekek által,
öndifferenciálás segítése, önértékelés
lehetősége

Csendjáték
Naptár és a nap értékelése
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Egyéni fejlesztési terv

6.sz. melléklet

(A szocializáció fejlesztésére irányuló fejlesztési terv)
Gyermek neve:
Rögzítés időpontja: 2016.03.23.
A gyermek legkedveltebb tevékenysége: építés, konstruálás, autózás, mesekönyv nézegetés
Megfigyelés területe: A társas együttműködés során a beszédkedv és nyelvi kifejezőkészség megfigyelése
Megfigyelés eredménye: Verbális megnyilvánulásaiban bátortalan, visszahúzódó, társas kapcsolataiban a kapcsolatteremtés nehézségei
figyelhetők meg.
Célunk: A kisfiú kedvelt tevékenységén keresztül együtt játszás, saját ötletei megvalósulásának megsegítése, játszó társak bevonásával. A saját
kártyajáték szabályának bemutatásával a kisfiú önbizalmának fejlesztése. A meséléssel a kifejezőkészség fejlesztése

-

Tevékenységek, gyakorlatsorok (min. 4-6 db)

Módszerek

szőnyegen együttes építés kezdeményezése páros helyzetben
a kisfiú ötletei szerint kialakított garázsok építése
kérdések-felelet játékai
autós képeskönyv nézegetése
autó barácsolása kisméretű dobozokból
Kitől kérünk segítséget? ( társbevonás)
játékautókkal, makett téri pályán versenyzés
autós kártyák készítése a kisfiú ötletei alapján
mesekockával történetmesélés
a projekt feldolgozás során készített saját mesekönyvből mesélés

problémahelyzet
teremtés,
tanakodás, ötletelés
beszélgetés, bátorító
megjegyzés,
serkentés,
véleménynyilvánításra
késztetés,
bevonás

Eszközök
építő játékok, képes
könyvek, dobozok,
vizuális eszközök,
kisméretű kockák,
asztal, kártyalapok,
filctoll, dobókocka

Fejlődés, vagy az esetleges további teendők megfogalmazása:
A közös érdeklődés segítette a társas kapcsolatainak beindítását, a társas kapcsolatok megerősödését szükséges figyelemmel
kísérni.
Óvodapedagógusok aláírása:……………….…………………

Fejlesztés
pontos
dátumai
2015.10.22.
2015.11.17.
2015.11.26.
2015.12.18.
2016.01.03.
2016.01.19.
2016.02.15.
2016.02.24.
2016.03.11.
2016.03.21.

Lezárás
ideje:
2016. 03.23.

………………………………………………..
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Egyéni fejlesztési terv
/Pl. A mindennapi tehetséggondozás fejlesztésére irányuló fejlesztési terv/
Gyermek neve:
Rögzítés időpontja: 2015. november 25.
A gyermek legkedveltebb tevékenysége: éneklés, mozgás, társas játékok szabályalkotása, kártyajátékok
Megfigyelés területe: társas kapcsolatokban, játéktevékenységben a gyermekek közötti együttműködésének során, társas együttműködés
Megfigyelés eredménye: játék tevékenységben való megnyilvánulásaiban érdeklődő, ötleteivel tervezi, szervezi játékát, a társas érintkezés nehézségei
figyelhetők meg
Célunk: társra figyeléssel egymás segítése, a zenére, mozgással interperszonális készségek és együttes mozdulatformák fejlesztése kifejezés esztétikai
élmény nyújtásával a siker és önmegvalósítás támogatása

Tevékenységek, gyakorlatsorok (min. 4-6 db)

Módszerek

Eszközök

hangjátékok, némajátékok
beszélgetés
kendő
gondolat kifejezések zenére mozdulaton, rajzon keresztül
gyakorlás
CD lejátszó, CD
ének, dalosjáték kártyák alkotása rajzzal, társsal
próbálkozás
rajzlap, ceruza
társválasztó - jellemzés tulajdonságok segítségével felismerés
buzdítás
hallás-, ritmusfejl.
zenekavalkád hangszerfelismerő hang külső jegyek és a gyermek által kitalált
pozitív visszajelzés
hangszerek
szempontok alapján
kivárás
ötvonalas kottalap
- zenekar alakítás, kottaírás
tanakodás
szimbólumkártyák
- kotta felismerő játék
késleltetés
furulya
- elbújtak a dallamok, dallammotívumok- sorba rendezés hallásfejlesztéssel
probl. helyzet teremtés
metallofon
- páros táncjáték, kövesd a másik mozdulatait
próbálkozás
motívumkártyák
- ritmuskártya társajáték készítése
tévedések lehet. bizt.
nagytükör
- ritmuskártyák lejátszása gyermeki mozgásformák kitalálásával társ mozdulatainak gondolk. fejl.irányuló
kartonok, ceruza,
lekövetése
kérdésfeltevés
olló, ragasztó
Fejlődés, vagy az esetleges további teendők megfogalmazása: A fejlesztési folyamatok és egyéni megsegítések beépítése a
mindennapi tehetséggondozás folyamataiba a projektek tevékenységek tartalmi elemeinek differenciálásával, módszereivel, eszközeivel,
és feladatadással. Az értékelés folyamatos, a következő fejlesztési terv készítése az eredmények függvényében valósul meg. A gyenge
oldal fejlesztése beépül a kedvelt és vonzó tevékenység repertoárba, melyek támogatja, hogy természetes módon alakuljanak ki sikeres
örömteli és kölcsönös együttműködések.
-

Óvodapedagógusok aláírása:……………….…………………

Fejlesztés
pontos
dátumai
2014. nov. 26.
2014. dec. 03.
2014.dec. 12.
2015. jan. 08.
2015. jan. 22.
2015. febr. 03.
2015. febr. 17.
2015.márc. 10.
2015. márc. 21.
2015. ápr. 08.
2015. ápr.24.

Lezárás ideje:
2015. ápr. 26.

……………………………………………….
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7.sz. melléklet
A SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC TEVÉKENYSÉG TERÜLETÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ
MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG
ÓVODÁSKOR ELEJE:
ÉNEKLÉSI
HALLÁSKÉSZSÉG,
FEJLESZTÉS
ZENEI
JELLEMZŐK
hangterjedelem:
magas-mély
3-4 hang
érzékeltetése
s-m
dallamokon,
l-s-m
térben mutatva
m-r-d
abszolút
halkabbhangmagasság:
hangosabb
érzékeltetése
d-h között
beszéden, zörejen,
éneken, mondókán
normál tempó:
tá= 66-80
dalanyag
mennyiség:
6-7 ölbeli játék;
6-9 dal, dalos játék;
5-7 mondóka

2-3 eltérő zörej
megkülönböztetés
e
kezdő
hangmagasság
átvétele:
„ A”

RITMUSÉRZÉK
FEJLESZTÉS
egyenletes lüktetés
változatos
mozdulatokkal kísérve
óvónő tempóváltásait
követve

együtt mozgás,
társakkal, óvónővel
(tempótartás)

MOZGÁS,
TÉRFORMA,
GYERMEKTÁNC
egyszerű, játékos utánzó
mozdulatok:
lovagoltatás, altatás, állatok
mozgásának utánzása,
kéz-, láb mozgatás
körforma áll,
körséta,
év végén indul

HANGSZER
HASZNÁLAT

dob, ritmusbot,
óvónő által készített
zörejhangszer,
termések,
eszközök

ZENEHALLGATÁS
óvónői ének,
hangszerjáték
meghallgatása

tartalmak:
játékdalok;
dalok, állatokról,
virágokról;
ünnepekhez köthető
szemelvények

billegés, térdrugózás,
guggolás,
sima szerepcsere
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dalanyag összetétel:
2-4 motívum
ütemterjedelem:
8-12 ütem
ritmus:
tá, ti –ti
tevékenység:
utánzó, játékos
mozdulat
egyénileg,
óvónővel, társakkal.
közös énekelgetés
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ÓVODÁSKOR KÖZEPE:
ÉNEKLÉSI
HALLÁSKÉSZSÉG,
FEJLESZTÉS
ZENEI
JELLEMZŐK
hangterjedelem:
magas –mély
3-4; 3-5 hang
reláció:
s-m
oktávban ( 8)
l-s-m
és kvint (5)
s-m-d
távolságban,
m-r-d
térben
s-m-r-d
mutatva
d-l,-s,
m-r-d-l,

RITMUSÉRZÉK
FEJLESZTÉS

MOZGÁS,
TÉRFORMA,
GYERMEKTÁNC

egyenletes
lüktetés érzékeltetése
mozgáson keresztül;
járás, taps, játékos
mozdulat

bonyolultabb mozgás:
körforma kézfogással,
(testtel, arccal kissé
jobbra fordulva)
indul, áll, visszafordul,
páros játék;
később
változatos játéktípus

HANGSZER
HASZNÁLAT
egyenletes lüktetés
érzékeltetése
ritmusfejlesztő
hangszerek
alkalmazásával:
ritmusbot, dob, saját
készítésű hangszerek
(év elején)
később:
triangulum, cintányér,
egyéb 3-4 ütőhangszer
egyenletes és ritmus
összekapcsolása

ZENEHALLGATÁS
szívesen hallgatnak
zenehallgatási
szemelvényeket
néhány percig
figyelnek az
előadásra
tartalmak:
időjáráshoz,
állatokhoz,
természethez
köthető dalok;
tréfás történetek;
különböző
hangulatot kifejező
népdalok;
alkalmakhoz
kötődő énekek;
könnyű,
egyszólamú
műzenei
szemelvények;
hangszer játék;
komolyzenei rövid
szemelvények
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abszolút
hangmagasság:
c-c’ között

normál tempó:
tá= 80-92

dalanyag
mennyiség:
10-15 magyar népi
dalos játék;
3-4 műdal;
4-6 mondóka
mondóka, dalanyag
összetétel:
4-6 motívum
ütemterjedelem:
10-16 ütem
ritmus:
tá, ti-ti

halkabbhangosabb
érzékeltetése
éneken,
mondókán,
tapsoláson
keresztül
finomabb
zörejek
felismerése:
azonos, hasonló
anyagok;
beszéd,
környezet zaja
kezdő hang
átvétele;
dal
kezdőhangjának
váltása
dallam
felismerés

gyorsabb-lassabb
éneken, beszéden,
mozgáson
(tempóváltás)

tánclépés a dalos játékok
mozdulatai:
guggolás, taps,
oldalazó lépés,
sarokkoppintás,

egyenletes lüktetés
összekapcsolása ritmussal

egyöntetű, esztétikus
mozgás teljes csoporttal

évvégére:
8-10 hangszer ismerete

esztétikus mozdulatok

megadott tempótartás

mozgás improvizáció

ritmus kitalálás

zenei kreativitás:
játékszabály kitalálás,
hangzók, mozdulatok,..
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tevékenység:
közösen, társakkal,
egyénileg a
mindennapokban;
dalos játékok
során:
kör, szerepváltó-,
párcserélő-,
kifordulós-,
lánykérő-,
hullám-,
csigavonal,
táncos játékok
dallam kitalálás

dallambújtatás
motívumonkénti
váltással
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ÓVODÁSKOR VÉGE:
ÉNEKLÉSI
HALLÁSKÉSZSÉG,
FEJLESZTÉS
ZENEI
JELLEMZŐK

RITMUSÉRZÉK
FEJLESZTÉS

MOZGÁS,
TÉRFORMA,
GYERMEKTÁNC

HANGSZER
HASZNÁLAT

ZENEHALLGATÁS

hangterjedelem:
3-6 hang
s-m
l-s-m
s-m-d
m-r-d
s-m-r-d
l-s-m-r-d
m-r-d-l,
r-d-l,-s,
m-r-d-l,-s,

magas –mély
reláció:
oktávban ( 8),
kvintben (5),
és terc ( 3 )
távolságban,
térben
mutatva

egyenletes lüktetés és
ritmus (dalritmus)
összekapcsolása

változatos térforma:
kör, kifordulós,
kör szűkül-tágul,
kettőskör,
hullámvonal,
csiga, lánc,..egyéb

ritmuszenekar
alakítása

örömmel,
figyelmesen
hallgatnak
zenehallgatási
szemelvényeket

abszolút
hangmagasság:
c-d’ között

halk-hangos;
gyorsa-lassú
fogalompárokat
ismerik,
tevékenységek
során
alkalmazzák

dallamfelismerés
ritmusról

egyöntetű mozgás

ritmusfejlesztő, ütőhangszerek
alkalmazása, egyénileg
is

tartalmak:
énekes, hangszeres
formában előadott
népdalok, műdalok;
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normál tempó:
tá= 92-108

belső hallás,
zenei emlékezet
fejlődik:
dallamfelismerés
,
dallambújtatás
során.
(dúdolás,
hangszeres játék,
kezdő vagy
belső motívum
alkalmazása
alapján.)

gyorsabb-lassabb
különbség önálló
alkalmazása;
más fogalompárokkal
kombinálás

esztétikus játékmozdulat
közösen, egyénileg

hangszeres játék
hallásfejlesztő
hangszer alkalmazása
egyénileg

kánon, kétszólamú
feldolgozás ének,
hangszer formában;
egymástól eltérő
hangulatú dalok;
gépi, zenei
anyagok;
klasszikus,
szimfonikus
darabok;
más népek dalai;
hosszabb,
ünnepekhez köthető
dalok,
szemelvények;

dalanyag
mennyiség:
16-20 magyar népi
játék;
5-6 műdal, rokon
és más népek
gyermekdalai;
4-6 mondóka

zörej, finomabb
hangszín
megkülönböztetése

önálló tempótartás

ritmus, motívum, ének
kísérése játékos
mozdulatokkal

saját késztésű
hangszerek
alkalmazása

Nemzeti
ünnepeinkhez
kapcsolódó
nemzeti ének:
Himnusz
Szózat
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mondóka, dalanyag
összetétel:
6-12 motívum
ütemterjedelem:
12-18 ütem
ritmus:
tá, ti-ti, szünet, táá,
ririti ,szinkópa

improvizálás:
motívum
visszaéneklés,
kitalált szöveg,
dallam alapján

ritmusmotívumok,
motívumhangsúlyok
alkalmazása változatos
mozdulatokkal

gyermektánc a népi
játékok megőrzött
hagyományos mozdulata:
páros forgás, guggolás,
taps, kifordulás,
kaputartás, bújás,

tevékenység:
egyénileg,
csoportosan
kezdeményeznek;
bonyolultabb
mozgások:
párcsere-,páros-,
hidas-, kapus-,
fogyó-, gyarapodó,
fogó-, felelgetős-,..
egyéb

visszhangjátékok
motívum, ritmus, szöveg
alapján

mozgásformák
játékhelyzetekben,
mozgásformák kitalálása,
variálása

aktívan, bátran
indítanak

ritmusalkotás,
szövegalkotás,
ritmikus párbeszéd

mozgásimprovizálás
zenéhez, zenére

hangszerismeret:
10-15 féle

tiszta intonálás
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8.sz. melléklet
„TEHETSÉG ÍGÉRET” AZONOSÍTÁS, FELISMERÉS – SZEMÉLYISÉG SZEMPONTOK
Véleménye szerint a gyermekre milyen mértékben jellemzőek az alábbi állítások?
Gyermek neve
Hajlam az autoritás Alacsony
Szokásostól
Kihívás
megkérdőjelezésére. monotónia
eltérő észlelés.
hiányában
Szülőtől,
Jó megfigyelők, rendbontó
1-7-ig egy
tűrés.
pedagógustól, stb.
Az azonos,
azt is
számot írjon
viselkedés.
tekintélyi
ismétlődő
észreveszik,
Kihívás: érdekes
adott állítás alá
(majd én
dolgokat
amit más nem,
feladat, ami
megmondom neked, nehezen
és másképp,
nagyon
mi a jó; szerintem
viselik el.
más
kíváncsivá teszi,
ezt csináld; így
Rendkívül
szemszögből is ami megfelelően
tedd) alapon
unalmasnak és látják (új
nehéz is ahhoz,
nehezen fogadnak el bosszantónak megközelítése a hogy minden
véleményt.
találják.
dolgoknak,
képességét, erejét
eltérő
össze kell, hogy
vélemény).
szedje a
megoldásához.
7

Alkotási
vágy.
Mindig
csinálni
valamit:
gondolkodni,
tervezni,
megoldani…

Fáradhatatlanság
Rengeteg
energiája
van. Amikor
már a
felnőttek is
elfáradnak,
ő még akkor
is jól bírja.

Gyors
Pontok
reakció
átlaga:
Gyors
válaszok,
megoldások

1.
2.
3.
4.
5.

7

Dr. habil Gyarmathy Éva: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. 19. o. Eötvös Kiadó Budapest, 2007.
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9.sz. melléklet
Az érdeklődési irányokra vonatkozó megfigyelési szempontok tehetségazonosításhoz 8
Tegyen X jelet abba a rovatba, amelyik állítás jellemző a megfigyelt gyermekre!
Az 5 a legjellemzőbbet, az 1 az egyáltalán nem jellemzőt jelenti.
Az érdeklődés irányai
1.

Szeret beszélni, történeteket mesélni, memorizálni.

2.

Szeret számolni, számokkal foglalkozni.

3.

Szeret rajzolni, építeni, alkotni, képeket nézegetni.

4.

Szeret mozogni, megérinteni dolgokat, testbeszéddel kommunikálni.

5.

Szeret énekelni, dúdolni, zenét hallgatni.

6.

Szeret barátkozni, emberekkel beszélgetni, csoportokhoz csatlakozni.

7.

Szeret folyvást tevékenykedni.

8.

Tanulni tud saját sikereiből, hibáiból.

9.

Kiváló a beszédkészsége, könnyedén fejt ki szóban ötleteket, gondolatokat.

5 4 3 2 1

10. Képes másokat bevonni a tevékenységekbe.
11. Jó kézügyessége van.
12. Szívesebben játszik egyedül, mint társakkal.
13. Sokat kérdez arról, hogyan működnek a dolgok.
14. Gyakran firkál könyveibe, munkalapjaira vagy máshova.
15. Független, erős akaratú.
16. Nagyon sok dalt ismer.
17. Társai keresik társaságát.
18. Szereti a verseket, nyelvtörőket, mondókákat.
19. Korához képest magas szinten tud következtetni, elvonatkoztatni.
20. Jó ritmusérzéke van.
21. Jól tájékozódik a térben.
22. Szeret sakkozni, dámázni, malmozni vagy más stratégiai játékot játszani.
23. Szeret barkácsolni, kézimunkázni.
24. Érdekli a természet, szeret a természetben lenni.

8

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
Egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetésének
és továbbfejlesztésének a támogatása, NTP-ENK-M-16-0001, TehetségKapu 2
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10.sz. melléklet-1.

Nyári heti terv 1. változat
Időszak:
Téma:
Felelős:
Tervezett tevékenységek

Napok

Differenciálási lehetőségek
(összevonásra való tekintettel)

Hétfő

-

Kedd

-

Szerda

-

Csütörtök

-

Képességfejlesztés
lehetősége

Megvalósítható
Szobában/
szabadban


Eszközök

Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése

Tagintézményi specifikumhoz
kapcsolódó
Játék (Szerep-/ szabály- és
verseny/konstruáló-építőjáték)
1 tevékenységi terület
Tagintézményi specifikumhoz
kapcsolódó
Játék (Szerep-/ szabály- és
verseny/konstruáló-építőjáték)
1 tevékenységi terület
Tagintézményi specifikumhoz
kapcsolódó
Játék (Szerep-/ szabály- és
verseny/konstruáló-építőjáték)
1 tevékenységi terület
Tagintézményi specifikumhoz
kapcsolódó
Játék (Szerep-/ szabály- és
verseny/konstruáló-építőjáték)
1 tevékenységi terület
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Tervezett tevékenységek

Napok

Differenciálási lehetőségek
(összevonásra való tekintettel)

Péntek

-

Képességfejlesztés
lehetősége

Megvalósítható
Szobában/
szabadban


Eszközök

Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése

Tagintézményi specifikumhoz
kapcsolódó
Játék (Szerep-/ szabály-és
verseny-/konstruáló-építőjáték)
1 tevékenységi terület

Mindennap
megjelenő szabad
játék
tevékenységek
ajánlása
Mindennap
megjelenő
mozgásos
tevékenységek
ajánlása
Délutáni pihenő
idejére tervezett
tevékenységek
Élményszerzési
lehetőségek:
Tagintézményen
kívül/belül/ online
Munkajellegű
tevékenységek
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10.sz. melléklet-2.

Nyári heti terv 2. változat
Időszak:
Téma:
Felelős:
Tervezett tevékenységek
Differenciálási lehetőségek (összevonásra való tekintettel)

Képesség-fejlesztés
lehetősége

Megvalósítható
Szobában/
szabadban


Eszközök

Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése

Élményszerzés,
tervezett séták, külső
helyszíni látogatások
Játék tevékenységek
(Szerep-/ szabály- és
verseny/ konstruálóépítőjáték…)
Mindennap megjelenő
szabad játék
tevékenységek
Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka
Külső világ tevékeny
megismerése
- matematikai
tapasztalatszerzés
- digitális nevelés
lehetőségei
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Tervezett tevékenységek
Differenciálási lehetőségek (összevonásra való tekintettel)

Képesség-fejlesztés
lehetősége

Megvalósítható
Szobában/
szabadban


Eszközök

Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése

Mozgás
Mindennap megjelenő
szabad mozgásos
tevékenységek
Verselés - mesélés

Ének-zene, énekes játék
és gyermektánc

Délutáni pihenő idejére
tervezett tevékenységek

Munkajellegű
tevékenységek

280

„Nekünk minden gyermek fontos”

10.sz. melléklet-3.

Nyári heti terv 3. változat
Időszak:
Téma:
Felelős:
Külső világ tevékeny
megismerése
- matematikai
tapasztalatszerzés
- digitális nevelés
lehetőségei

Rajzolás, festés,
mintázás, kézi
munka

Verselés - mesélés

Ének-zene, énekes
játék és gyermektánc

Mozgás

Tervezett
tevékenységek
Differenciálási
lehetőségek
(összevonásra való
tekintettel)

Képesség-fejlesztés
lehetősége
Megvalósítható
Szobában/
szabadban

Eszközök
Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése
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További tervezett tevékenységek
Differenciálási lehetőségek (összevonásra való tekintettel)

Képesség-fejlesztés
lehetősége

Megvalósítható
Szobában/
szabadban


Eszközök

Tevékenységek
megvalósulása,
értékelése

Élményszerzési
lehetőségek:
Tagintézményen
kívül/belül/ on-line
Játék tevékenységek
(Szerep-/ szabály- és
verseny/ konstruálóépítőjáték…)
Mindennap megjelenő
szabad mozgásos
tevékenységek
Mindennap megjelenő
szabad játék
tevékenységek
Délutáni pihenő idejére
tervezett tevékenységek

Munkajellegű
tevékenységek
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11.sz. melléklet
FOGALOMTÁR
Kompetencia: Azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek
összessége, mely által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.
Egy képzési vagy oktatási intézmény, program akkreditációja annak a külső garantálását
jelenti, hogy az intézmény, program megfelelő minőségű és a különféle előírásoknak,
akkreditációs szempontoknak megfelelő képzést nyújt.
Komprehenzív: átfogó, összefogó, széles körű, minden részletre kiterjedő
Differenciált: különvált, elkülönült, szétvált megoszlott
Az inkluzív, befogadó iskolai oktatás személyiségre orientált. Feladata, hogy megteremtse
minden tanuló egymással való sokoldalú interakciós, kommunikációs és kooperatív
nevelési-oktatási lehetőségét, biztosítsa a tudáselsajátítás, a jártasságok, készségek,
képessége, kompetenciák, gondolkodási erők, megszerzésének, fejlesztésének aktív,
konstruktív ösztönzési folyamatát.
Szuggesztív: sugalló, ösztönző; a képzeletre erősen ható
A hazafiság (patriotizmus) a haza (szülőföld) iránt érzett pozitív érzelmek összessége, a
haza szeretete és hajlandóság a szolgálatára. A szülőföld lehet szűkebb környezet
(tájegység, város, falu), de a hazafiság főleg a nemzet vagy haza felé irányul. A hazafiság
alatt értendő a közösségvállalás a nemzet többi tagjával, a közös hagyományok megőrzése,
közös jövő biztosításának szándéka
Az „integráció” szó eredeti jelentése: különálló részeknek valamely nagyobb egészbe,
egységbe való beillesztése, beolvadása, egyesülése.
Etnikum alatt történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával,
közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népességet értünk.

valamint

A prevenció megelőzést jelent, azon lépések, melyek minimalizálják illetve kiküszöbölik
azokat a társadalmi, pszichológiai és szociális feltételeket, melyek érzelmi, fizikai
betegségeket vagy társadalmi-gazdasági problémákat okoznak vagy hozzájárulnak ezek
kialakulásához.
Facilitátor: csoportos folyamatokat, megbeszéléseket levezető., biztosítja a résztvevők
egyenlőségét, a csoport által alkotott szabályok betartását.
Divergens gondolkodás: A divergens gondolkodású ember számára nincs egyetlen "jó"
válasz, fantáziája és alkotóképessége segítségével lehetséges válaszok egész sorát
produkálja. Képes látszólag egymástól független, össze nem tartozó elemek között
kapcsolatot felfedezni, s így minőségileg valami újat teremteni.
Optimum: A legjobb lehetőség, helyzet, eredmény, teljesítmény.
Multiszenzorális: minden érzékszervet érintően, együttesen ható
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Protetikus környezet: Az autizmussal élő gyermekeknek nagy szüksége van az érzelmileg
biztonságos, bejósolható és érthető környezetre. Az autizmussal élő gyermekek számára a
vizuális támogatás a megértés kulcsa.
A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális,
pedagógiai, profit és nonprofit területen. Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia
fejlesztése.
A szupervízió nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent, hanem egy tanulási folyamat a
személyes tapasztalat szakmai és/vagy személyes kontextusában.
Kontextusnak (vagy környezetnek) azokat a körülményeket és állapotokat nevezzük,
amelyek (többnyire) egy eseményt (vagy szöveget: textus) „körbefognak, körülölelnek”
SMART: A SMART egyszerű célmeghatározó modell.
S=specifikus,M=Mérhető,A=attraktív,R=reális, T=terminizált( határidőhöz kötött)
PDCA ciklus: P= tervezd meg, D= valósítsd meg,C=ellenőrizd az eredményeket,
A=intézkedj az eredmények alapján
Bármilyen műveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, működtetésre, koncepcióra,
elgondolásra vonatkoztatható, zárt hatásláncú folyamatosan ismétlődő körfolyamat elv.
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