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1. BEVEZETŐ

Pedagógiai  programunk  a  hagyományainkra,  értékeinkre,  nemzeti  sajátosságainkra,  a
pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert
gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt
nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült.

Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kellett 
vennünk:
a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét,
b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét.

   Az óvoda adatai:

Intézmény neve: MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 
Cím: 7342 Mágocs Templom tér 2
Óvodavezető: Jurisits Józsefné
Telefon: 72/451 122

1.1. Az óvoda környezeti sajátosságai, helyzetkép
Intézményünk látja el az óvodai nevelés országos alapprogramjában, a német nemzetiségi
nevelés  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelésének  irányelveiben
meghatározott óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő német nemzetiségi nyelvi nevelő
funkcióit.
A  Mágocsi  Bokréta  óvoda  a  város  szívében,  a  templom  mellett,  nyugodt,  csendes
környezetben helyezkedik el. Az épület jól megközelíthető, kisebb parkoló segíti a szülők
közlekedését.  Két  füves  udvara  van,  mindkettő  árnyékos,  tágas,  védett,  az  EU
szabványoknak megfelelt udvari játékokkal, ütéscsillapító aljzattal felszerelt.
Óvodánk két épületből áll, a fő épületet 1912-ben eredetileg is óvodának építették, a kisebb
épületet  egy nyitott  színből  alakították  ki.  A fő épületben négy csoportszoba található.
Három teremben van galéria,  ami növeli a gyermekek által használt teret.  A termekhez
tartozik egy-egy nagy méretű tükör, ami segíti a gyermekek testséma fejlődését, valamint
bordásfal,  ami  mozgásigényük  kielégítésében  kap  szerepet.  A fő  épületben  két  mosdó
biztosítja a tisztálkodás feltételeit, itt található meg a logopédia szoba, a sószoba, a nevelői-
vezetői iroda, és a melegítőkonyha a hozzátartozó helyiségekkel.
A kisebb épület egy tornaszobának ad helyet, valamint mosdó, és fejlesztő szoba segíti a
gondozást, a nevelő munkát.
A  gyermekek  nevelése  szépen  felújított,  barátságos  körülmények  között  folyik,  a
csoportszobák egyéni hangulatát az óvónők, dajkák a gyerekkel együtt alakítják ki.
Óvodánk kétnyelvű német nemzetiségi óvoda.
2008-ban  bevezettük  az  integrált  pedagógiai  rendszert  az  esélyegyenlőséget  szolgáló
intézkedések  támogatására.  Gondoskodunk  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermek
neveléséről, felzárkóztató fejlesztéséről.
A TÁMOP 3.1.7 Referencia intézmények országos hálózatának kiépítését segítő pályázat
segítségével  felkészültünk  a  referencia  intézményi  szerepre,  minősítés  előtt  állunk.  A
pedagógus  életpályamodell  bevezetésével  adminisztrációs  feladataink  megnőttek,
szaktanácsadói támogatással felkészültünk a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, a minősítésekre.
Létrehoztuk az intézményi ellenőrzés munka csoportját, feladatainkat beütemeztük.



1.2. Az óvodák körzetében élő családok szociokulturális helyzete, segítésük
Az óvodánk körzetében élő családok nagy része megélhetési gondokkal küzd, segélyekből,
idénymunkák  vállalásából  igyekszik  létfeltételei  egyensúlyát  megtartani,  de  a
munkanélküliség, a nagycsalád, és a rossz szociális ellátottság miatt sok a probléma. Ezért
megnő az óvoda óvó-védő és szociális funkciója. Óvodánkban kiemelt jelentőségű szerepet
kapnak  a  gyermekvédelmi  feladatok  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek
integrációja.
Szociokulturálisan a társadalmi rétegek nagy különbségeket mutatnak.
Óvodánkba  alsómocsoládi,  nagyhajmási  és  mekényesi  gyermekek  is  járnak.  Mind
Mágocson,  mind  a  társközségekben  egyre  több  a  hátrányos  helyzetű  család,  sok  a
munkanélküli szülő, és sok az alacsony jövedelemből élő. A kedvezőtlen szociokulturális
környezetben élő gyermek sok odafigyelést igényelnek, fontos a gyermekjóléti szolgálattal
való folyamatos kapcsolattartás.
Fontosnak tartjuk:

 a szülőkkel való együttműködést, partneri kapcsolat kiépítését, amely gyermekük
fejlődését szolgálja

 folyamatos tájékoztatásukat a helyzetük javítását szolgáló törvényi lehetőségekről
 programok szervezését, amelyekre meghívjuk, amelyeknek aktív szereplői lehetnek

a szülők
 hogy ismerjék meg azt a közeget, az óvodai életet, ahol gyermekük ideje jelentős

részét tölti
 a gyermekek személyiségfejlődésének segítését, ehhez szükség esetén szakember

biztosítását
 fontosnak tartjuk  a  szülők segítését,  nevelési  problémáik megoldását,  fogadóóra

keretein belül

1.3. Alapelveink
l Az  óvodai  nevelés  az  egyenlő  hozzáférés  biztosításával,  a  gyermek

személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére, az emberi jogok és a
gyermeket  megillető  jogok  tiszteletben  tartásának  megerősítésére  irányul  oly
módon,  hogy  minden  gyermek  egyenlő  eséllyel  részesülhessen  a  színvonalas
nevelésben.

l A  gyermeket  -  mint  fejlődő  személyiséget  -  elfogadás,  tisztelet,  szeretet,
megbecsülés és bizalom övezi, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem
illeti meg.

l Az  óvodai  nevelésben  alkalmazott  pedagógiai  hatásoknak  a  gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.

l Lehetővé tesszük és segítjük a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

l A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk
esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

l Gondoskodunk  a  gyermeki  szükségletek  kielégítéséről,  az  érzelmi  biztonságot
nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az
értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.

l Biztosítjuk  a  gyermeki  közösségben  végezhető  sokszínű  –  az  életkornak  és
fejlettségnek  megfelelő  –  tevékenységeket,  különös  tekintettel,  a  mással  nem
helyettesíthető játékot,  e  tevékenységeken keresztül  az életkorhoz és  a  gyermek
egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakat, emberi értékek közvetítését; a
gyermek  egészséges  fejlődéséhez  és  fejlesztéséhez  szükséges  személyi,  tárgyi
környezetet.



l A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  családi  nevelését,  a  közösségbe  való
beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben
együtt történő integrált nevelése. Óvodánk magasabb értéket kínál a sajátos
nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.

l A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fontosnak tartjuk, hogy
o az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
o fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
o a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,

l A  nevelés  hatására  a  sajátos  nevelési  igényű  kisgyermeknél  is  fejlődik  az
alkalmazkodó készség,  az  akaraterő,  az önállóságra törekvés, az érzelmi élet,  az
együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása a szükséges
tárgyi  feltételek  és  eszközök  megléte  akkor  biztosítja  a  nevelési  célok
megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget
kap,  ami  a  további  önálló  cselekvéséhez  szükséges.  A  gyermek  habilitációs,
rehabilitációs fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakvéleménye.

o A sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését, az elfogadó, az 
eredményeket értékelő környezet segíti.

o A gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege súlyosságának mértéke 
határozza meg.

o Terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága,
személyiségjegyei befolyásolják.

o A fejlesztés  szervezeti  keretének  megválasztását  az  alkalmazott  speciális
módszer-  és  eszköz  rendszer  minden  esetben  a  gyermekek  állapotából
fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.

o Az integrált nevelés során az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményének figyelembevételével egyéni fejlesztés valósul meg.

l A  gyermekek  integrált  nevelésében,  fejlesztésében  részt  vevő,  magas  szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség)
és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus

o egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz,

o a  foglalkozások  során  a  pedagógiai  diagnózisban  szereplő  javaslatokat
beépíti,  a  gyermek  fejlődésének  elemzése  alapján  –  szükség  esetén  –
eljárásait  megváltoztatja,  az  adott  szükséglethez  igazodó  módszereket
megválasztja,

o egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
o alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
o együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
l A kisebbségi óvodai nevelés- német nemzetiségi nevelés –az óvodáskori gyermekek

életkori  sajátosságainak  és  egyéni  fejlettségének  megfelelően  a  kisebbség
nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok
átörökítését és ápolását szolgálja, a gyermekek identitás tudatának erősítését segíti.



2.    GYERMEKKÉP,     ÓVODAKÉP

2.1. Gyermekkép
l Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is

egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
l A gyermek  fejlődő  személyiség,  fejlődését  genetikai  adottságok,  az  érés  sajátos

törvényszerűségei,  a  spontán  és  tervszerűen  alkalmazott  környezeti  hatások
együttesen  határozzák  meg.  E  tényezők  együttes  hatásának  következtében  a
gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó
testi  és  lelki  szükségletei  vannak.  A  személyiség  szabad  kibontakozásában  a
gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai
nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára,
hogy  egyformán  magas  színvonalú  és  szeretetteljes  nevelésben  részesüljön,  s
meglévő  hátrányai  csökkenjenek.  Nem  ad  helyet  semmiféle  előítélet
kibontakozásának.

l Az egyenlőség pedagógiájának értelmében fontos, hogy minden gyermek érezze,
kíváncsiak  vagyunk  az  élményeire,  a  kérdéseire,  minden  gyermek  egyformán
értékes számunkra.

l A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és
nevelést,  az  óvoda  harmóniára  törekszik,  amely  türelmet,  érdeklődést,  és  olyan
szabályozó erőt jelent,  amely rendet teremt az értékek között  egyfajta tendencia
irányába.

l A  kisebbséghez  tartozók  ismerik  a  kisebbség  kultúráját,  elfogadják  értékeit,
megértenek  a  kisebbség  nyelvén  egyszerű  mondatokat,  megnevezés  szintjén,
egyszerű mondatokban alkalmazzák a kisebbség nyelvét.

l A sajátos nevelési igényű gyermekek érzelmi élete kiegyensúlyozott, törekszenek
az önállóságra, együttműködésre.

l A gyermekek elfogadják a másságot, segítik, együttműködnek a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel, tiszteletben tartják különleges gondozási igényüket.

l A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek elsajátítják az alapvető viselkedési
szabályokat.

l Migráns gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, emberi jogok,
alapvető szabadságjogok védelme.

2.2.Óvodakép
l Az  óvodai  nevelésünk  célja  az,  hogy  elősegítse  az  óvodásaink  sokoldalú,

harmonikus  fejlődését,  a  gyermeki  személyiség  kibontakozását,  a  hátrányok
kiegyenlítését,  az  életkori  és  egyéni  sajátosságok  és  az  eltérő  fejlődési  ütem
figyelembevételével, (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is).

l Az óvoda közoktatási  rendszer  szakmailag önálló nevelési  intézménye a  családi
nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.

l Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
l Az óvodai nevelésben alapelvünk, hogy:

o a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és 
bizalom övezi;

o a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a 
gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;



o az  óvodai  nevelésben  alkalmazott  pedagógiai  hatásoknak  a  gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.

l Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
o a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;
o a  testi,  a  szociális  és  az  értelmi  képességek egyéni  és  életkor-specifikus

alakításáról;
o a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek

megfelelő  –  tevékenységekről,  különös  tekintettel,  a  mással  nem
helyettesíthető játékra;

o e  tevékenységeken  keresztül  az  életkorhoz  és  a  gyermek  egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítésére;

o a gyermek egészséges  fejlődéséhez  és  fejlesztéséhez  szükséges  személyi,
tárgyi környezetre.

l A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális
nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

l A  mindennapos  pedagógiánkban  meghatározó  a  német  nemzetiség  nyelve,
kultúrája.  Óvodánk  tükrözi  a  kisebbség  kultúráját,  a  kisebbség  életmódját,
szokásait,  hagyományait,  és tárgyi emlékeit.  Tárgyi értékei állandó és kibővített
időszakos kiállításon tekinthetők meg.

l A gyermekek óvodai életét, a kisebbség nyelvén is szervezzük, a gondozásukban,
nevelésükben résztvevő pedagógusok közreműködésével.

l Rendelkezünk a kisebbségi kultúra és nyelv ápolását segítő eszközökkel
l A  kisebbség  hagyományait,  ünnepélyeit  a  gyermekek  életkori  sajátosságaihoz

igazítva közvetítjük.
l Nevelési  programunk  a  helyi  hagyományokra  épül,  amelyek  ünnepeinket  és

programjainkat is áthatják.
l Pedagógiai  tevékenységrendszerünk  és  tárgyi  környezetünk  biztosítja  az

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
l Az  óvoda  miközben teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a

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

l Nevelő  munkánkat  kiegészítjük  a  családdal,  kisebbségi  szervezetekkel  való
együttműködéssel.

l A sajátos nevelés igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelésének  érdekében  biztosítjuk  a  rugalmas  szervezeti  kereteket,  egyéni
foglalkoztatásuk megvalósítása érdekében.

l A sajátos nevelési igényű gyermek befogadása érdekében biztosítjuk a folyamatos
tájékoztatást az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak
között, együttműködünk a sérült gyermek családjával.

l Minden  gyermek  számára  biztosítjuk  a  segítséget,  hátrányainak  leküzdése
érdekében.

l A gyermekek integrált nevelése, fejlesztése érdekében az arra rászorulóknak egyéni
fejlesztési tervet készítünk, biztosítjuk a fejlesztéshez szükséges személyi, és tárgyi
feltételeket.

l Óvodapedagógusaink  biztosítják  az  egy-egy  probléma  megoldásához  szükséges
alternatívákat,  alkalmazkodnak az eltérő képességekhez,  az eltérő viselkedéshez.
Együttműködnek  a  különböző  szakemberekkel,  iránymutatásaikat,  javaslataikat
beépítik a pedagógiai folyamatokba.



l A  hazájukat  elhagyni  kényszerülő  családok  (a  továbbiakban:  migráns)
gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, társadalmi integrálását.

2.3.Inklúzió (befogadás)

Inklúzió az a befogadó légkör és eljárás rendszer, ahol mindenki függetlenül egyéni 
sajátosságaitól megtalálja a helyét.
Alapelveink:

l A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk
az önazonosság megőrzését,  ápolását,  erősítését,  átörökítését,  nyelvi nevelését,  a
társadalmi integráció lehetőségét.

l Migráns  gyermekek  esetében  lehetőséget  biztosítunk,  hogy  a  gyermekek
megismerhessék  egymás  kultúráját,  anyanyelvét.  Nyitott  és  megértő  viselkedés
kialakítása a célunk, a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt.

l Biztosítjuk a rugalmas befogadó óvodai környezetet és az egyenlő hozzáférést.
l Minden  gyermek  különböző,  minden  gyermeket  a  maga  szintje  és  képességei

szerint  szükséges  nevelnünk,  fejlesztenünk.  Ezen  folyamatoknál  figyelembe
vesszük  a  gyermekek  eltérő  kulturális,  illetve  társadalmi  hátteréből  adódó
sajátosságait.

l Óvodánk változatos tevékenykedtetéssel az esélyegyenlőség elvének érvényesítését
szolgálja.

l Enyhíti, fékezi a társadalmi különbségek mechanikus leképeződését, átörökítését.
l Egyenlő emberi méltóság kifejezésére törekszünk.
l Törekszünk a kirekesztés, előítéletes kiszorítottság megszüntetésére.
l A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  is  egyediek,  ezért  sajátos  nevelési

megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek, mint bárki más. Önmaguknak is kell
cselekedni önmagukért. Pedagógusaink segítenek a feltételek megteremtésével. A
kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek joga van sajátosságaihoz az azokkal való
teljes  élethez,  amely  bizonyos  speciális  életmóddal  jár  együtt.  Joguk  van
életkoruknak,  és  egyéni  fejlettségüknek  megfelelő  szinten  tisztában  lenni  saját
állapotukkal, jogaikkal, lehetőségeikkel.

l A gyermekek személyiségét nem statikusan, hanem önmagukhoz viszonyított 
fejlődésében szemléljük.

Célunk:
l A társadalmi különbségek miatti kirekesztés megelőzése,
l a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, autonómiájuk kibontakoztatásának 

segítése,
l a kompetenciák erősítése.

Feladataink:
l A   nyomon követéses-, önmagához viszonyított fejlesztő mérés (mérés =

megismerés, tervezés, fejlesztés) alkalmazása
l Biztosítjuk a pedagógiai környezet feltételeit:

o Termeink elrendezésében törekszünk a kuckósításra, tevékenység szerinti 
sarkok kialakítására.

o Olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek párhuzamosan jelen vannak.
o Képesség szerinti differenciálásra törekszünk.
o Pedagógusaink, mint szervezők, segítők vesznek részt az óvodai nevelésben
o Biztosítjuk a játék, szabad játék, objektív és szubjektív feltételeit.



o A szabadság  és  a  rend  egyensúlyára  törekedve  alakítunk  ki  szokásokat.
Általános és egyéni elvárásokat is megfogalmazunk.

o Olyan technikákat alkalmazunk, amelyekben a gyermekeknek lehetőséget
biztosítunk gyermek társaik segítésére.

o A  helyes  önértékelés  kialakítására  törekszünk,  mert  a  saját  magában
megerősített  gyermek  képes  másokra  is  gondolni.  A gyermekek  hibáit,
tévesztéseit,  mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeljük, az egyéni
megértést elősegítő módon reagálunk rájuk.

l A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  számára  megteremtjük  a  lehetőséget
szakemberek  segítségével,  hogy  személyiségük  megfelelően  fejlődhessen.  A
gyermek  személyiségfejlődésének  nehézségeit  felismerve  segítséget  nyújtunk
számára, a megfelelő szakembertől segítséget kérünk.

l Különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek  számára  hosszabb  távú  fejlesztési
terveket  dolgozunk  ki,  és  ezek  hatékony  megvalósításához  megteremtjük  a
feltételeket.  Az  általános  pedagógiai  célrendszer  figyelembevételével  határozzuk
meg az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat

l Széleskörű együttműködésre törekszünk a gyermek esélyeinek növelése érdekében
(gyerek-gyerek,  szülő-szülő,  gyerek-pedagógus,  szülő-pedagógus,  szülő-
szakember, pedagógus-szakember)

3.    AZ ÓVODAI NEVELÉS     FELADATAI

3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai
Az  óvodai  nevelés  feladata,  az  óvodás  korú  gyermek  testi  és  lelki  szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:

 az egészséges életmód alakítása
 az érzelmi, erkölcsi, és a közösségi nevelés
 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

3.2.Óvodánk helyi, speciális céljai, feladatai
 óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport működtetése
 Veronika zeneprojekt alkalmazása
 Pedagógia projektek-, témahét alkalmazása
 IKT eszközök használata
 Sindelar-Zsoldos módszer alkalmazása
 Gyermek tánccsoport működtetése
 Óvodapedagógusi színjátszó csoport működése
 Sóterápia

Sóterápia
Évszázadok  óta  tudjuk,  hogy  a  só  –  barlangok  és  a  sós  tengeri  levegő  az  emberi
szervezetre, - főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat
régóta  és  folyamatosan használ.  A só  csak  természetes  anyagokat  tartalmaz.  Hatását  a
negatív ionizáció, a levegő magas páratartalma alapján fejti ki. A beszívott levegőben lévő,
egészségre  nem káros  anyagok a  légzőszervek felületén  megtapadva fejtik  ki  jótékony
hatásukat. Csökken a légzőszervek nyálkahártyájának váladéka, fokozódik az öntisztulás,
enyhülnek,  illetve  megszűnhetnek  a  gyulladásos  folyamatok.  Magyarországon  az  idült
légzőszervi  megbetegedések  száma  évről-évre  növekszik,  s  a  statisztikai  mutatók  azt
jelentik, hogy ezen betegségeknek a megjelenése egyre fiatalabb életkorra tehető.



Egyre  gyakrabban  találkozunk  bölcsődés  és  óvodás  korú,  tartós  kezelést,  gondozást
igénylő kisgyermekkel.
A  só  –  terápia  a  megelőzést,  prevenciót  szolgálja,  illetve  kiegészítő  kezelésként
alkalmazható.
Óvodánkban  a  gyerekek  egészségvédelme  érdekében  sószobát  alakítottunk  ki,  ahol  a
sótéglák  párolgása  biztosítja  a  megfelelő  klímát  a  betegségek  megelőzéséhez,  a  jó
közérzet,  a  jó  egészségi  állapot  fenntartásához.  A gyerekek  napirendjébe  a  szakmai
irányelveknek megfelelően illeszkedik a sószoba használata.
A gyermekek gondozónőjükkel, óvónőjükkel vehetik igénybe a sószobát. Az itt töltött idő
alatt kezdeményezhetnek mondókázást, éneklést, játékos mozgásokat, és a gyermeknél ez
által fokozottan érvényesülne a só jótékony hatása. Mivel ennek a korosztálynak a legfőbb
tevékenysége a játék, így a berendezés, és az eszközök összeállításánál is fontos szempont,
hogy a különböző korcsoportú gyermekek számára ezt az aktív, örömszerző tevékenységet
biztosítsuk.
A  sószoba  ősztől  tavaszig  üzemel,  és  mellette  a  gyerekek  szabad  levegőn  való
tartózkodása, az udvari élete ugyanolyan fontossággal bír.

RÉSZCÉLOK FELADATO
K



 Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek integrált 
nevelése

 DIFER felmérő 
használata, 
DIFER fejlesztő 
könyvek

 Sindelar-Zsoldos 
módszer 
alkalmazása

 Veronika zeneprojekt

 Pedagógiai 
projektek-, témahét 
alkalmazása

 IKT 
eszközök 
használata

 Gyermek 
tánccsoport 
működtetése

 Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 
érvényesítése, biztosítása. Szegregáció mentes 
együttnevelést biztosító környezet kialakítása. A 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyeinek növelése céljából egyéni fejlődésük 
nyomon követése, kiscsoportos és egyéni 
fejlesztése

 A gyermekek személyiségének, sajátosságainak 
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, elsősorban 
a játékukon keresztül történő feltárása.

 Olyan tevékenységrendszer biztosítása, amely a 
gyermekek érdeklődésére és cselekvésére, 
előzetes tudására, tapasztalataira épülő 
ismeretanyagot közvetít.

 Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és 
más okokból akadályozott fejlődésű gyermekek 
személyiségfejlesztése zenepedagógiai 
módszerek alkalmazásával.

 Egy adott, az óvodás korú gyermekek életkori 
sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodó téma 
lehető legtöbb vonatkozásban és összefüggésben 
történő, a gyermekek aktív részvételével történő 
feltárásához szükséges feltételek, körülmények 
biztosítása

 Az IKT eszközök rendeltetésszerű használatával a 
pedagógiai munka segítése, tartalmának 
gazdagítása, színesítése

 A zenei nevelés kiegészítéseként a magyar 
népzenei hagyományok, tájnyelv átörökítése az 
óvodás gyermek szintjén táncok és mondókák 
segítségével. A kisebbségi nevelés 
kiegészítéseként a német nemzetiségi zenei 
hagyományok és tájnyelv átörökítése az 
óvodáskorú gyermek szintjén táncok
és mondókák segítségével



3.3.    Az egészséges életmód alakítása

Alapelveink
 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének 

alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű
 A gyermek fejlődése szempontjából fontos a féltő, óvó, gondoskodó légkör, a folytonos stabil biztonság.
 A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket
 A környezettudatos magatartás megalapozása ebben az életkorban fontos feladata az óvodának, ebben nagy szerepe van óvodánk 

dolgozóinak mintát adó viselkedésének.
 Törekednünk kell a gyermek testi szükségleteinek maradéktalan kielégítésére, a gyermekek önállóságának fokozására.
 A gondozás és a szokások kialakításával szükségleteik kielégítésével elősegítjük fejlődésüket, hozzájárulunk egészségük megőr zéséhez, 

jó közérzetükhöz, és a nevelési hatások érvényesüléséhez.
 A gyermekek szociális hátrányait figyelembe véve a családból hozott értékeket erősítve olyan szokásokat alakítunk ki, amelyek 

szükségesek a társadalmi beilleszkedéshez.
 Fontosnak tartjuk a gyermekek higiénikus, biztonságos környezetének kialakítását és ennek érdekében, biztosítjuk a személyi és tárgyi 

feltételeket (felügyelet, segítségnyújtás).
 A gyermek én-tudatának kialakulásában nagy szerepe van önállóság fejlődésének, ezért csak annyi segítséget adunk feladataikhoz, ami

szükséges. Próbálkozásra ösztönözzük őket. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára annyi segítséget biztosítsunk, amely a
további önálló cselekvéséhez szükséges.

 A só – terápia a megelőzést, prevenciót szolgálja, illetve kiegészítő kezelésként alkalmazható az óvodában. A gyermekek 
egészségmegőrzésének fontos kiegészítő tevékenysége

 A rendszeres, örömmel végzett mozgás segíti a gyermeki testi képességek fejlődését
 Óvodánkban fontosnak tartjuk,  hogy a  gyermek gondozásában résztvevő a  német  nyelvet  beszélő  felnőttek  mintát  adjanak

beszédükkel,  hogy  az  iskolai  életre  felkészült  gyermekek  értsék  meg  az  egyszerűbb  utasításokat,  formáljanak  egyszerű
mondatokat.

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi beilleszkedését segítjük, szociális hátrányaik 
figyelembevételével.

 Az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos, életkori sajátosságokhoz igazított feladatainkat nevelési tervben rögzítjük, a 
testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés tekintetében, és fél évente értékeljük.

 Nagyon  fontosnak  tartjuk  a  gyermekek  fejlődésének  nyomon  követését.  A gyermek  fejlettségi  állapotának  mérését  és  az
eredmények  egyéni  dokumentációban  való  rögzítését,  fejlesztési  terv  készítését,  mert  csak  így  tervezhető  meg  és  végezhető
eredményesen a fejlesztés.



CÉ
L

FELADA
T

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI

ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
SIKERKRITÉRIUM

 A gyermekek 
egészséges fejlődése

 Váljék belső igényükké
a mindennapi élet során
az egészséges életmód.

 Sajátítsák el a 
testápolás, az étkezés, 
az öltözködés, a 
pihenés, a 
betegségmegelőzés és 
az egészségmegőrzés 
szokásait.

 Aktívan vegyenek részt 
a gondozási 
tevékenységekben, 
önállóságuk 
fokozatosan nőjön, 
segítsék társaikat.

 Tudja kielégíteni 
életkorának - és egyéni 
szükségleteinek 
megfelelő 
mozgásigényét

 Önmagukhoz, 
adottságaikhoz képest 
fejlődjenek a speciális 
gondozást, prevenciós 
és korrekciós testi, lelki
nevelést igénylő 

 Felvilágosító munka játékos tevékenykedtetéssel, 
az életkori sajátosságokhoz igazodva.

 Gondoskodás a gyermekek rendszeres 
egészségügyi szűréséről.

 Az egészség megőrzés, egészség védelem 
feltételeinek, a balesetmentes környezetnek 
a biztosítása.

 Sóterápia rendszeres alkalmazása.
 Féltő, óvó, gondoskodó légkör biztosítása.
 A helyes életritmus kialakítása érdekében a 

gyermek élettani szükségleteire tekintettel 
rugalmas napirend, a tevékenységek 
ismétlődésének biztosítása. Az egészségük 
védelméhez, szervezetük edzéséhez, és a 
pihenésükhöz szükséges feltételek biztosítása. 
Megfelelő alvásidőt kell nyújtanunk pihenésük 
érdekében.

 Higiénikus, tiszta, esztétikus környezet kialakítása.
 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, 

az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és 
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a 
megfelelő hely, idő, nyugodt légkör, felügyelet, 
segítségnyújtás biztosítása;

 A gyermeki testi képességek 
fejlődésének segítése.

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, 
mozgásigényének kielégítése; a harmonikus, 
összerendezett mozgás fejlődésének 

l Életkoruknak megfelelő 
tapasztalataik és ismereteik 
vannak az egészséges életmódról.

l A gyermekek az alapvető 
testápolási szokásokat 
elsajátítják, és önállóan végzik. 
Ügyelnek saját külsejükre, 
törekszenek a szép, csinos 
öltözködésre. Képesek 
igényeikhez igazodva öltözetük 
megváltoztatására.

l Teljesen önállóan öltöznek, 
cipőjüket befűzik, bekötik, 
öltözködés közben ügyelnek a 
rendre. A ruhadarabjaikat német 
kisebbségi nyelven is 
megnevezik.

l A tisztálkodáshoz szükséges 
eszközöket ismerik, német 
nemzetiségi nyelven is 
megnevezik. Ezen eszközöket 
rendben tartják, megfelelően, 
rendeltetésszerűen használják.

l Megismerik a kulturált étkezés 
szabályait, esztétikusan, 
higiénikusan, kulturáltan 
étkeznek, az evőeszközöket 
rendeltetésszerűen használják.

l Ismerik az ételek neveit 



gyermekek
 Ismerjék meg a

elősegítése.
 A gyermekeknek lehetőséget biztosítsunk

magyarul, néhányat németül, 
önállóan döntik



tevékenységek során, hogy 
milyen környezettudatos 
magatartással óvhatják 
környezetünket.

mozgásigényük kielégítésére, szabad játékra 
a mindennapos tevékenységekben. A 
rendszeres örömmel végzett mozgásra 
szoktatás udvari játékainkkal, 
kirándulásokkal.

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez 
szükséges egészséges és biztonságos környezet 
biztosítása.

 A gyermek életkori adottságaiból 
adódó mozgásigényének megfelelő 
környezet és tevékenységek biztosítása.

 Környezetbarát magatartás kialakítása.
 A környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás 
megalapozása.

 Megfelelő szakemberek bevonásával –a 
szülővel, óvodapedagógussal együttműködve- 
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 
testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

 A gyermek fejlődésének nyomon követése, 
aktuális fejlettségének mérése, az 
eredmény dokumentálása, fejlesztési terv 
készítése, fejlesztés.

 Az egészség megőrzését szolgáló 
témahét megszervezése a szülők, 
szakemberek bevonásával.

 IKT eszközök használatával a gyermekek 
érdeklődési körének bővítése, 
élménynyújtás.

 A gyermek, napi tevékenységei közben hallja 
és gyakorolja a német nemzetiségi nyelvet.

el mennyi ételt, italt fogyasztanak.
Készség szinten használják a 
kanalat, villát, óvodáskor végére a
kést, önállóan töltenek a 
kancsóból, mernek a tálból.

l Vannak ismereteik a 
környezettudatos magatartás 
szabályairól, tudatosodik 
bennük, miért kell óvni a 
környezetünket.

l Értik és használják a gondozás 
közben előforduló német 
szavakat, egyszerű 
kifejezéseket, udvariassági 
formákat.



Bölcsőde
 A bölcsődés korosztály részére biztosítjuk a napi 4-szeri együttétkezés lehetőségét (reggeli, tízórai,ebéd,uzsonna).
 A gondozónő feladatai a kisgyermek táplálásával kapcsolatban:
 kellemes, nyugodt légkör kialakítása
 megszerettetni a különböző ízű, sűrűségű a korának megfelelő ételeket
 önálló étkezés helyes szokásainak kialakítása
 helyes szokásokat kialakítani
 A gyerekek segíthetnek a terítésnél gondozónőjüknek. Önállóan szednek a kínáló tálból. Lényeges a gördülékenység az ebédeltetés 

alatt, mivel a hosszúra nyúló ebédeltetés alatt a gyerekek elfáradnak,türelmetlenné válnak.
 Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni alvási szokásaihoz, pl.: cumi, megszokott kendő, kedvenc maci, stb. használata. A gondozónő 

mindig a gyermekek mellett marad, a síró gyermeket megnyugtatja
   Öltözködés:
Öltözködés terén a gyerekek a teljes önállóságot még 3 éves korra sem érik el. A befejező, eligazító műveletben még segítséget igényelnek. 
Fontos dolog, hogy a gyermekre mindig fejlettségének megfelelő ruhadarabot adjunk. Kétéves gyerekek már önállóan le tudnak ve tkőzni. A 
2,5-3 évesek pedig már próbálkoznak az öltözködéssel és gombolással. A gondozónő elegendő időt biztosít a gyerekek próbálkozásaira.
   Tisztálkodás:
Minden gondozási művelet kapcsán arra kell törekedni, hogy az a gyermeknek kellemes élmény legyen. Feladatunk, hogy segítségére legyünk 
abban, hogy a tisztálkodással kapcsolatban elsajátítsa azokat a készségeket, melyeket hároméves korra általában el lehet várni.
   Pelenkázás, szobatisztaságra nevelés:
A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociális fejlődésében. Általában 2-3 éves kora között válik szobatisztává. Fontos, hogy a felnőtt
ebben is kezdettől fogva támogassa, együttműködjön vele. A pelenkázáshoz szükséges dolgokat (pelenka, popsi törlő, kenőcs) a szülők hozzák
gyermekeik számára.
Mivel ennek a korosztálynak a legfőbb tevékenysége a játék, így a berendezés, és az eszközök összeállításánál is fontos szempont, hogy a 
különböző korcsoportú gyermekek számára ezt az aktív, örömszerző tevékenységet biztosítsuk.
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a 
gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét.
Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár 
elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való 
kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.
A gyermekek saját gondozónőjükkel vehetik igénybe a sószobát. Az itt töltött idő alatt a pedagógusok kezdeményezhetnek mondókázást, 
éneklést, játékos mozgásokat, és a gyermeknél ez által fokozottan érvényesülne a só jótékony hatása.



3.4. Egészségfejlesztési program

Egészségfejlesztési programunk az óvodáskorban elsődleges fontosságú testi, lelki és szociális
feltételekre,  szükségletekre  irányul,  amelyek  a  gyermek  egészséges  személyiségfejlődésének
alapját képezik
Feladataink:

    Az élet és egészség,   mint   alapvető érték         megóvása
o Az   élet   és   testi   épség   biztosítása,   az   egészség védelme, Balesetvédelmi 

rendszabályok betartása és betartatása
Programunk tartalmazza a balesetekre, egészségmegőrzésre vonatkozó szabályokat.
o Az óvodába történő besurranások és a gyermekek „elszökésének”, megrontásának 

megelőző védelme
Az óvoda kapuja kaputelefonnal van ellátva. Becsöngetést követően beengedjük az
idegent. Aki beengedi, az fogadja az ajtóban és megkérdezi, kit keres, majd elkíséri az
óvodán  belül.  A gyerekek  a  kiskaput  nem  tudják  kinyitni,  a  bejárati  ajtóra  riglit
szereltetünk. A gyermeket csak az viheti el, akit a szülők előzőleg írásban megjelöltek,
illetve szóban jelezték, ki fog jönni a gyerekért. A szülő arról is írásban nyilatkozik,
hogy gyermeke egyedül közlekedik-e. Az óvoda területén idegen nem tartózkodhat, a
gyerekek óvodapedagógus felügyelete alatt vannak az óvodában tartózkodásuk ideje
alatt.  Az óvoda területén bekövetkezett balesetekért mindaddig a szülő a felelős, míg
reggel át nem adja a gyermeket az óvónőnek, illetve délután, amikor már átvette tőle.
o A mozgás- és játékszabadság lehetőségeinek biztosítása
Biztosítjuk  a  szabad  játékhoz,  mozgáshoz  napirendünkben  a  lehetőséget,  időt,  a
csoportszobákban,  tornateremben  a  helyet  és  rendelkezünk  a  mgvalósításhoz
szükséges eszközökkel.
o Társkapcsolatok gondozása, agresszió, elmagányosodás kezelése
Az óvodapedagógusok a társas kapcsolatok alakulását csoporton belül megfigyeléssel
követik  nyomon.  A perifériára  kerülő  gyermekeket  társas  tevékenységekkel,  közös
feladatokkal  ösztönzik  kommunikációra.  Csoportjában  tudatosan  alkalmazza  a
konfliktus-megelőzés  módszereit,  például  a  közös  szabályalakítást,  az  értékelési
szempontok  tudatosítását,  a  pozitív  példák  megerősítését,  a  következetességet.  A
csoportjában  felmerülő  konfliktusokat,  azok  okait  felismeri,  helyesen  értelmezi  és
hatékonyan  kezeli.  Konfliktushelyzetben  a  gyermekeket  a  konfliktusok
kompromisszumos megoldására ösztönzi.

Agressziónak nevezünk  minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy – nyílt
vagy szimbolikus formában –valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon.”
(Ranschburg J.)
Az agresszió irányulhat önmaga ellen vagy mások ellen.
Konkrét megnyilvánulások:
- fizikai: csipkedés, rúgás, stb.
- tárgyi: összetépés, rombolás, stb.
- lelki: megszégyenítés, kirekesztés stb.
- verbális: csúnya szavak, igaztalan vádak stb.
Háttérében lehet:  félelem, harag, elfojtás, fájdalom, düh, mások agressziójának átélése, egyéb
negatív tapasztalat, negatív élmény, kirekesztettség, elszigeteltség, szeparáció, szeretethiány, stb..
A fiúknál több a fizikai agresszió, a lányoknál több a verbális agresszió.
Alapvető megnyilvánulások:



Túl könnyen beszokik az óvodába 
Szokásokat, szabályokat nehezen tart be
Általános beilleszkedési nehézségek 
Kötözködő, szándékosan bánt
Hiszti, kellemetlen viselkedés
Méltánytalanság éri a visszahatást jogosnak érzi (üldöztetésérzés), téves mentalizáció 
Inaktív szocializáció következtében empátia hiánya

Válasz az agresszióra: 
Dicséret:
Pozitív visszajelzés, bíztatás
Mindig az erőfeszítést dicsérni, soha nem az okosságot 
Mindig az erőfeszítést dicsérni, soha nem a személyiséget 
Mindig konkrétan dicsérni, magát a tettet
Azonnal visszajelezni, reagálni
A beavatkozás lehetséges szintjei, a bevonás módjai:
- szociális háló: családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális munkás
- pszichológiai segítség
- kriminológiai/jogi segítség

Fertőző  betegségek  és  egyszerűbb  rendellenességek-  tartás  rendellenesség,  gerincferdülés-
megelőzése.  A fertőző betegségek megelőzése érdekében minden gyermeknek elkülönítjük az
ágyneműjét  és  külön huzatban tároljuk.  A gyermekek nem használhatják  társaik  tisztálkodási
eszközeit.  A tisztálkodó eszközök tároló  polcon vannak elhelyezve,  rendszeres  fertőtlenítésük
megtörténik. A zsebkendőhasználat szokásait megtanítjuk a gyerekeknek. Fertőző betegség esetén
jelezzük a szülőknek és a gyermekorvosnak. Sószobánk segít a megelőzésben, minden gyereke
legalább hetente egy alkalommal fél órát a sószobában tölt, ahol beszéd és légző gyakorlatokkal,
mondókázással,  énekelgetéssel töltik a  gyerekek az idejüket,  hogy minél  hatásosabb legyen a
sóterápia. A gyerekek és felnőttek számára fertőtlenítő kézmosását biztosítunk. A gyerekek csak
orvosi igazolással jöhetnek betegség után ismét óvodába.
Segítjük az arra rászorulók mozgásfejlődését. Megelőző tornát alkalmazunk a gyerekek 
körében. Személyi- és környezet higiéné feltételrendszerének biztosítása
Előírásszerűen tartjuk tisztán óvodánk épületében a helyiségeket, az udvart. Gondoskodunk a 
szellőztetésről. Higiénés előírásokat betartjuk.
Káros függőséghez vezető szokások megelőzése
Felvilágosító tájékoztatást adunk a dohányzás megelőzés témakörben egészségnapon 
Beteg, sérült, KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ gyermekek különös védelme
Gondoskodunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tekintetében a megfelelő szakemberről,
segítjük  a  családot,  tájékoztatjuk  őket  feladataikról,  kötelezettségeikről,  lehetőségeikről,
jogaikról.

    Helyes táplálkozás és kulturált étkezés feltételeinek     javítása
o A gyerekek  önkiszolgálás  keretein  belül  kezdik  az  óvodát,  amely  fokozatosan

kerül bevezetésre. A mini csoportban több segítséget kapnak, mire megtanulják,
hogy a poharat és a tányért maguk viszik a helyükre étkezésnél. Nagy csoportra



már  odáig  fejlődnek,  hogy  mások  kiszolgálását  végzik  napos  rendszerben.
Nevelési  terveink  tartalmazzák  a  fokozatos  bevezetést,  melyet  minden
korcsoportra pedagógiai programunk alapján kidolgoztunk.

o Törekszünk  arra,  hogy  a  gyerekek  a  számukra  ismeretlen  ételféléket  is
megkóstolják,  megszeressék.  Tartózkodunk  minden  kényszertől,  rábeszéléssel
próbálkozunk újra és újra. A konyhának jelezzük, ha valamelyik ételt különösen
elutasítják  a  gyerekek,  keressük az  élelmezésvezetővel  azokat  a  megoldásokat,
melyek mind az előírásoknak, mind a gyerekek igényinek megfelelnek.

o A  gyerekeknek  lehetőségük  van  óvodánkban  megfelelő  mennyiségű  nyers
gyümölcs fogyasztására,  mert bevezettük 2013. januártól,  hogy minden délelőtt
gyümölcsöt  kapnak  a  tízórai  és  ebéd  között.  Ezt  bővíthetjük  nyers  zöldségek
bevezetésével. Nagyon jó a tapasztalatunk, a gyerekek szívesen veszik a felkínált
gyümölcsöket.

o A  folyamatos  tízórai  bevezetésével  a  hiányosan  táplált  gyermekek  már
meglehetősen  korán  juthatnak  reggelihez.  A  szülök  figyelmét  minden  szülői
értekezleten  felhívjuk  a  rendszeres  étkezés  fontosságára.  Akik   segítségre
szorulnak  rossz  anyagi  helyzetük  miatt,  azoknak  a  gyermekvédelmi  felelős
megfelelő szakember bevonásával nyújt segítséget.

o Minden gyermek számára biztosítjuk a  megfelelő mennyiségű élelmet  a  három
étkezés  során.  A  túlsúlyos  gyermekek  esetében  a  szülőkkel  megegyezve
korlátozzuk  a  gyermek  számára  elfogyasztható  mennyiséget.  A  gyermekkel
megbeszéljük a korlátozás okait anélkül, hogy a többi gyerek figyelmét felhívjuk a
problémára.

o Az  egészséges  táplálkozás  szokássá  alakítása  érdekében  megragadunk  minden
alkalmat,  hogy  felhívjuk  figyelmüket  az  egészséges  ételek  előnyeire,  az
egészségtelen  táplálkozás  következményeire.  Életkori  sajátosságaiknak
megfelelően a  mindennapi  életben is  megtesszük ezt,  de a  téma szóba kerül  a
külső  világ  tevékeny  megismerése  keretében  és  minden  olyan  mese,  ének
alkalmával, ami köthető e feladatunkhoz.

o A gyerekek ivási  szokásait  oly módon alakítjuk,  hogy beszélünk nekik az ivás
fontosságáról, a víz élettani hatásáról. A víz világnapján ez kiemelt feladatunk és
témánk.  Ekkor  kisfilmeket  vetítünk,  helyi  vízmű  dolgozói  végeznek  egyszerű
kísérleteket  a  gyerekek  előtt  a  víz  tisztaságával  kapcsolatosan,  Bokréta
Forrásunkat  felkeressük. Nagyon fontosnak tartjuk,  hogy a gyerekek megfelelő
mennyiségű vizet fogyasszanak, ezért 2015-ben bevezettük a csoportszobákba is a
vizet, így az itt elhelyezett mosdótálaknál tudnak vizet venni a gyerekek. Ehhez
külön poharat is használunk, amit tálcán helyezünk el a gyermek számára elérhető
helyen. Az udvaron kialakítottunk egy ivó kutat, a gyerekek örömmel használják.

o Dohányzás  megelőző  felvilágosításunkat  a  gyerekek  életkori  sajátosságaihoz
igazítjuk.

    A testedzés követelményeinek     fejlesztése
o Változatos tornaszerekkel biztosítjuk a tornatermi és udvari mozgáslehetőségeket.

Tornaszobánk megfelelő méretű,  önálló mosdóhelyiséggel,  WC-vel rendelkezik.
Minden eszközt, és a gyermekek tornafelszerelését itt tudjuk tárolni.

o Minden  gyermek  egy  rövidnadrágot  és  egy  bármilyen  színű  pólót,  zoknit  hoz
testnevelési  ruhaként.  Akkor  hoz  váltócipőt,  ha  a  benti  cipője  nem  zárt,  nem
rögzíti megfelelően a bokát. A tornafelszerelést minden gyerek külön



tornazsákban tartja, kéthetente mosásra haza viszi. Ha a tornateremben szervezzük 
a testedzést, tornát, akkor tornafelszerelésbe öltöznek a gyerekek.

o Minden nap szervezünk valamilyen testedzést, mozgást a mindennapos testnevelés
keretében. Hetente egy alkalommal használják a csoportok a tornaszobát, ahol a
testnevelés  foglalkozások  zajlanak.  Az  edző  és  nem  megterhelő  gyakorlatok
megtervezésénél  biztosítjuk  a  rendszerességet,  a  fokozatosságot,  az  ismétlést  a
mozgás anyagának kiválasztásánál. A testnevelés után a gyerekek lemosakodnak,
felfrissítik magukat.

o Mindennapos testnevelés keretein belül fontos feladatunk a tartásjavítás, a tartás
rendellenességek megelőzése.

o A mozgásfejlesztésben  fontos  szerepet  tölt  be  a  néptánc.  Heti  egy alkalommal
szervezzük meg, ahol a gyerekek megszeretik a mozgást, fejlődik ritmusérzékük,
ügyesednek. Ez a program önkéntes jelentkezés alapján díjmentesen áll minden
kisgyerek rendelkezésére a középső és nagy csoportban.

o Óvodai testnevelés alól orvosi vélemény alapján kaphat felmentést a gyermek. Az
ő esetükben, ha lehetőség van rá, - az orvos engedélyezi - megszervezzük a kímélő
testnevelést.

o A mindennapos testnevelést úgy kell megszerveznünk, hogy ne menjen a szabad
játék rovására.

o A tornatermi testnevelésnél, a mozgás előtt portalanítanak a dajkák és előkészítik
az eszközöket.

    Egészségnevelési módszerek     fejlesztése
o Minden évben a szülők közreműködésével megszervezzük az egészségnapot. Az

ezt  megelőző  héten  a  gyerekeket  felkészítjük  azokra  a  témákra,  amikkel  az
egészségnapon  foglalkozni  fogunk.  Elhasznált  elemet  gyűjtünk,  felkeressük  a
szelektív  szemétgyűjtő  helyeket  a  városban,  beszélünk  betegségekről,
betegségmegelőzésről  a  sószoba  használata  során.  Majd  mindennek
összefoglalójaként  következik  az  egészségnap,  melyen  a  gyerekek
megismerkednek a helyes táplálkozás, lehetőségeivel, a közlekedési szabályokkal
rendőrök  segítségével.  A  szelektív  szemétgyűjtés,  a  tisztálkodás,  az
egészségvédelem,  balesetvédelem,  a  testedzés  fontosságával,  megismerkednek
településünk egészségügyi szakembereivel.

o Az orvosok védőszentje, Szent Balázs napján meghívjuk a helyi gyermekorvost,
aki megmutatja orvosi eszközeit,  lehetőséget ad azok kipróbálására.  Válaszol a
kérdésekre.

o Minden csoportban biztosítjuk a játéksarokban az orvosos játék kellékeit, amiket
évente bővítünk, cserélünk.

    Egészségnevelés   az óvoda   dolgozói és a szülők         körében
o Az  óvodapedagógusok  feladataik  áttekintése  után  tájékoztatják  a  dajkákat  az

egészségnevelés fontosságáról, az ezzel kapcsolatos dajkai feladatokról.
o Kölcsönös tapasztalatcserére törekszünk a környező óvodákkal az egészségnevelés

új módszereinek megismerése érdekében.
o A  szülőket  szülői  értekezlet,  fogadóóra  keretén  belül  és  alkalomadtán

családlátogatáson  tájékoztatjuk  óvodánk  egészségfejlesztéssel  kapcsolatos
feladatairól, a család szerepéről ezen feladatok tekintetében.



3.5.    Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása
Alapelveink
l Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket

óvodánkban érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Biztosítjuk a folyamatos, a
szülő  együttműködésével  történő  befogadást.  Ezért  a  gyermekkel  és  szüleivel  már  a  beiratkozás  előtt  felvesszük  a  kapcsolatot,
ismerkedési délelőtt kertében mutatjuk be óvodánkat. Hosszú beszoktatási időt biztosítunk, ami illeszkedik a gyermek viselkedéséhez, így
törekszünk arra, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.

l Óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemzi, ami segíti a gyermekek érzelmi biztonságának kialakulását

l Olyan kommunikációra, bánásmódra, és viselkedésre törekszik az óvoda minden dolgozója, a gyermek befogadásának első pillanatától
kezdve, amely a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű.

l Személyes példával segítjük a toleráns viselkedés kialakulását, mások véleményének, érzéseinek, gondolatainak tiszteletben tartását, hogy
a gyermekek képesek legyenek elfogadni másokat, hogy megértsék, hogy az emberek különböznek egymástól.

l Óvodánk olyan gazdag változatos tevékenységrendszerben olyan szituációkat teremt, amelyekben a gyermek választásaiban, döntéseiben
helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját érzelmeit.

l A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak,
mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának,  feladattudatának,  szabálytudatának),  szokás-  és  normarendszerének  megalapozása.  A  szocializáció  során  társadalmi
szerepeket, társadalmi értékeket tevékenységeken keresztül sajátítanak el a gyermekek a kultúra átadása érdekében

l Építünk a gyermek nyitottságára, és segítjük, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőf öldhöz
való  kötődés  alapja,  hogy  rá  tudjon  csodálkozni  a  természetben,  az  emberi  környezetben  megmutatkozó  jóra  és  szépre,  mindazok
megbecsülésére.

l A fejlődési eltérésekkel érkező óvodások érzelmi biztonságát a felnőttek empátiás viselkedése garantálja. Az utánzásos tanulásra építve a
halmozottan  hátrányos  helyzetű  és  hátrányos  helyzetű  gyermekek  részére  határozott  visszajelzéseket  közvetítünk,  amely  növeli
biztonságérzetüket. A családi háttér feltérképezésével különleges támogatásban részesítjük a beilleszkedési nehézségekkel küzdő, illetve
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket. A sajátos nevelésű gyermekeket a maguk szintje, képességei szerint neveljük,
biztosítsuk számukra, az esélyegyenlőség elvének érvényesülését.

l Olyan toleráns viselkedés kialakítása, mások véleményének, érzéseinek, gondolatainak tiszteletben tartása, hogy a gyermek kép es legyen
elfogadni másokat. Váljék a gyermekek természetes viselkedési formájává a más felfogásokkal szembeni tolerancia.

l A nyelvi kommunikációt a kisebbség nyelvén a gyerekek nyelvtudásának figyelembevételével ösztönözzük.
l A gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélő kedvét, érzéseinek, gondolatainak szóval, mozgással történő kifejezését

„beszélgetőkörben” segítjük. A nyelvi kommunikációt a kisebbség nyelvén a gyerekek nyelvtudásának figyelembevételével ösztönözzük.
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T

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

SIKERKRITÉRIUM
 Ismerje meg szűkebb 

és tágabb környezetét,
alakuljon ki benne 
kötődés a 
szülőföldhöz.

 Tudjon rácsodálkozni 
a természetben, az 
emberi környezetben 
megmutatkozó jóra és 
szépre.

 Fejlődjék erkölcsi és 
szociális 
érzékenysége.

 Fejlődjenek érzelmi 
és akarati 
tulajdonságai, 
önfegyelme, 
kitartása, 
feladattudata, 
szabálytudata.

 Fejlődjék éntudata.

 Viselkedése 
legyen toleráns.

 Közös élményekre, kedvező érzelmi 
hatásokra épülő tevékenységek biztosítása az
óvodába lépés pillanatától.

 Nemzeti ünnepeink megszervezése.
 Kirándulások szervezése a természetbe.
 Hagyományápolás.
 Feladatunk a derűs alaphangulat 

megteremtése, érzelmi kötődés 
kialakulásának elősegítése és 
fenntartása állandó értékrendet követő 
környezetben.

 Az óvodai élet megszervezése oly módon, 
hogy segítsük, a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak és akaratának 
fejlődését, szokás- és normarendszerének 
megalapozását.

 Közös élményeken alapuló 
tevékenységek gyakorlása.

 A gyermek erkölcsi, szociális 
érzékenységének fejlesztése, lehetőség 
biztosítása önkifejező törekvéseinek.

 A társas kapcsolatok alakulásának 
befolyásolása pozitív élmények 
biztosításával, a szabad játék a közös 
tevékenységek, az új tanulási formák 
alkalmazásával.

 Az együttműködés, kommunikáció 
elősegítésére mintaadás a gyermekek és 
szülők számára a digitális eszközök 

l Képesek az alapvető viselkedési 
normákat és a közösségi élet 
szabályait elfogadni, alkalmazni. 
Elvárják, hogy a környezetükben élők
is betartsák a szabályokat.

l Érdeklődőek barátaik, társaik iránt.

l Ismerik az alapvető 
udvariassági szabályokat.

l Ragaszkodnak az 
óvodához, 
csoporttársaikhoz.

l Kialakult baráti kapcsolataik vannak.

l A különbözőségeket 
elfogadják, segítőkészek.

l Érzelmeiket képesek kordában 
tartani, mások érzelmeit megértik.

l Feladattudatuk, szabálytudatuk, 
kitartásuk életkoruknak 
megfelelő.

l Bátran és önállóan használják a 
kisebbség nyelvén az egyszerűbb 



 Tudja érvényesíteni 
önkifejező 
törekvéseit.

funkcionális használata terén. kifejezéseket, tőmondatokat. 
Szívesen és örömmel vesznek részt a



 Épüljenek 
társas 
kapcsolatai.

 Erkölcsi 
tulajdonságai 
alakuljanak ki, mint 
az együttérzés, a 
segítőkészség, az 
önzetlenség, a 
figyelmesség.

 Igazodjon a 
közösség szokás- és
normarendszeréhez.

 Pedagógiai projektek, témahét 
alkalmazásával a gyermekek aktív 
részvételével történő a lehető legtöbb 
vonatkozást, és összefüggést feltáró 
témafeldolgozás.

 A gyermekek egyéni érdekeinek, 
tulajdonságainak, képességeinek 
kibontakoztatása a közösségen belül a 
csoport normáihoz igazodva. A gyermekek 
közösségi életre való felkészítése, társadalmi
beilleszkedésének elősegítése.

 Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat 
és érzelmeket erősítő helyzeteket, módszerek 
alkalmazása az óvodai és óvodán kívüli 
tevékenységek során.

 Tevékenységeken keresztül társadalmi 
szerepek, értékek elsajátításának segítése 
a hátrányos helyzetű gyermekekkel.

 Egyéni differenciált fejlesztés keretében a 
kiemelkedő képességű gyerekek 
fejlesztése.

 A nemzeti és etnikai kisebbségi 
identitástudat alakítása a gyermek 
életkori sajátosságaihoz igazodó 
nemzetiségi néphagyományokra épülő 
szokásrendszer kialakításával. A német 
nemzetiségi kisebbségi nyelv és 
identitástudat erősítése.

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
érdekében, együttműködünk az ágazati
jogszabályokban meghatározott 
speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.

hagyományok ápolásában.

 Ismerik, átélik ünnepeink 
szellemiségét, örömmel, tevékenyen 
vesznek részt a természet 
felfedezésében.

 Pozitív viszonyulásuk a 
természethez kialakult



Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
Bölcsőde

l derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése 
az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában,

l az ismeretek bővítése spontán, játékos tapasztalatszerzéssel
l a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése,
l az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én-tudat egészséges fejlődésének segítése,
l a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, 

empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
l lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az önérvényesítés és a tolerancia egyensúlyának 

irányába befolyásolva a gyermek fejlődését,
l a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, 

kérdések megválaszolása).

3.6. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés         megvalósítása
Alapelveink

l Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
l Az  anyanyelv  fejlesztése  és  a  kommunikáció  különböző  formáinak  alakítása  -  beszélő  környezettel,  helyes  mintaadással  és

szabályközvetítéssel  -  az  óvodai  nevelőtevékenység  egészében  jelen  van.  A pedagógusok  és  azok  munkáját  segítő  munkatársak
nyelvhasználata, fogalomhasználata pontos, a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó, példaértékű.

l Fontos, az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.
l A tevékenykedtetés és a szóbeliség összekapcsolása, alaposabb ismeretszerzést eredményez, segíti a gyermek fejlődésének 

megalapozását.
l Az anyanyelvi nevelés során tudatosan alkalmazzuk a játékosság elvét. Folyamatosan változatos képességfejlesztő játékokat kín álunk 

fel, amelyek hozzájárulnak a játéktevékenység során a gyermekek értelmi képességeinek fejlődéséhez.
l A gyermek értelmi képességei a sok érzékszervet igénybevevő tevékenykedtetés során fejlődik leginkább.
l Fontos,  hogy  a  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermek  olyan  tapasztalatokat,  mintákat,  élményeket  éljen  meg,  amely

kommunikációs fejlődését segíti.  A beszéd-,  hang-,  nyelv-  és kommunikációs zavarokban szenvedő gyermekek beszédhibájának
megszüntetéséhez a gyerekek fejlesztéséhez szakember segítségét kérjük, az általuk javasolt tevékenységekkel segítjük a gyerekek
fejlődését.



l A kapcsolatteremtésben és kapcsolattartásban a gyermeknek, különösen a hátrányos helyzetű gyermeknek óriási jelentőségű az él ő
szóbeli  kifejezés.  Az  óvodai  élet  szervezésében  figyelembe  vesszük,  hogy  számukra  nagyon  fontos,  hogy  figyeljenek  rá,
meghallgassák, meg tudja értetni magát.

l Elősegítjük a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását.
l A német nemzetiségi és a magyar nyelv használatának a arányát az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoport nyelvismerete

határozza meg. A hangsúlyt a kisebbségi nyelv fejlesztésére helyezzük.
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SIKERKRITÉRIUM
 A gyermek 

nyelvhasználata, beszéde 
megfelelően fejlődjön.

 Beszédgátlását 
tudja legyőzni.

 Legyen képes 
megnyilvánulásit 
irányítani.

 Tegyen fel kérdéseket.

 Válaszoljon a hozzá 
intézett kérdésekre.

 Fejlődjön a gyermek 
kommunikációs 
képessége.

 Érdeklődési köre 
szélesedjen, 
ismeretei 

l Az anyanyelv fejlesztése, beszélő 
környezettel, helyes mintaadással, 
szabálykövetéssel a kommunikáció 
különböző formáinak alakítása.

l A gyermek természetes beszéd és 
kommunikációs kedvének fenntartása, 
ösztönzése, megnyilvánulásainak 
meghallgatása, értő figyelem 
alkalmazása.

l A gyermek meghallgatása, a gyermeki 
kérdések támogatása és a válaszok 
igénylése

l Az anyanyelv ismeretére, 
megbecsülésére, szeretetére nevelés.

l A gyermek érdeklődésére kíváncsiságára, 
életkori sajátosságaira meglévő 
tapasztalataira, élményeire és ismereteire 
építve változatos tevékenységek biztosítása, 
ami az őt körülvevő természeti és társadalmi 
környezet megismeréséhez vezet.

l Értelmi nevelés folyamatában a gyermek 
spontán szerzett tapasztalatainak, 
ismereteinek rendszerezése, bővítése, 
különböző tevékenységekben és 

 A gyermek megismeri az őt 
körülvevő szűkebb és tágabb 
környezetét.

 Szenzomotoros tapasztalatszerzése 
során az érzékelés, észlelés 
pontosabbá válik.

 Tapasztalatira építve felfogja
környezetében a 
változásokat, eseményeket.

 Megfelelő érzelmi 
motiváltsággal, figyelmének 
időtartama nő.

 Problémamegoldó képessége alakul.

 Megfigyelő képessége lehetővé 
teszi, hogy a tárgyak lényegtelen 
tulajdonságaitól elvonatkoztasson, 
lényeges jegyek alapján 
általánosításokat fogalmazzon meg.



bővüljenek. élethelyzetekben való



 Megfigyelőképesség
e fejlődjön.

 Tapasztalatait 
tudja 
megfogalmazni.

 Szókincse bővüljön.

 Értelmi 
képességei 
fejlődjenek.

 Legyen képes megérteni a 
feladatot, 
problémamegoldó 
képessége fejlődjön.

 Ismerje fel az ok-
okozati 
összefüggéseket.

gyakoroltatása.
l Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) fejlesztése.

l Tevékenykedtetés és 
szóbeliség összekapcsolásának
ösztönzése.

l Valamennyi értelmi képesség, különösen a
képzelet és a kreativitás fejlődését 
elősegítő ösztönző környezet biztosítása.

l Egyéni fejlesztésekhez mikrocsoportos 
foglalkozásokhoz, képességfejlesztő 
egyéni játékokhoz megfelelő hely és idő 
valamint nyugodt légkör biztosítása.

l Életkoruknak megfelelő tervszerű és 
spontán tapasztalatszerzés 
tevékenykedtetés lehetőségeinek 
megteremtése.

l Azon képességek kialakítása, hogy a 
gyermek a környező világ eseményeiben 
összefüggéseket keressen, ismerje fel a 
rendszert.

l Tevékenységekbe  ágyazott
tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása, a
tárgyak,  jelenségek  tulajdonságainak
felfedeztetése céljából.

l A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára
épülő tapasztalatszerzés közben, a 
megismerési funkciók.(érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és a kreativitás széles körben 
vegyenek részt.

l Különböző, változatos képességfejlesztő 

l Képes ok okozati 
összefüggések felismerésére.

l Német nemzetiségi 
identitástudatuk alakulóban van. 
Pozitív érzelmi viszony alakul ki a 
kisebbség kultúrája, nyelve iránt. 
Életkori és egyéni képességeinek 
megfelelő szókinccsel rendelkezik 
a gyermek, amely lehetővé teszi, 
hogy a megszerzett ismereteit a 
kisebbség nyelvén tudja 
közvetíteni. Az alapvető német 
nyelvű kommunikációs 
helyzetekben tájékozódni tud.

l A gyermek személyiségének 
megfelelő mértékben és ütemben 
fejlődnek értelmi képességei a 
tevékenységek által.

l Megalapozódnak a 
gondolkodáshoz szükséges 
műveletek.



játékok folyamatos felkínálása, amely 
hozzájárul a játéktevékenység során a 
gyermek értelmi képességeinek 
fejlődéséhez.



l Problémamegoldó képesség fejlesztése az 
ismeret és tapasztalatszerzési lehetőségek 
során a gyermek önállóságának 
tiszteletben tartása mellett.

l Lényeges a gyakorlás, az ismétlés, hogy a 
gyermek tapasztalatait, ismereteit 
alkalmazni tudja.

l A tevékenykedtetés közben fontos a 
gyermek nyelvi megnyilvánulása, amely a 
beszédfejlődése mellett elősegíti 
gondolkodásának fejlődését is.

l A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek egyéni képességeinek 
feltérképezése után, egyénre szabott 
terv alapján megvalósuló kognitív 
fejlesztése.

l A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
esetében együttműködés kiépítése az 
ágazati jogszabályokban 
meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező 
szakemberekkel.

l Kiemelkedő képességű 
gyermekek kibontakozásának 
elősegítése.

l Német nyelvi környezet megteremtésével,
színes, változatos eszközökkel, a gyermek
érdeklődését kíváncsiságának felkerltése 
és képességeinek fejlesztése 
tevékenységeken keresztül.

l Az óvodai élet tevékenységi formáiban a 
két nyelv használata érvényesül (magyar, 
német).



l Az aktív és passzív szókincs minél 
szélesebb körben történő használata.



Bölcsőde

Anyanyelvi nevelés:
l A beszéd, a kommunikáció egyik fajtája és az emberi kapcsolatok fő eszköze. A kisgyermek életében a szavak megértésénél nagy 

jelentősége van a szituációknak.
l A beszéd a gondozónő és az óvónő munkájának egyik legfontosabb része. Nagyon fontos, hogy tisztán, jól, érthetően beszéljen a 

gyermekekkel, minden kérdésükre adjon választ.
l Asz anyanyelvi nevelés eszközei a bölcsődében: mondókák, énekek, versek, mesék. Ezek az eszközök érzelmi alapon segítik a nyelv 

elsajátítását. Életkori sajátosságokhoz igazodó, tudatosan kiválasztott nyelvi anyag alapján történik a nyelvi nevelés.
l A bölcsődében nem támaszthatunk elvárásokat a gyerekekkel szemben a beszéd tekintetében.
l A gondozónő és óvónők tisztában vannak azzal, hogy mindenki a saját ritmusában fejlődik, ezért senkit nem hasonlítunk a másikhoz.



4.    AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK     ELVEI

4.1. Személyi feltételek
Alapelvek:

l Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
l Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele
az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt,
mintát jelent a gyermek számára.

l Az  óvodapedagógusi  tevékenység,  és  az  óvoda  működését  segítő  nem  pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.

l A gyermekek fejlesztésének alapja aktuális fejlettségi szintjük. Ennek ismerete, feltérképezése a
pedagógus  fontos  feladata,  ezért  felméri  a  gyermekek  értelmi,  érzelmi,  szociális  és  erkölcsi
állapotát.  Hatékony gyermek-megismerési  technikákat  alkalmaz.  A befogadás idején felveszi  a
gyermek  anamnézisét,  rögzíti  a  befogadás  tapasztalatait,  a  tevékenységek szintjét,  valamint  a
gyermek  képességeit  diagnosztizálja,  a  gyermekeket  négy  éves  kortól  a  DIFER diagnosztikai
módszerrel felméri,  majd egyéni fejlesztési tervet készít.  Individuális módszereket,  technikákat
alkalmaz  a  fejlesztésben.  A gyermek  fejlődését  nyomon  követi,  a  pedagógiai  diagnózisban
szereplő javaslatokat  beépíti  a tevékenységekbe, és a gyermek egyéni  szükségleteihez igazodó
módszereket  alkalmaz  a  fejlesztésben.  A gyermek  fejlődéséről,  amely  kiterjed  a  részleteiben
lebontott képességekre, valamint a tevékenységekre, legalább félévente tájékoztatja a szülőket.

l Fontosnak tartjuk  a  szakmai  tapasztalatok  átadását  intézményen belül  szakmai  jellegű
megbeszélések keretében, illetve szervezett formában például házi bemutatók kapcsán.

l A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  fejlesztése  speciálisan  képzett  szakember
közreműködését igényli.

l A  migráns  gyermekek  tekintetében  lehetőséget  teremtünk  arra,  hogy  a  gyermekek
megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.

l Valamennyi  dolgozónk  részére  szükséges  az  önképzés  és  a  programmal  kapcsolatos
szakirodalom megismerése.

l A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodánkban dolgozóknak feladatuk, hogy
megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.

l A  kisebbségi  óvodai  nevelésben  résztvevő  óvodapedagógusok  beszélik  a  kisebbség
nyelvét,  ismerik  a  kisebbség  szellemi  és  tárgyi  kultúráját,  hagyományait,  szokásait.
Feladatuknak tekintik a kulturkincs átörökítését. A település nemzetiségi programjaiban
rendszeresen vállalunk szerepet, részt veszünk.

l Óvodapedagógusaink a gyakorlatban, nevelési szituációktól függően érvényesítik verbális
kommunikációjukban a német nyelvet.
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A  kiemelt  figyelmet  igénylő,  sajátos  nevelési  igényű,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  és  a
Szakértői  bizottság,  nevelési  tanácsadó  javaslata  alapján  fejlesztő  foglalkozásra  javasolt
gyermekek fejlesztésében résztvevő pedagógusok végzettségei:



 Fejlesztő pedagógus
 Dislexia-prevenció és más tanulási zavarok terápiája
 Tanulási zavarok felismerése és kezelése kisiskolás korban
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 Óvoda iskola átmenet támogatása
 Sindelar- Zsoldos program
 Hatékony tanuló megismerési technikák
 DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott fejlesztés 

4-8 éves korban

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  fejlesztési  stratégiájának  kialakítását  a  gyermek
fogyatékosságának  típusához  igazodó  szakképzettséggel  rendelkező,  az  integrált  fejlesztésben
tapasztalatokkal  rendelkező  gyógypedagógus,  terapeuta  segíti.  Közreműködése  kiterjed  a
gyermeket  fejlesztő  óvodapedagógusok  felkészítésére,  az  óvoda  sajátos  teendői  ellátásának
tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda
együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.
Az együttműködés során:
segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,

 javaslatot  tesz  gyógypedagógia-specifikus  módszerek,  módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek
igényeihez igazodó környezet kialakítására,

 segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 
beszerzés lehetőségéről,

 együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 
óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,

 segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,
 kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával,
 részt vesz a befogadó közösség felkészítésében,
 részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.

Szakvizsgázottak: fejlesztő pedagógus, közoktatás vezető, pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési szak.

4.2. Tárgyi feltételek
Alapelvek:

 Az óvodánk rendelkezzen a helyi nevelési program megvalósításához és az óvoda- 
bölcsődei csoport működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel.

 Az óvodák épületét,  udvarát,  kertjét,  berendezését oly módon kell kialakítani,  hogy  az
gyermekek  biztonságát,  kényelmét  szolgálja,  megfeleljen  testméreteiknek,  biztosítsa
egészségük megőrzését, fejlődését.

 Tárgyi környezetünknek lehetővé kell tennie a gyermek mozgás- és játékigényének 
kielégítését, és harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal kell körülvenni.

 A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a 
biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni.

 Az óvodánk lehetőséget teremt a szülők fogadására, biztosítja a megfelelő környezetet az 
óvodai munkatársaknak.

A férőhelyek száma a Bokréta óvodában 107
A csoportszobák összes alapterülete 230m2, ebből egy csoportszobát torna szobának használunk.



Konyhánk  2004  óta  melegítőkonyhaként  működik,  a  helyi  iskola  gondoskodik  a  gyermekek
étkeztetéséről.
Az óvoda épületét,  amely 1912-ben épült  folyamatosan felújítottuk.  Ma már új tetővel,  külső
burkolattal,  felújított  mosdóhelyiségekkel,  új  korszerű  bútorokkal,  folyamatosan  bővülő
játékokkal és eszközökkel rendelkezünk.
2009-ben villamossági rendszerünket felújították, álmennyezettel, új festéssel, új nyílászárókkal
szerelték fel az épületet.
A csoportszobákban  2007-től  galériák  teszik  lehetővé  a  gyermekek  kiscsoportos  fejlesztését,
szerepjátékát.
A gyermekek  játszó  és  fejlesztő  eszközeit  folyamatosan  pályázatok  segítségével  bővítjük,  az
integrált  pedagógiai rendszer bevezetésével és működtetésével,  olyan pénzforráshoz jutottunk,
amely segítségével mind a csoportszobák, mind a gyermekbarát csoportszobák kialakítását, mind
játékok könyvek beszerzését meg tudtuk oldani.
2009-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás, Egyenlő hozzáférés -
Innovatív  intézményekben  című  pályázat  segítségével  2db  laptopot,  1db  nyomtatót,  1db
projektort  és  kisebb  értékű  eszközöket  tudtunk  vásárolni,  amelyek  az  infokommunikációs
technikák bevezetését, beépítését helyi programunkba tették lehetővé.
Óvodánk udvari játékait 2007-ben szereltük fel, az EU szabványainak megfelelően, ütéscsillapító
aljzattal ellátva, hogy a gyermekek szabadban eltöltött idejét tartalmassá tegyük, nagy mozgásuk
fejlesztéséhez a feltételeket megteremtsük.
Óvodánk  tárgyi  feltételei  a  felújításoknak,  pályázatokkal  történő  eszközbővítéseknek,  az
óvodapedagógusok,  a  pedagógusok  munkáját  segítő  munkatársak  munkájának  köszönhetően
alkalmasak  arra,  hogy  a  helyi  nevelési  programunkban  megfogalmazott  alapelvek
megvalósulhassanak.
A TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
című pályázat keretében 4 db. laptopot és 1 db. asztali számítógépet vásároltunk, ami segíti a
pedagógusok munkáját. A felkészülés részeként a tornaszobát áthelyeztük az alsó terembe, ami
teljesen külön bejáratú, külön mosdó helyiséggel rendelkezik. Az iskolától átvett asztalokkal, már
meglévő székeinkkel be tudjuk rendezni, amikor vendégeket hívunk, fogadunk, szakmai napokat,
konferenciákat tartunk.
Biztosítjuk az óvoda-bölcsődei csoport működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, játékokat, a
gondozáshoz  szükséges  eszközöket,  a  csoportszoba  megfelelő  berendezését.  A  mosdótálak
magasságát  45  cm-re  állítattuk  be,  pelenkázóval  rendelkezünk,  a  gondozáshoz  szükséges
feltételeket  biztosítjuk.  Megvásároltuk  a  szükséges  játékokat,  a  termet  az  előírásoknak
megfelelően rendeztük be.

4.3. Az óvodai élet megszervezése
Alapelvek, a szervezés sajátosságai

 A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend  és  a  hetirend  biztosítja  a  feltételeket,  melyek  a  megfelelő  időtartamú,
párhuzamosan  is  végezhető,  differenciált  tevékenységek,  valamint  a  gyermek
együttműködő  képességét,  feladattudatát  fejlesztő,  növekvő  időtartamú  (5-35  perces)
csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.

 A játék, szabad játék kitüntetett szerepet kap a napirendben.
 A gondozás folyamatában segítjük a gyermekek önállóságának fejlődését,

együttműködésüket társaikkal.
 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus irányítja a gyermekekkel történő 

foglalkozást.



 Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus
a  gondozás  folyamatában  is  nevel,  építi  kapcsolatait  a  gyermekekkel,  egyúttal  segíti
önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal

 A csoport szervezés elvei: A felvett gyermekek életkorának függvényében homogén és /
vagy  heterogén  csoportokat  szervezünk.  A bölcsődés  csoportban  5  bölcsődés  és   15
óvodás gyermek vehető fel.

 A heti rendben komplex foglalkozásokat tervezünk két nyelven, három magyar és
két német nemzetiségi napon.

 A tevékenységek szervezeti keretei: kötetlen jellegű, kötött jellegű.
 Szervezeti formák: egyéni, mikrocsoportos, frontális, beszélgetőkör, kooperatív, projekt,

témahét.
 A beszélgetőkör  szervezésénél  és  a  napi  tevékenységekben,  játékban  időt,  lehetőséget

biztosítunk  a  beszélgetésekre,  kezdeményezően  példát  mutatunk  az  interaktív
kommunikációra.  Az  egymásra figyelést,  a másik fél mondanivalójának meghallgatását
gyakoroltatjuk  a  gyermekekkel.  A  beszélgetőkör  témája:  A  gyermek  élményeinek,
tapasztalatainak  megbeszéléseCsoportszabályok  megbeszélésem  DIFER  mese  és
tanulságok értelmezése

CÉ
L
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T

 A gyermekek 
egészséges 
fejlődésének 
minden feltétele 
biztosítva legyen 
óvodánkban.

 A gyermekek 
életkorból adódó 
mozgás és 
aktivitás igényét 
élhesse ki.

 Játékigényéne
k kielégítése.

 Ismerje meg az 
életkorának 
megfelelő 
munkatevékenysége
k et.

Olyan folyamatos és rugalmas napirend kialakítása, amely 
igazodik magyar nyelven és a német nemzetiségi nyelven 
történő kommunikációhoz a különböző tevékenységekben, a 
gyermek egyéni szükségleteihez és tekintettel van a helyi 
szokásokra, igényekre.
Óvodánkban a napirendet folyamatosság és rugalmasság 
jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok 
kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A 
napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai 
alakítják ki Megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető,
differenciált tevékenységek szervezése
növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos 
foglalkozások szervezése                                                    
A differenciált tevékenységek és a csoportos     
foglalkozások tervezése során tematikus és éves ütemterv
készítése.
A játék és munkatevékenység tervezése és annak rögzítése a 
csoportnaplóban a nevelési tervben
A nevelés folyamatában, a gyermeki tevékenységekben a 
módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, 
céljainak és a gyermekek fejlettségének megfelelően 
alkalmazzák az óvodapedagógusok.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek 
megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését 
szolgáló különböző kötelező dokumentumok vezetése 
Rendszerességgel és az ismétlődésekkel érzelmi biztonság 
megteremtése.
Minél több olyan helyzet kialakítása ahol érdeklődésüket
felkeltve és folyamatosan fenntartva gyakorolhatják a 



nemzetiségi német nyelvet.



Különösen figyelemmel kísérjük, hogy az 5-6-7 évesek rendszeresen vegyenek részt a tanulási
folyamatban. A kötetlen, alkalomszerű tevékenységekben szerezzék meg a gyerekek azokat az
ismereteket, képességeket, amelyek a kötött foglalkozású feladatok megoldására képessé teszik
őket.  Olyan  tevékenységeket  szervezünk,  kínálunk,  amelyekkel  a  gyerekek
figyelemkoncentrációját növeljük, gondolkodását, értelmi képességeiket fejlesztjük.
A  differenciált  tevékenységek  és  a  csoportos  foglalkozások  tervezésének,  lebonyolításának
szabályai:

 A pedagógus  pedagógiai  munkáját  megtervezi,  terveit  éves  ütemtervben  és  tematikus
tervben rögzíti. Az éves ütemterv és a tematikus terv egy példányát a vezetőnek leadja, aki
a munkaterv mellékleteként őrzi meg. A pedagógus komplex módon tervezi a délelőttöt,
erről feljegyzést készíthet magának. Bemutató foglalkozás esetén tervezetet készít.

 A pedagógus  a  tervezésnél  komplex  módon  veszi  figyelembe  a  pedagógiai  folyamat
minden lényeges elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori
sajátosságait,  a  nevelési  környezet  lehetőségeit,  korlátait  stb.  Figyelembe  veszi  a
gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a tevékenységek tempóját,
időtartamát, módszereit. Szükség esetén rugalmasan változtat előzetes tervein.

 Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési
módokat.  Alkalmazza  a  gyermekcsoportoknak,  különleges  bánásmódot  igénylőknek
megfelelő,  változatos  módszereket.  A pedagógus  az  életkori  sajátosságok  figyelembe
vételével  választja  meg  a  gyermekcsoportra  tervezett  és  alkalmazott  módszereket.
Többféle  módszertani  megoldásban  gondolkodik.  Az  adott  helyzetnek  megfelelően
rugalmasan alkalmazza módszereit, melyek a tanítás-tanulás eredményességét segítik.

 A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a céloknak megfelelően, logikusan építi fel.
 A gyermeki  tevékenykedtetést,  a  cselekvésbe  ágyazott  tanulási  folyamatot  tartja  szem

előtt.
 Tudatosan  törekszik  a  gyermekek  motiválására,  aktivizálására,  Épít  a  gyerekek  más

forrásból szerzett tudására.
 Pedagógiai terveit a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgálja.
 Pedagógiai céljai összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és az

óvoda pedagógiai programjának célrendszerével.
 Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD-lejátszó, projektor, fényképezőgép,

számítógép)  célszerűen  használja.  Használja  a  modern  információfeldolgozási
eszközöket,  példát  mutat  az  infokommunikációs  eszközök  óvodában  indokolt
alkalmazására.  A  rendelkezésre  álló  tanulási,  képességfejlesztési  segédanyagokat,
eszközöket, digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan, céljainak megfelelően
használja.

 Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Lehetővé teszi a helyes viselkedési
normák,  a  mintaként  szolgáló  cselekvések,  a  kommunikáció,  együttműködés
megismerését.

 Alkalmazza a differenciálás elvét.
 Különböző  problémahelyzet  biztosításával  elősegíti  a  problémamegoldó,  önálló

gondolkodás fejlődését.
 Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.
 A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző.
 Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.



 Pedagógiai  munkájában  olyan  munkaformák  és  módszerek  alkalmazására  törekszik,
amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre.

 Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori sajátosságainak
figyelembevételével  tudatosan  választja  ki  a  leginkább  megfelelőt.  Az  egyéni
képességekhez  viszonyítva  értékeli  a  teljesítményeket,  törekszik  a  folyamatos,  pozitív
visszajelzésekre.  Értékeléseivel,  visszajelzéseivel  a  gyermekek fejlődését  segíti.  Képes
önállóan,  a  gyermekek  tevékenységének  megfigyeléséből,  produktumaik  értékeléséből
kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó
tervét  elkészíteni,  módosítani.  Visszajelzései,  értékelései  világosak,  egyértelműek,  a
konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkoznak.

 Pedagógiai  munkájában  alkalmazza  a  PDCA  elvet,  vagyis  megtervezi  a  munkáját,
megszervezés,  végrehajtás  után  reflektál  a  célok  megvalósulásáról,  majd  a
tapasztalatainak  megfelelően  korrigál,  tapasztalatait  beépíti  a  következő  tervezési
szakaszba.  Felhasználja  a  mérési  és  értékelési  eredményeket  is  saját  pedagógiai
gyakorlatában.

Bölcsőde
A  jól  szervezett,  folyamatos  és  rugalmas  napirend  a  gyermekek  igényeinek,
szükségleteinek  kielégítését,  a  nyugodt,  folyamatos  gondozás  feltételeit,  annak
megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot,
az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit
úgy kell  kielégíteni,  hogy közben a csoport életében is  áttekinthető rendszer legyen, a
gyermekek  tájékozódhassanak  a  várható  eseményekről,  kiiktatódjon  a  felesleges
várakozási  idő.  Ez  egyben  a  csoport  belső  nyugalmát  is  biztosítja.A  folyamatos
gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek
biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg – s egyben kiiktatják a felesleges várakozási
időt.  A  napirend  függ  a  gyermekcsoport  életkori  összetételétől,  fejlettségétől,
szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb
tényezők  (pl.  a  bölcsőde  nyitása,  zárása,  stb.)  is.  Kialakításának  további  feltételei  a
személyi állandóság (saját gondozónő-rendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés,
a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának
lehetőség szerinti figyelembe vétele.



NAPIREND MINTA - Óvoda

6.30 órától, 7.30 percig
Folyamatos érkezés, gyülekezés, szabadon 
választott tevékenység, szabad játék.

Die Kinder sammeln sich Freispiel

7.30 órától 11 óra 30 percig

 Szabadon választott tevékenység – 
szabad játék

 Tisztálkodás, folyamatos vagy 
kötött tízórai

 Beszélgetőkör
 Játékba ágyazott komplex 

tevékenykedtetés, egyéni 
készség, képesség fejlesztés

 Udvari játék, megfigyelések a 
szabadban, kirándulás

 kiemelt figyelmet igénylő és az 
arra rászoruló

 gyermekek kompenzált fejlesztése
 Mindennapos mozgás
 Veronika zeneprojekt

 Freispiel
 Alltäglicher Sport
 Körperpflege
 Früchstück
 Stuhlkreis
 Im Spiele integrierte Tätigkeiten 

einzeln und im Kleingruppen
 Märchen, Gedichte, dramatische Spiele
 Formen. Zeichnen, 

Bastelarbeit, Spaziergang, 
Beobachtungen

 Lieder, Kreisspiel, Bewegung
 Veronika zeneprojekt

11 óra 20 perctől 12 óra 40 percig
tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, étkezés Körperpflege, Vorbereitung zum Mittagessen,

Mittagessen

14 óra 30 percig
12 óra 40 perctől 14 óra 45 percig

15.00 óráig

Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés 
előtti mese, pihenés

Körperpflege, Mittagsruhe,

14 óra 30 perctől
14 óra 45 perctől 16.30 óráig
15.00 órától

Felkelés, öltözködés, tisztálkodás
 mindennapos mozgás
 uzsonna
 szabadjáték
 játék a szabadban
 hazabocsátás

Anziehen, Alltäglicher Sport, 
Körperpflege, Jause, Freispiel,



HETIREND MINTA
Óvoda, bölcsőde A és B variáció fél évente változik

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Komplex

foglalkozások
Komplex foglalkozások Komplex

foglalkozások
keretében: keretében: keretében:

A külső világ tevékeny A külső világ tevékeny A külső világ tevékeny
megismerése, megismerése, megismerése,

ének, zene, énekes játék, ének, zene, énekes játék, ének, zene, énekes játék,
gyermektánc gyermektánc gyermektánc

verselés, mesélés verselés, mesélés verselés, mesélés
rajzolás, festés,

mintázás,
rajzolás, festés, mintázás, rajzolás, festés,

mintázás,
kézimunka, Mozgás kézimunka, Mozgás kézimunka, Mozgás

Komplex
foglalkozások

Komplex foglalkozások Komplex foglalkozások

keretében: keretében: keretében:
A külső világ tevékeny A külső világ tevékeny A külső világ tevékeny

megismerése, megismerése, megismerése,
ének, zene, énekes játék, ének, zene, énekes játék, ének, zene, énekes játék,

gyermektánc gyermektánc gyermektánc
verselés, mesélés verselés, mesélés verselés, mesélés
rajzolás, festés,

mintázás,
rajzolás, festés,

mintázás,
rajzolás, festés,

mintázás,
kézimunka, Mozgás kézimunka, Mozgás kézimunka, Mozgás

Komplex Tätigkeiten Komplex Tätigkeiten
Musik und Rhytmische Musik und Rhytmische

Erziehung Erziehung
Literarische Erziehung Literarische Erziehung

Visuelle Erziehung Visuelle Erziehung
Umwelterziehung Umwelterziehung

Spiele Spiele
Komplex Tätigkeiten Komplex Tätigkeiten
Musik und Rhytmische Musik und Rhytmische

Erziehung Erziehung
Literarische Erziehung Literarische Erziehung

Visuelle Erziehung Visuelle Erziehung



Umwelterziehung Umwelterziehung
Spiele Spiele



A magyar és a német nemzetiségi óvodai nevelés korosztályonként bővülő tartalommal, kötött vagy kötetlen, komplex formában valósul meg.
2-3 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek

Kötetlen

ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

verselés, mesélés
rajzolás, festés,

mintázás, kézimunka
A külső világ tevékeny

megismerése.
Mozgás

ének, zene, énekes
játék, gyermektánc

verselés, mesélés
rajzolás, festés,

mintázás, kézimunka

A külső világ tevékeny
megismerése.

Kötött Mozgás Mozgás Mozgás

Kötött vagy kötetlen

 Musik und Rhytmische
 Erziehung
 Literarische Erziehung
 Visuelle

Erziehung kézimunka
 Umwelt-Erziehung
 Spiele

 Musik und Rhytmische
 Erziehung
 Literarische Erziehung
 Visuelle

Erziehung kézimunka
 Umwelt-Erziehung
 Spiele

Német nemzetiségi nevelés
2-3-4 évesek 4-5

évesek
5-6-7 évesek

Kötetlen

 Musik und Rhytmische
 Erziehung

 Literarische Erziehung
 Visuelle Erziehung

kézimunka
 Umwelt-Erziehung

 Spiele

 Musik und Rhytmische
 Erziehung

 Spiele

 Musik und Rhytmische
 Erziehung

 Spiele

Kötött
 Bewegungs-Erziehung  Bewegungs-Erziehung

 Stuhlkreis
 Bewegungs-Erziehung

 Stuhlkreis



Kötött vagy
kötetlen

 Literarische Erziehung
 Visuelle Erziehung
 Umwelt-Erziehung

 Literarische Erziehung
 Visuelle Erziehung
 Umwelt-Erziehung



4.4. Az óvoda kapcsolatai
Alapelveink:

 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt,  azt  kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését.  Ennek  alapvető  feltétele  a  családdal  való  szoros  együttműködés.  Az
együttműködés  formái  változatosak,  a  személyes  kapcsolattól  a  különböző
rendezvényekig  magukban  foglalják  azokat  a  lehetőségeket,  amelyeket  óvodánk,
illetve a család teremt meg. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az
együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldásait.

 Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt
(bölcsődék  és  egyéb  szociális  intézmények),  az  óvodai  élet  során  (pedagógiai
szakszolgálat  intézményei,  gyermekjóléti  szolgálatok,  gyermekotthonok,
egészségügyi,  illetve közművelődési  intézmények)  és  az óvodai  élet  után  (iskolák)
meghatározó  szerepet  töltenek  be  a  gyermek  életében.  A kapcsolattartás  formái,
módszerei  alkalmazkodnak  a  feladatokhoz  és  a  szükségletekhez.  A  kapcsolatok
kialakításában és fenntartásában nyitottak és kezdeményezőek vagyunk.

 Kapcsolatot  tartunk  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal,  szervezetekkel,  a  nemzeti
etnikai kisebbséghez tartozó óvodásaink érdekében

 Óvodánk az óvoda iskola átmenet sikeres megvalósítását a következő folyamatban éri
el:  gyermekek  befogadása;  a  nevelés,  személyiség-  képességfejlesztés;  az  iskolai
befogadás támogatása

 Az  óvodába  történő  befogadást  a  családból  az  integrált  pedagógiai  rendszer
működtetésével a beóvodázási team munkája keretében segítjük.

 Az iskolai  élet  megkezdésének támogatását az óvoda iskola átmenet munkacsoport
koordinálja,  segíti.  A  gyermekek  fejlődésének  után  követése  céljából  az  óvoda
tartalmas kapcsolatot épít ki a környező iskolákkal.

 A tanulási,  szociális  és  nevelési  nehézségekkel  küzdő gyerekek nevelését  komplex
állapotfelmérés után egyéni fejlesztési terv alapján integráltan végezzük.

 A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  esélyeinek  növelése  érdekében,
óvodánk  a  szociális  ellátó  rendszerrel,  az  óvodán  kívüli  szervezetekkel  aktívan
együttműködik.

Cél:
 A közvetlen és közvetett partnerek igényeinek feltérképezése elvárásaiknak 

megfelelő működés a minőségbiztosítás eredményeinek figyelembevételével.
Feladat  Folyamatos kapcsolattartás, információ csere, konzultáció

 Az elvárások, igények felmérése.
 Jó munkakapcsolat kialakítása, és fenntartása a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva.
Tartalom Közvetlen 

partnerek
 Gyermek
 Szülő, család
 Munkatársak
 Fenntartó
 Általános iskola

Közvetett 
partnere
k

 Nemzetiségi önkormányzatok
 Szponzorok, támogatók
 Szakszolgáltatók
 Szakmai szolgáltatók
 Művelődési intézmények



4.5. Az óvoda közvetlen partnerei
4.5.1. Gyermek

Cél:
 A gyermek az óvodában, az óvodapedagógusokban és óvodai 

dolgozókban természetes támaszra találjon.
 Fontos, hogy pozitív, kedvező hatások érjék.
 A gyermeknek váljon igényévé a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor 

legyen lehetősége arra, hogy egyedül is tevékenykedhessen.
 Biztonságot nyújtó, következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer kialakítása.
 Adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása.
 Gyermek környezettudatos viselkedését megalapozzuk.

Feladat  Gyermeki jogok tiszteletben tartása
 Gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele, 

egyéni bánásmód
 kialakítása.
 A beszoktatási időszak zökkenőmentes megszervezése.
 A gyermek biztonságérzetének kialakítása.
 Meleg, szeretetteljes, derűs, nyugodt légkör kialakítása.
 Új, változatos tevékenységformák biztosítása, közös 

élmények nyújtása, rendezvények szervezése.
Kapcsolattartá
s formák

 Ismerkedési délelőtt
 Családlátogatás
 Folyamatos befogadás
 Állandó óvónői aktív jelenlét az óvodai nevelés időszakában
 Közös tevékenykedés
 Kiscsoportos foglalkozás
 Egyéni foglalkozás
 Közös rendezvények– ünnepélyek, kirándulások

4.5.2. Kapcsolat a 
családdal Együttműködés alapelvei

 Az óvoda folyamatosan tájékoztatja a szülőket óvodás gyermekük fejlettségének 
aktuális szintjéről, a fejlesztési lehetőségekről.

 Tiszteletben tartjuk a család hagyományait, szokásait.
 A szociokulturális hátrányok enyhítése, kompenzálása érdekében törekszünk:

o A gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartására
o A családtagok elfogadására, feléjük szakmai alázattal közeledünk
o Figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú 

segítségnyújtást biztosítunk
o A gyermekek érdekeit szem előtt tartjuk.
o A szülők jelzéseit problémáikról figyelembe vesszük
o Toleranciával, empatikus magatartással törekszünk a partneri kapcsolat

kialakítására a szülőkkel.
o A beilleszkedést, befogadást fokozottan előkészítjük. A kisgyermek leválási

nehézségeit megértéssel fogadjuk.
o Törekszünk a család és az óvoda által nyújtott minta közötti 

eltérések csökkentésére.
o Az óvoda céljának tekinti a hátrányok csökkentését, a leszakadás megelőzését.



Cél:
 A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése.
 A családok szocializációs különbségéből adódó hátrányok kompenzálása.

Feladat

 Az óvoda kezdeményezi, majd tudatosan tervezi a közös 
nevelés érdekében a bizalomra épülő kapcsolattartást a 
szülőkkel.

 A hagyományos kapcsolattartási formák mellett törekszünk a 
szülői igényekhez igazodó lehetőségek megteremtésére

 Folyamatosan mérjük a kapcsolattartás formáira, 
tartalmára vonatkozó

 szülői elégedettséget
 Az eredményeket felhasználjuk a kapcsolattartási 

formák kiszélesítésében és mélyítésében.
 Amennyiben a család nem képes betölteni a társadalmi normák 

által meghatározott funkcióját, abban az esetben az óvoda feladata 
a családgondozás által a meglévő funkciók támogatása, további 
szakmai támaszrendszer kiépítése- segítők bevonása.

 Az óvodai szocializációs folyamat tervezésénél a bemeneti 
szinthez képest differenciáltan a fokozatosság elvére támaszkodva
határozzuk meg feladatainkat.

 Nyitott óvónői hozzáállás, pozitív attitűd a szülők irányában.
 Információ áramlás lehetősének biztosítása.
 Folyamatos kapcsolat a szülői közösség képviselőivel.

Kapcsolattartá
si formák

 Befogadás a szülővel
 Családlátogatás (a szociális hátrányban élők esetében 

indokolt esetben
 gyermek és ifjúságvédelmi felelős, illetve CKÖ
 elnökének kíséretében)
 Szülői értekezlet
 Fogadóóra.
 Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi előadások 

szakemberek bevonásával.
 Közös kirándulások, ünnepélyek programok
 Nyílt napok
 Napi kapcsolat során egyéni beszélgetések
 Kapcsolattartás a szülői közösséggel

Az együttműködés tartalma a kapcsolattartás formái szerint:
Befogadás: A befogadás rendjét egyénre szabottan tervezzük, igazodunk a szülők igényeihez.
Segítséget  nyújtunk  a  szülőknek  az  elszakadás  miatti  érzelmi  feszültség  feloldásában  a
gyermek számára testi és érzelmi biztonságot nyújtó csoportlégkört biztosítunk. A befogadás a
későbbi  közösségi  életet  is  meghatározza.  A  gyermek  a  szülővel  együtt,  fokozatosan
könnyebben megszokja a közösséget. Érzelmileg nagyobb biztonságban érzi magát, a szülőtől
való „leválás” kevésbé viseli meg, előbb elfogadja az új környezetet.
Családlátogatás:  Célja,  hogy  az  óvodapedagógus  megismerje  a  gyermeket  közvetlen
környezetében,  felmérje  helyét  a  családban,  tájékozódjon  a  család  nevelési  elveiről,
szokásairól.  Lehetőség  nyílik  a  felmerülő  problémák  megbeszélésére  szülők  és  az
óvodapedagógus között. Megbeszélhetik az elkövetkezendő időszak feladatait. A családot



csak  meghívásra  vagy  szükség  esetén  látogassuk  meg.  Az  óvodapedagógus  látogatásakor
lehetőleg mindkét szülő legyen jelen.
A  szülői  értekezleten  az  óvodát,  a  gyermeket,  a  szülőket  érintő  fontosabb  témákat,
feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Arra törekszünk, hogy ne egyoldalú
tájékoztatás,  előadás  legyen,  hanem  inkább  oldott  hangulatú  beszélgetés,  melyen
meghallgatják a szülők véleményét, javaslataikat.
Fogadóórákon egy előre egyeztetett időpontban tájékozódhatnak a szülők gyermekük 
fejlődéséről. A gyermekek szüleit tájékoztatjuk a gyermekek aktuális fejlődési szintjéről. Az 
óvodapedagógusok ez alkalommal részletesebb tájékoztatást, tanácsokat adhatnak, közösen 
értékelhetik a gyermek fejlődését, meghatározhatják a további együttműködést, a feladatokat. 
Közös programok, ünnepek
Lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére. A közös programok
nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat,
sportprogramokat, kulturális eseményeket. A búcsúzó műsor megtekintését a szülők igénylik,
ezért lehetőséget adunk egy közösen eltöltött délután keretében erre. Fontos, hogy az ünnepek
emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségeiben, mint belső tartalmukban. A
mai nemzedék fontos feladata a hagyományok, népszokások ápolása, értékeinek megőrzése,
továbbadása.  A  nagyszülőket  is  be  kell  vonni  az  óvoda  életébe,  különösen  az  ünnepi
előkészületekbe.  Támaszkodni  szeretnénk  élettapasztalataikra,  kézügyességükre,  feltétlen
gyermekszeretetükre.
A nyílt napok szintén olyan kapcsolattartási forma, ahol a szülők betekinthetnek az óvodai
életbe, a hétköznapokba is. A német nemzetiségi héten, és a magyar héten lehetőségük van
arra, hogy részt vegyenek az óvodai csoport, a gyermekük óvodai életében.
Szülői Közösség
Az  óvoda  és  a  család  kapcsolatának  alakulásában  igen  nagy  szerepe  van.  Nemcsak
koordináló,  hanem  kezdeményező  is  a  folyamatos  együttműködés  elősegítésében.
Megvalósítja  a  szülők  közötti  ismeretterjesztést.  A Szülői  Közösség  véleményezési  jogot
gyakorol.
A naponkénti párbeszéd  pillanataival lehetőséget adunk a szülőknek, hogy tájékozódjon a
gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint módja van az óvodapedagógusnak,
hogy a gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről tudomást szerezzen.
Az  éves  munkatervben  rögzítjük  a  szülői  értekezletek,  fogadóórák  időpontját.  Az
óvodapedagógusok a csoportnaplóban havonta megtervezik a feladatokat. Az óvodavezető és
az óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják a szülőket a programokról, feladatokról. Az
újonnan érkező óvodások szüleit megismertetjük az együttműködés formáival.



4.5.3. Munkatársak:
 Óvodapedagógusok
 Bölcsődei gondozónő
 Dajkák
 Pedagógiai asszisztens

Cél:
 Pozitív, derűs munkahelyi légkörben, összehangolt, hatékony, magas 

színvonalú munkavégzés
 Egymásra támaszkodó, segítőkész, együttműködő, összetartó munkahelyi közösség

Feladat

 A megfelelő munkafeltételek megteremtése, biztonságos 
környezet kialakítása

 Szakmai továbbfejlődés biztosítása
 Pontos precíz munkavégzés
 Arányos munkamegosztás
 Tisztességes, becsületes, egymást segítő magatartás
 Megfelelő információáramlás biztosítása
 Korrekt ellenőrzés-értékelés

Kapcsolattartá
si formák

 Mindennapos megbeszélések, tájékoztatások, információcsere
 Nevelőtestületi értekezlet
 Megbeszélések
 Munkaközösségi megbeszélések
 Hospitálások
 Külső és belső továbbképzések
 Ellenőrzések, értékelések
 Közös ünnepek hagyományok

4.5.4. Fenntartó, nemzetiségi önkormányzatok
Cél:

 A fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.
 Óvodánk szakmai munkájának megismertetése, a színvonalas 

nevelőmunka elismertetése
 Közvetlen kapcsolat fenntartása a helyi kisebbségi önkormányzatokkal és 

civil szervezetekkel.

Feladat

 Gazdaságos törvényes működés
 Adatközlés
 Határidők betartása
 Pályázatírás, pályázati elszámolás
 Kapcsolattartás a német kisebbségi önkormányzattal és a cigány
 kisebbségi önkormányzattal

Kapcsolattartá
si formák

 Beszámolók írásban és szóban
 Kölcsönös betekintés az intézmények munkájába
 Állandó információcsere

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.
A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a német nemzetiségi nyelvet oktató 
óvodapedagógusokon keresztül tartjuk a kapcsolatot.



A fenntartónk és a helyi önkormányzat tagjai részt vesznek rendezvényeinken, lehetőségük 
szerint anyagilag is támogatnak minket.
Az óvoda óvodapedagógusai, dolgozói rendszeresen részt vállalnak a kisebbségi
önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.
A német nemzetiségi tánccsoport örömmel tesz eleget a kisebbségi önkormányzat 
felkéréseinek, fellépéseivel segítve a német nemzetiségi hagyományok ápolását.
Az IPR bevezetésével együttműködési megállapodást kötünk mindkét önkormányzattal. 
Amelyben az önkormányzatok és az óvoda a következő vállalásokat teszi:
A Nemzetiségi Önkormányzatok vállalják, hogy:
Segít az együttműködési – partnerségi kapcsolat kiépítésében
Támogatja az intézményt abban, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, három 
éves korukban az óvodába kerüljenek
Szükség szerint, az önkormányzat képviselője részt vesz a családlátogatásokon 
Segítséget nyújt a családi nevelés problémáinak felismerésében
Képviselteti magát az óvodai rendezvényeken, programokon. Támogatjaaz óvoda helyi
programjában megjelenő cigány kulturális nevelés és hagyományápolás 

sikeres megvalósítását
Az óvoda vállalja, hogy:
Tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot a halmozottan hátrányos helyzetű óvodások 
fejlődéséről, szociális környezetének változásáról
Lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak az intézmény nevelési munkájába
való betekintésre
Elősegíti a nemzetiségi kultúra ápolását
Közös programokat, előadásokat szervez a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és 
szüleiknek
Az óvodai programok, rendezvények szervezésébe bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot

4.5.5. Általános iskola
Az együttműködés alapelvei

 A  zavartalan  átmenet  megkívánja  az  óvoda  és  az  iskola  nevelőmunkájának
összehangolását,  a  két  intézmény  együttműködését.  Fontosnak  tartjuk  a  párbeszéd
megindítását, fejlesztését, a kölcsönös nyitottságot.

 A kapcsolattartást  az  iskolával  az  óvodai  nevelőunka  szerves  részének  tekintjük.
Munkánkat  akkor  tartjuk  eredményesnek,  ha  a  gyermekek  örömmel,  bizalommal
várják az iskolát.

 Az  IPR  bevezetésével  szükségessé  vált  egy  Óvoda-iskola  átmenet  segítő
fejlesztőcsoport  kialakítása,  melynek  alapja  egy  együttműködési  megállapodás
aláírása mellett a gyermekek érdekében egy hatékony együtt gondolkodás és munka a
gyermekek esélyeinek növelése érdekében.



Cél: A gyermekek zökkenőmentes iskolakezdésének elősegítése

Feladat

 A tanulás alapkésségeinek megalapozása az alábbi képességterületeken:
 szociális képességek, értelemi képességek, kommunikációs képességek, 

testi képességek
 A fejlesztés során prioritást élvez a gyermek elemi szükségleteinek
 kielégítése, a játék feltételeinek biztosítása és a mozgás elsődlegessége.
 Szakmai együttműködés kezdeményezése a tanítókkal, a nevelés
 folyamatosságának biztosítása érdekében
 Szükség esetén szakvélemény kérése a gyermek iskola érettségéről
 Óvodai szakvélemények kiadása, szülői fogadóóra keretében
 A gyermekek előkészítése az iskolai látogatásra
 Egy hatékonyan együttműködő kapcsolat kiépítése és elmélyítése az óvoda 

és az iskola között
 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esélyeinek növelése, segítése az új 
intézményrendszerben

 Az óvoda kiemelt feladata, hogy valamennyi kisgyermek már három 
éves korában az óvodába kerüljön, hogy az ott folyó nevelő-gondozó 
munkával segíteni tudják hátrányaik csökkentését és a sikeres 
iskolakezdést

 Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy a gyermekeket 
egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és fejlesszük, hogy a 
környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők 
legyenek, és képesek legyenek az iskolai életmód megkezdésére.

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazított, az 
egyéni adottságokat, fejlődési ütemet messzemenően figyelembe vevő 
készség és
képesség fejlesztés megszervezése,

 harmonikus, nyugodt légkör biztosítása,
 az óvodában kialakított szokások továbbépítése,
 az óvodai módszerekre, játékosságra, kooperatív tevékenységekre épülő 

sikeres képesség fejlesztési helyzetek teremtése,
 gyermekbarát, életkori sajátosságuknak megfelelő esztétikus csoport és

osztálytermi környezet kialakítása (mese, játszó, beszélgető sarkok 
stb.).

 Fontosnak tartjuk a tapasztalatok kölcsönös átadását, a megszerzett 
információk közös értékelését, az összefüggések keresését, a folyamatos 
fejlesztés keresésének útját.

 A segítő megoldások keresése, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, 
ami nagyban hozzájárulhat a nagycsoportos gyermekek zökkenőmentes 
beilleszkedéséhez az iskolába.



Kapcs
ol
attartá
si
formá
k

 A tanítók fogadása az óvoda személyiség- képesség fejlesztő
 tevékenységnek megismertetése érdekében
 Hospitálás iskolai tanórákon
 Iskolalátogatás a gyermekcsoporttal
 A gyermekek meglátogatása az iskolában
 Közös továbbképzések
 Közös programok
 Óvodai csoportok számára alkalomadtán testnevelési foglalkozások 

megtartása az iskola tornatermében. Az óvónő szülő beleegyezéssel 
tájékoztatást adhat a gyermek fejlődéséről, egyéni fejlődési üteméről, az 
egyéni bánásmód
lehetőségeiről, az esetleg várható alkalmazkodási nehézségekről

4.6. Az óvoda közvetett partnerei

4.6.1. Szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok:
 Nevelési tanácsadó
 Szakértői bizottság
 Gyermekjóléti szolgálat

Cél:
 A rászoruló gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása szakember által, egyéni
 fejlesztésének beütemezése
 Megfelelő szakemberek biztosítása a gyermek esélyeinek növelése érdekében
 Önképzés, szakmai megújulás

Feladat

 Szakszerű vélemény kialakítása a gyermek fejlettségéről, ennek
 dokumentációja
 A gyermek megfelelő szakszolgálathoz való irányítása
 Együttműködés kiépítése a gyógypedagógussal, 

logopédussal, gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel
 Tanfolyamok, továbbképzések szervezése
 A logopédus felismeri az óvodások beszédének rendellenességeit, 

előző nevelési év végén kiszűri őket. A beszédhibás 
gyermekekkel,
heti rendszerességgel foglalkozik.

Kapcsolattartá
si formák

 Eseti konzultáció
 Mérések
 Hivatalos megkeresés, információcsere
 Tájékoztatók
 Részvétel a tanfolyamokon
 Elődadások nevelőtestületen belül, szakértőkkel, szaktanácsadókkal

4.6.2. Gyermekorvos, üzemorvos, védőnői szolgálat
Az együttműködés alapelvei

 Az IPR bevezetésével együttműködési megállapodást kötünk a gyermekorvossal, a 
Védőnői szolgálattal, mely együttműködések során partnereink vállalják, hogy:

 Segítenek az együttműködési, partnerségi kapcsolat kiépítésében
 Támogatja az intézményt abban, hogy a gyermekek három éves korukban az óvodába 

kerüljenek.



 Évente egészségügyi szűrővizsgálatot végez az óvodában.
 Együttműködik az óvodai hiányzások csökkentése érdekében.
 Részt vesz az óvodai rendezvényeken, programokon
 Segítséget nyújt a gyermek egészséges életmódra nevelésre és a gondozási problémák 

felismerésében, felvilágosító előadások szervezésében.

Cél:
 Az óvodások egészségügyi ellátása, egészség megőrzése, rendellenességek 

kiszűrése, gyógyítása, szakorvoshoz irányítása

Feladat

 A gyerekek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése
 Szűrővizsgálatok biztosítása
 Egészségügyi előadások, szakorvosok bevonásával
 Az orvos nyújtson segítséget abban, hogy a gyermekek 

megismerjék az orvosi munkát és az egészségügyi intézmények 
funkcióit

 Az üzemorvos gyógyító- megelőző ellátás terén 
rendszeresen időszakonkénti ellenőrző vizsgálatot, 
gyógykezelést végez az
intézményben

Kapcsolattartá
si formák

 Folyamatos információcsere
 Kapcsolattartás a védőnőkkel, gyermekorvossal
 Orvosi vizit
 Egészségügyi szűrések

4.6.3. Művelődés, könyvtár, Művelődési Ház

CÉL:
 A gyermekek fejlődését elősegítő kulturális programok, intézmények látogatása

Feladat
 Látogatások megszervezése
 Előadások szervezése, lebonyolítása
 Könyvtárlátogatás megszervezése nagycsoportosoknak

Kapcsolattartá
si formák

 Látogatás a Művelődési Ház rendezvényeire
 Információcsere, tájékoztató



5.    AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS     AZ
   ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

Alapelveink:
 Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak,

elkülönültek,  a  gyakorlatban  azonban  a  tárgyi  koncentráció  elvének  megfelelően
egységet alkotnak.

 Minden  gyerek  esetében,  de  különösen  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű
gyermekek vonatkozásában az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztés, kellő
időpontban folyik, optimális szinten, minőségben és mennyiségben. Az óvodában
nevelkedő  minden  gyermek  számára  biztosított,  hogy  a  maga  módján,  a  maga
ütemében, a maga képességei szerint a lehető legjobban tudjon kibontakozni.

5.1.    JÁTÉK
Alapelvek:

 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából
származó  tagolatlan  benyomásait  játékában  tagolja.  Így  válik  a  játék  kiemelt
jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő,
élményt adó tevékenységgé. Az óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a
gyermek legelemibb pszichikus szükséglete.

 A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi
pszichikus  szükséglete,  melynek  mindennap  visszatérő  módon,  hosszantartóan  és
lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.

 A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és
az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre,
majd  amikor  a  szabad  játékfolyamat  már  kialakult,  bevonható  társ  marad,  illetve
segítővé,  kezdeményezővé  lesz,  ha  a  játékfolyamat  elakad.  Az  óvodapedagógus
jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.

 A  játékhoz  megfelelő  helyre  és  egyszerű,  alakítható,  a  gyermeki  fantázia
kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és
az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket
és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló
játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.

 A gyermeknek  alapvető  joga,  hogy  sajátos  szükségleteinek,  állapotának  megfelelő
segítséget  kapjon  készségei,  képességei  kibontakoztatásához,  személyisége
védelméhez, fejlesztéséhez.

 Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.

 Óvodánk biztosítja a gyermekként való élés lehetőségét, a folyamatos önfeledt játék
gazdag feltételrendszerét.

 A  játék  a  gyermek  önmegvalósítása,  érzelmeinek,  vágyainak  lelkiállapotának
önkifejezése fejlettségének legjobb mutatója.

 A játék a valóság szubjektív tükröződése, a szimbólumképzés csodálatos világa.
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 A játékon keresztül fejlődjön 

pszichikuma, mozgása, 
készségei, képességei, az egész 
személyisége.

 Jusson a gyermek a játékon keresztül 
a személyiségét fejlesztő 
élményekhez.

 A gyermek játéktevékenységre 
vonatkozó pszichikus 
szükségletének kielégítése, amely 
lehetővé teszi boldog, 
kiegyensúlyozott óvodáskor 
megélését, különös figyelemmel a 
kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek szocializációjára.

 A gyermek játéktevékenysége 
életkorának megfelelően 
fejlődjön.

 Társas  kapcsolatai,
együttműködő  képessége
fejlődjék,  sajátítsa  el  az  óvoda
szokásrendszerét.

 Játékában  is  legyen  toleráns,
udvarias,  sajátítsa  el  a  játékok
szabályait, tartsa be azokat.

 Nem direkt pedagógusi reakciók mellett 
olyan játéktevékenységek biztosítása, 
amelyen a gyermek megtanulja a 
szabályokat, azok betartását és annak önálló 
alkalmazását

 Megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszköz 
és élményszerzési lehetőségek biztosítása, a
különböző játékformákhoz:

o Gyakorló játék
o Szimbolikus szerepjáték,
o Konstruáló játék,
o Szabályjáték,
o Szerepjáték

 Játéktevékenység biztosítása a szabad levegőn
 Olyan játékeszközök biztosítása, melyek 

esztétikusak, balesetmentesek és fejlesztő 
hatásúak, megfelelnek az életkori és 
egyéni sajátosságoknak. Játékeszközök 
folyamatos fejlesztése, bővítése, 
barkácsolás

 Korlátozzuk a gyermekekre negatív hatást 
gyakorló, az egészségre veszélyes, vagy 
balesetet okozható játékeszközök bekerülését
a csoportba.

 Biztosítjuk  a  gyermek  spontán
élményéből  fakadó  játék
feltételrendszerét,  és  a  játékos
tevékenységszervezést.

 A játék folyamatában óvodapedagógusaink 
tudatos jelenlétével biztosítsuk az 
élményszerű, elmélyült gyermeki játék 
kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus
feltételteremtő tevékenysége mellett a 
szükség és igény szerinti együttjátszással, 
támogató, serkentő, ösztönző 

 Óvodáskor végére a gyermekek 
képesek a társakkal való 
együttműködésre, együtt 
játszásra.

 Játékukba dominál a szerepjáték, 
felvállalnak különböző 
szerepeket, képesek a szerephez 
igazodó kommunikációs és 
metakommunikációs 
megnyilvánulásokra.

 A játéktevékenységeiknél 
alkalmazott szabályokat, normákat 
értik, elfogadják, és betartják, 
képesek az önálló szabályalkotásra.

 Élményeit 
megjeleníts 
játéktevékenységébe
n.

 Játékukban toleránsak, 
elfogadók, udvariasak.

 A játékeszközöket a játék 
tartalmának megfelelően használják,
óvják.

 A balesetvédelmi előírásokat 



 Tanulja meg a játék során 
felmerülő problémák kezelését, 
konfliktusok megoldását

magatartásával, a nem direkt reakcióival 
szeretnénk elérni.

ismerik és betartják.



 Ismerjen meg minél több játékot, 
ismerje és tartsa be a 
balesetvédelmi előírásokat.

 Ismerjen minél több 
játékeszközt, funkcionális 
használatukat.

 Játéktevékenységének igényét 
otthon is tudja érvényesíteni.

 A szabad játéktevékenység közben 
is lehetőleg használják a 
nemzetiség nyelvét.

 Ismerjenek olyan játékokat, amelyek 
a helyi németség szokásaiból 
erednek – énekes játék, szerepjáték- 
ügyességi játék

 Készítsen játékeszközöket, 
fejlődjön kreativitása.

 Társas kapcsolatok fejlesztése, az 
erkölcsi nevelés alapját képező 
szokásrendszer megtervezése, 
kialakítása. Elősegítjük és támogatjuk a 
különböző fejlettségi szintű, képességű 
gyermekek együtt játszását.

 A szabad játék túlsúlyának biztosítása, 
amelyhez igazítjuk az óvoda 
napirendjét, időbeosztását.

 A játék folyamatosságának biztosítása
 Élményszerzés biztosítása

a játéktevékenységhez
 Nyugodt kommunikációs tér biztosítása, 

ehhez kedvező feltételek kialakítása a 
gyerekek szabad játékához és különböző 
tevékenységeihez.

 A gyermeki játéktevékenység 
fejlődésének nyomon követése, 
dokumentálása, segítése

 A játék során olyan kommunikációs 
helyzeteket teremtünk, amelyben használjuk
a német nemzetiségi nyelvet, melyben a 
gyerek nemzetiségi nyelven is megszólalhat

l A játéktevékenység során 
felmerülő problémákat tudják 
értelmezni, megoldást keresnek, 
konfliktusaik megoldják, vagy 
szükség esetén felnőttől segítséget
kérnek.

l Ismernek olyan játékokat, amelyek a
helyi németség szokásaiból erednek 
– énekes játék, szerepjáték- 
ügyességi játék.

l A kisebbség nyelvén az óvónők 
kérdéseit megértik képesek 
egyszerűbb mondatokban választ adni
a játéktevékenység során.

l A játékukban használt saját 
készítésű játékeszközöket 
megnevezik a nemzetiség nyelvén.

Bölcsőde
A bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az 
érzelmi és a szociális fejlődését. A gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői 
magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, 
szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére
is. A többi gyermekkel való együttlét, együttjátszás örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, biztonságot ad a 
kisgyereknek és lehetőséget egymás megismerésére, segítve a szociális képességek fejlődését.



5.2. VERSELÉS,         MESÉLÉS
Alapelveink:

 A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, 
anyanyelvi neveléséhez. Ezek segítségével érzéki-érzelmi élményeket nyújtunk a gyermek számára a mesélésre, verselésre alkalmas,
meghitt hangulatot árasztó hely kialakításával.

 A pozitív személyiségjegyek megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével, a versek zeneiségével, rímeinek csengésé vel- 
a belső képteremtés, képzelet képességének fejlesztése.

 A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfontosabb formája. A mese – képi és konkrét
formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő 
viselkedésformákat.

 A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek 
szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a 
szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett 
pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.

 A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a 
mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyerm 
eki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A mesélővel a gyermek biztonságban érzi magát, személyes kapcsolata 
elmélyül a felnőttel.

 Az önkifejezés támogatása céljából fontosnak tartjuk a gyermek saját vers- és mesealkotását annak mozgással és / vagy ábrázolással
történő kombinálását.

 A mindennapos, mesélés, mondókázás, verselés napirendünk fontos része, a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
 A gyermekköltészet, a népi hagyományok irodalmi anyaga erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.
 A verselés, mesélés anyagának kiválasztásánál fontos alapelvünk, hogy az irodalmi anyag mennyiségét és minőségét a gyermekek 

képességeinek és életkori sajátosságainak figyelembevételével válasszuk ki. A magyar és a német irodalmi anyag összeállításánál 
törekszünk a versek, mesék helyes arányára. A mesék versek komplexen (hangulatban, témakörben) kapcsolódnak más tevékenység
tartalmához, pl.: évszakokhoz, énekanyaghoz, ünnepekhez, színházi előadáshoz, és egyéb aktualitásokhoz. Az irodalmi anyag 
közvetítésénél törekszünk a fokozatosságra, változatosságra, ismétlésre a változatos mese és versfeldolgozásra.

 Fontosnak tartjuk, hogy legyen az óvónőnek egyéni repertoárja, melyet a felnőtt szabadon emlékezetből folyamatosan tud élményszerűen
előadni.

 A kezdeményezés időtartama: 5-10 perces kis csoportban, 15-20 középsőben, 25-30 nagy csoportban.
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Népi 
mondóká
k, 
kiszámoló
k

l Érdeklődjenek az 
irodalmi művek iránt.

l Jegyezzék meg a 
mondókákat, kiszámolókat.

l Legyenek képesek 
nyugodtan végighallgatni a 
felnőttek és társaik 
megnyilvánulásait.

l Bővüljön szókincsük, 
fejlődjön kifejezőkészségük.

 Az előző évben tanult irodalmi 
anyagok ismétlése, 
fokozatosságra törekvés, az 
irodalmi anyagok egymásra 
épülése.

 Mondókáztatás, gyakorlás a 
nap folyamán 
tevékenységekhez kapcsolva, 
sószobában.

 Folyamatos motivációval a 
gyerekek érdeklődésének 
szinten tartása.

 Élményszerű előadásmódra 
törekvés: hangsúly, hangerő, 
tempó, nyelvhelyesség, 
gyakorlása, megfelelő példa 
adásával.
Beszélgető körök szervezése.

 A mindennapi mesék hatására 
nő a gyermekek bábozó, 
dramatizáló kedve

 A szorongó, visszahúzódó 
gyermek is megfeledkezik 
gátlásairól, felszabadultan 
merül el a bábozásban, 
mesében

 Szívesen ismételgetik, a 
gyerekek a verseket, 
rigmusokat

 Igénylik, várják a 
mesehallgatást, érdeklődnek 
az irodalmi művek iránt

 Báboznak, mesélnek egymás 
és maguk szórakoztatására is



 Kitalálnak történeteket, 
meséket, megjelenítik azokat 
mozgásban illetve ábrázolási 
tevékenységben

 Képesek nyugodtan 
végighallgatni óvónőik, 
társaik megnyilvánulásait

 Bővül szókincsük, 
fejlődik 
kifejezőkészségük

 Önállóan, képesek 
előadni verseket

 Ismernek néhány 
közismert mesét

Versek

l Jegyezzék meg a verseket, 
tudják a hozzá kapcsolható 
mozgásokat.

l Tudják kifejezően, helyes 
tempóban és hangsúllyal 
önállóan előadni a 
verseket.

l Szívesen ismételgessék a 
gyerekek a verseket, 
rigmusokat.

l Legyenek képesek 
nyugodtan végighallgatni a 
felnőttek és társaik 
megnyilvánulásait.

l Bővüljön szókincsük, 
fejlődjön kifejezőkészségük.

 A versek elmélyítése és játékos
mozdulatokkal történő 
előadása, gyakorlása.

 A megfelelő mintaadást 
követően gyakorlás és az 
önkifejezés lehetőségének 
biztosítása.

 Olyan szituációk teremtése, 
ahol önfeledten felelevenítheti 
k és gyakorolhatják a már 
tanult verseket, rigmusokat.

 Folyamatos motivációval a 
gyerekek érdeklődésének 
szinten tartása.
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 Élményszerű előadásmódra 
törekvés: hangsúly, hangerő, 
tempó, nyelvhelyesség, 
gyakorlása,
megfelelő példa adásával. 
Beszélgető körök szervezése.

 Képes megkezdett 
történetet önállóan 
folytatni

 Megfelelően bánnak a 
könyvekkel, tudják 



lapozgatni, nézegetni.

Mesék

 Ismerjenek néhány 
közismert mesét,

 tudjanak megkezdett 
történeteket önállóan folytatni.

 A mindennapi mesék 
hatására nőjön a gyermekek 
bábozó, dramatizáló kedve.

 Igényeljék, várják 
a mesehallgatást.

 Bábozzanak, meséljenek 
egymás és maguk 
szórakoztatására is.

 Találjanak ki történeteket, 
meséket, jelenítsék meg 
azokat mozgásban illetve 
ábrázolási tevékenységben.

 A gyerekek életkorának és egyéni 
sajátosságainak megfelelő mesék 
előadása megismertetése. A 
gyermeki fantázia 
kibontakozásának segítése színes 
történetek és mesék előadásával.

 Megfelelő hely és eszközök 
biztosítása a gyermeki 
személyiség önfeledt 
kibontakozásához.

 A mese megfelelő napirendbe 
történő beillesztésével és 
nyugodt, meghitt körülmények 
megteremtésével állandó 
mesemondó hely létrehozása, 
meseváró hangulat kialakítása.

 Ösztönözzük a gyerekeket az 
eszköz és a hely biztosításával a 
különböző történetek és mesék 
élményszerű feldolgozására.

 Lehetőségek  et  biztosítunk  a
kitalált  történetek  bármilyen
módon történő megjelenítésére.

 Korosztálynak megfelelően 
biztosítjuk és megszervezzük 
a színházi látogatásokat.
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 A mesék, versek irodalmi alkotások
változatos, többféle módon 
történő előadása.

Ismerkedé
s a

könyvekk
el

l Meséljenek a képekről a 
felnőtteknek és egymásnak 
is. Utánozzák az olvasást. 
Igazodjanak el a polcon a 
könyvek között.

l Vigyázzanak a könyvek
épségére, legyenek 
tisztában azok 
értékességével.

 Biztosítjuk számukra, hogy a nap 
bármely szakában legyenek 
elérhetőek, hozzáférhetőek az 
életkoruknak, érdeklődési 
körüknek megfelelő 
gyerekkönyvek.

 Tanítsuk meg a gyermekeket a 
könyvek megfelelő 
használatára.

Bölcsőde
A bölcsődei korszak a szimbólumképzés korai szakasza. A képzeletfejlesztés fontos az esztétikai érzék fejlesztéséhez. A kisgyermek képzelete és
beleélő képessége megnyilvánulhat úgy, hogy a hallott mondókákat, verseket, meséket tovább játssza babájával, vagy társaival.
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére.
A versnek elsősorban a ritmusa a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés,
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A
gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejődik emberismerete, a
főhőssel  való  azonosulás  fejleszti  empátiáját,  gazdagodik  szókincse.  A mese  segíti  az  optimista  életfilozófia  és  az  önálló  véleményalkotás
alakulását. Az egységes óvoda- bölcsődében (nem bölcsőde) a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei befolyásolják elsősorban.
A mese éppúgy, mint a játék örömforrás, feszültségoldás. A mesére a gyermekek önkéntelenül odafigyelnek. A mese közel hozza a gyerekeket és
felnőtteket, hiszen meséléskor odaülnek szorosan a gondozónő, óvónő mellé és érzelmi biztonságban érzik magukat. A vers, mondóka fejleszti
szókincsüket.  A versek,  mondókák szoros  részei  a  bölcsődei  élet  minden mozzanatának.  A gyerekek  örömmel  ismétlik  a  ringató,  érintgető,
tapsoltató és simogató, rímelő mondókákat. Az irodalmi nevelés szorosan összefonódik az anyanyelvi, a zenei neveléssel, az énekléssel, és a



mozgásos játékokkal. Anyanyelvi nevelés: A beszéd, a kommunikáció egyik fajtája és az emberi kapcsolatok fő eszköze. A kisgyermek életében a
szavak megértésénél nagy jelentősége van a szituációknak.



5.3.    ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK,     GYERMEKTÁNC
Alapelveink:

l Az  élményt  nyújtó  közös  ének-zenei  tevékenységek  során  a  gyermek  felfedezi  a
dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése,
hallgatása,  a  gyermek-,  néptáncok  és  népi  játékok,  a  hagyományok  megismerését,
továbbélését  segítik.  Az  óvodai  ének-zenei  nevelés  feladatainak  eredményes
megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.

l Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus,
éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.

l A zenehallgatási  anyag  megválasztásánál  az  óvodapedagógus  figyelembe  veszi  a
nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.

l Mindennapi  tevékenységeink  között  fontos  helyet  foglal  el  az  éneklés,  zenélés  a
felnőtt minta spontán utánzásával.

l A  zenei  anyanyelv  kialakítását  elősegíti,  megalapozza  az  ének-zenei  nevelés
feladatainak eredményes megvalósítása óvodánkban.

l Az  óvodában  a  környezet  hangjainak  megfigyelése,  az  ölbeli  játékok,  a  népi
gyermekdalok,  az  éneklés,  az  énekes  játékok,  a  zenélés  örömet  nyújtanak  a
gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését,  esztétikai
fogékonyságát.

l A hagyományok megismertetése a népdalokon, a gyermek néptáncon, népi játékokon
keresztül történik az ének-zenei nevelésben.

l A  hang,  a  zene  az  önkifejezés  eszköze,  mely  megalapozza  a  gyermek  zenei
anyanyelvét.  A zenélés önmaga olyan élményt ad a tevékenységet folytatónak, ami
belső összerendezettséget eredményez.

l Gyermektánc estén egyszerű lépéseket, mozgásokat tanítunk meg a gyerekeknek.
l A Veronika  zeneprojektet  minden  csoportban  alkalmazzuk,  mert  felöleli  a  3-7éves

korú,  kiemelt  figyelmet  igénylő és más okokból akadályozott  fejlődésű gyermekek
személyiségfejlesztését, zenepedagógiai módszerek alkalmazásával.

l A gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának, kreativitásának fejlesztése
az  óvodában  nyeri  el  alapjait  a  közös  éneklés,  dalos  játékok,  közös  zenélések
segítségével.
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Éneklé
si 
készség

Dalanyag

 Ismerjen 20 dalt, 10-et 
jól tudjon.

 Tudjon csoportosan és 
egyénileg is tisztán, helyes 
tempóban énekelni.

 Tudjon dallam- és 
ritmusmotívumot 
egyénileg visszaénekelni.

 Zenei érdeklődése fejlődjön.
 Szívesen énekeljen 

közösen társaival.

 Dalok hallás utáni tanítása
 Hagyományápolás, 

ünnepekhez kapcsolódó 
szokások, dalok, zenék 
megismertetése a két 
nyelven

 Az  éneklés,  zenélés,
táncos  mozgások
megszerettetése,
gyakoroltatása

 Ismer 20 dalt, 10-et jól tud.
 Tisztán, helyes 

tempóban énekel.
 Dallam- és 

ritmusmotívumot 
egyénileg visszaénekel.

 Szívesen énekel 
közösen társaival.

 Meg tudja különböztetni a 
magas és mély hangokat, 
maguk is tudnak magasan 
és mélyen énekelni.

 A dallammotívumok 
felfelé vagy lefelé haladó 
irányát visszaéneklés 
közben kézmozgással 
lassan követi.

 Ismerik a halk és hangos 
különbséget, tudnak 
halkan, hangosan énekelni,
beszélni, tapsolni, jelre 
hangerőt váltani.

 A halk hangost a 
gyors lassúval együtt 
tudja érzékeltetni.

 Felismerik a dallamot

Hallásfe
j- lesztés

Magas-
mély 
reláció

 Tudja megkülönböztetni és 
reprodukálni a magas és 
mély különbségét.

 Tudja ismert dal 
dallammotívumát 
mutatni

 Magas-mély hang 
érzékeltetése 
függőleges jelekkel

A halk és hangos 
különbsége

 Tudja megkülönböztetni a 
halk és hangost.

 Legyen képes jelre hangosan 
és halkan beszélni, énekelni.

 Tudja együtt alkalmazni a 
halk hangost a gyors 
lassúval.

 A halk és hangos 
különbségének hallható 
módon való 
érzékeltetése, 
megfigyeltetése 
beszéddel, mondókával, 
énekléssel, hangszerrel.

 Halk-hangos érzékeltetése
vízszintes irányban 
mutatva
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Dallamfelismerés
, zenei emlékezet 
fejlesztése

 Ismerje fel a dalt szöveg nélkül
 Ismerje fel a dalt 

kezdő motívumról
 Ismerje fel a dalt 

belső motívumról

 Ismert dalokon 
keresztül 
dallamfelismerés 
gyakoroltatása

dúdolásról, hangszerről 
sajátos kezdő, erősen eltérő 
belső és záró motívumokról.

 Jelre hangosan illetve 
belső énekléssel követik a
dalt.

 Tisztán énekelnek vissza 
változatos 
dallammotívumokat 
csoportosan és egyénileg 
is.

 Érzékenyek a természet és 
környezet hangjaira, 
figyelik és 
megkülönböztetik a 
hangszínek eltéréseit 
zörejen, beszédhangon

 Megkülönböztetik az 
egyenletes lüktetést a 
dal ritmusától. A 
különbséget 
cselekvéssel, énekkel, 
mozgással érzékeltetik.

 A dalokat, 
mondókákat 
ritmusáról felismeri.

 Dalokhoz játékos 
mozdulatokat talál 
ki.

 A bemutatott élőzenét, 
népdalokat, műdalokat, 

Dallambújtatás,
belső hallás 
fejlesztése

 Legyen képes jelre hangosan 
illetve belső énekléssel követni
a dalt

 Ismert dalokon keresztül 
dallambújtatás 
gyakoroltatása



más népek dalait, zenéit 
érdeklődéssel hallgatja.

 Ütőhangszereket ismeri és
használja, lüktetést, 
ritmust, 
motívumhangsúlyt emel ki
velük.
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Motívu
m 
visszhan
g

 Legyen képes egyszerű 
dallamfordulatot 
visszaénekelni

 Legyen képes előre dúdolt 
motívumot kitalált 
szöveggel visszaénekelni

 Ismert dalokon keresztül
a  motívumvisszhang
játékos gyakoroltatása

 Egyszerű, játékos 
táncmozdulatokat 
esztétikusan, 
kedvvel végeznek.

 Egyöntetűen körbejárnak, 
szép testtartással. 
Különböző térformákat 
alakít társaival óvónői 
segítséggel.

 Egyszerű, játékos 
táncmozdulatokat 
szépen megformál 
(dobbantás, átbújás, 
páros forgás stb.)

 Összehasonlítja és 
énekléssel, mozgással 
bemutatja a normál 
tempónál gyorsabbat és 
lassabbat

Hangszínek 
megfigyelése

 Ismerje fel és tudja 
beazonosítani az állatok 
hangját. Ismerje fel társai 
hangját, zörejeket, a 
környezetében tapasztalható 
hangokat csukott szemmel

 Tudjon hangokat 
hangszínük alapján 
beazonosítani

 Különböző anyagú 
tárgyak, hangszerek 
biztosítása, 
megszólaltatása, hangjuk 
megfigyeltetése, 
felismertetése a vizualitás
kizárásával.

Zenehallgatás

 Érdeklődjön a zene iránt.
 Igényelje a zenehallgatást.
 Legyen képes türelmesen 

végighallgatni az óvónő 
énekét, illetve a gépi zenét

 Zenei ízlés formálása 
igényes dalok, zenék 
közvetítésével.

 Népdalok, népzene, 
műdalok iránti érdeklődés 
felkeltése, közvetítése.

Ritmusér- 
zék 

Egyenletes 
lüktetés

 Legyen képes az egyenletes 
lüktetés érzékeltetésére, 

 Ismert dalokon, 
mondókákon keresztül a 



fejlesztése különféle ritmusok 
létrehozására és visszaadására

különböző tempók 
egyöntetű, esztétikus 
érzékeltetésének 
gyakoroltatása.

 A normál – gyors – lassú
tempó érzékeltetése, 
gyakoroltatása jelre 
ismert zenei anyagon 
keresztül.

Ritmus



FEJLESZTÉS
I 
TERÜLET

CÉ
L

FELADA
T

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI ÓVODÁSKOR

VÉGÉRE
(SIKERKRITÉRIUM)

Tempókülönbség 
ek: gyors, lassú 
tempó

 Legyen képes a gyors-lassú 
megkülönböztetésére, tudja 
azt mondókázás, éneklés 
közben alkalmazni, jelre 
váltani.

 Legyen képes a tempót tartani

 Ismert dalokon, 
mondókákon keresztül a 
gyors-lassú érzékeltetése, 
gyakoroltatása

 A tempóváltás 
gyakoroltatása jelre

Mozgás, térforma  Legyen képes 
különböző 
térformákban társaival 
együttmozogni.

 Ismerje az 
egyszerű 
táncmozdulatokat.

 Találjon ki új játékmozdulatokat

 Olyan zenei anyag 
biztosítása, mellyel a 
különböző térformákat, 
egyszerű tánclépéseket 
gyakoroltatjuk, pl. kör, 
csigavonal, kapusor stb.

 A néphagyomány 
változatos 
mozgásanyagának 
megismertetése.

 Lehetőség biztosítása 
kitalált mozgások 
bemutatására, 
gyakoroltatására a 
gyermekek
kreativitásának 
fejlesztése érdekében



Ütőhangszerek  Ismerjen fel néhány 
hangszert hangjáról.

 Tudjon megnevezni 
néhány hangszert, tudja 
utánozni a megszólaltatás 
mozdulatait.

 Tudjon megszólaltatni 
néhány ritmushangszert.

 Különböző hangszerek 
biztosítása, 
megszólaltatása, hangjuk 
megfigyeltetése, 
felismertetése a vizualitás 
kizárásával is.

 A hangszerek 
kezelésének, 
megszólaltatásának 
gyakoroltatása.
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Zenei formaérzék  Legyen képes a motívum 
hangsúlyának a 
kiemelésére tapssal, 
járással.

 Legyen képes 
dallamot 
visszaénekelni.

 Legyen képes 
ritmust 
visszatapsolni

 Ismert dalokon keresztül a 
motívum hangsúly 
kiemelésének 
gyakoroltatása.

 Dallam 
visszaéneklésének, 
ritmus 
visszatapsolásának 
gyakoroltatása

Zenei alkotókedv  Találjon ki dallamot 
saját szöveggel.

 Játékos tevékenységek 
szervezése a zenei 
alkotókedv
fejlesztése céljából

Kis csoport Középső csoport Nagy csoport
Hangterjedelem 3-4 hang 3-6 hang 3-6 hang

Dalok száma

s – m
l – s – m
s – m – d
m – r – d
s – m – r – d
l – s – m – r – d
m – r – d –
l d – l – s
r – d – l – s
m – r – d – l – s

3-4 2-3 2
3-4 2-3 2
- 1-2 1-2
2-3 2-3 1-2
2 2-3 2-4
- - 6-8
- 1 2
1 1-2 -
- - 2
- - 2

Dalok /év 10-14 dal, 2-3 műdal 12-15 dal, 3-4 alkalmi dal 20-26 dal, 5-6 műdal
Mondóka/év 2-7 4-6 3-4



szöveg Játékos, ismétlődő szavak Állat, virág, ünnepi, 
alkalmi játékszöveg

Téma bővül a gyermek 
környezetismeretének
bővülésével, alkalmai, ünnepi 
dalok

Játék, mozgás Álló helyzet, kéz, lábmozgás,
körforma áll, indul, 
ismétlődő, játékos 
mozdulatok



Bölcsőde

Az egységes óvoda-bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése,  a
gondozónő  kellemes  ének-  és  beszédhangja,  spontán  dúdolgatása,  ritmusos  szövegmondása,  a  dallam  és  ritmushangszerek  hallgatása,
megszólaltatása,  a  közös  éneklés.  A  gyermek  életkori  sajátosságaihoz,  egyéni  fejlettségéhez,  érzelmi,  hangulati  állapotához  igazodó,
felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését,
formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését.
Zenei élményt két nagy csoport alkotja, az ölbeli játékok és a dalok hallgatása, énekelgetése. Az ölbeli játékok kétszemélyes játékok, a két fél
bensőséges kapcsolatát tükrözi. Az a kisgyermekek számára élményt jelentenek, van kezdetük, fokozódó feszültségük és örömteli oldódásuk. A
dalok hallgatása hangulatkeltést jelent. Ismétlés nem a tanulás szempontjából, hanem a hangulata miatt fontos. Célunk, hogy a jó hangulat
kialakuljon  és  megmaradjon,  amit  egy  rövid  dal  és  egy  ölbeli  játék  jelent.  Célunk,  hogy  fejlődjön  beszédük,  ritmusérzékük,  a  szavak
megértésének a szép kiejtésnek segítése.
A  személyes  kapcsolatban,  játékhelyzetekben  átélt  mondókázás,  éneklés,  zenehallgatás  pozitív  érzelmeket  keltenek,  örömélményt,  érzelmi
biztonságot adnak a kisgyermeknek.
Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv
elsajátítását,  a  személyiség  fejlődését,  hozzájárulnak  a  kisgyermek  lelki  egészségéhez,  valamint  a  csoportban  a  derűs,  barátságos  légkör
megteremtéséhez. Az egységes óvoda-bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.

5.4.    RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI     MUNKA
Alapelveink:

 A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a 
népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A
gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.

 Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai
alakítására és az esztétikai élmények befogadására.

 Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli 
tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 
gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti 
nyitottságuk, igényességük alakítását.

 Óvodánkban az egész nap folyamán megfelelő teret, változatos eszközöket és lehetőséget biztosítunk a gyermekek ábrázoló
tevékenységek számára.



 A tevékenységek megszervezése folyamán a gyermek fejlődési ütemét vesszük figyelembe. Nem siettetjük a fejlődési folyamatot, időt 
hagyunk a kifejezési mód kialakulására, ezt úgy segíthetjük elő a legjobban, ha a gyermek törekvéseit tiszteletben tartjuk, építünk a belső
motivációra.

 Biztosítjuk az ábrázoló tevékenységhez szükséges, teret, változatos eszközöket, anyagokat és elegendő időt
 A tevékenységek a szabad játék tevékenység időszakában folyamatosan zajlanak
 A komplexitás jegyében a témák minden tevékenységen átívelnek, így az ábrázoló tevékenységen is
 Az ábrázoló tevékenységeknél hallják nemzetiségi nyelven a témákhoz kapcsolódó szavakat, kifejezéseket
 Alkalmazott technikák:

o Rajzolás
o Festés
o Zenei festés
o Mintázás
o Kézimunka
o Barkácsolás
o Díszítő munka
o Képalakítás, képmozaik változatos anyagokból pl. textil, fonal, parafa, termések, magvak stb.

CÉ
L

FELADA
T

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

SIKERKRITÉRIUM
 A gyermek örömmel végezze 

az ábrázoló tevékenységeket.
 Váljék igényévé az alkotás, az 

önkifejezés, a környezet 
esztétikai alakítása, az 
esztétikai élmények 
befogadása

 A gyermekek ízlése, alkotó 
befogadó képessége, 
fantáziája, kreativitása 
bontakozzék ki.

 Az ábrázolás váljon az 

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a 
gyermekeket az eszközök használatával, a 
különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás 
és kézimunka különböző technikai alapelemeivel 
és eljárásaival.
Olyan ábrázoló tevékenységek, lehetőségek 
biztosítása, amelyek a gyermek egyéni 
fejlettségéhez és képességeihez igazodva fejlesztik 
a gyermek képi-plasztikai kifejezőképességét, 
komponáló-, térbeli, tájékozódó- és rendező
képességeinek alakulását, gyermeki élmény és 
fantáziavilágának gazdagodását és ennek képi

 Ismerik és rendeltetésszerűen 
használják az ábrázolás 
eszközeit

 Van igényük az alkotásra, élnek 
a környezet adta lehetőségekkel

 Emberábrázolásaik részletesek, 
megjelenítenek, egyszerű 
mozgásokat

 A megismert technikákat 
fokozott önállósággal 
alkalmazzák

 Nyitottak az új ötletekre, 



önmegvalósítás, a 
kreatív

új technikákra,
 Törekednek egyéniségüket tükröző



önkifejezés eszközévé. A gyermek úgy 
ábrázolja a világot, ahogy ő látja, és 
nem úgy, ahogy mi mondjuk neki.

 Az ábrázoló tevékenység 
közben gazdagodjon a gyermek
tér- forma és szín képzete, 
fejlődjön képi gondolkodása, 
esztétikai érzékenysége, szép 
iránti nyitottsága, igényessége.

 Ismerje meg az ábrázoló 
tevékenység eszközeit, azok 
használatát, a különböző 
anyagokat, a mintázás, 
kézimunka különböző 
technikai elemeit és eljárásait.

kifejezését
Nyújtsunk mindig az életkornak megfelelő vizuális
élményeket, tapasztalatokat.
A gyermek megismertetése az ábrázoló tevékenység 
eszközeivel, azok használatával, különböző 
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézimunka 
különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival
A gyermek számára választási lehetőség biztosítása 
érdekében új vagy más technikákat mutatunk be, 
legtöbbször önálló elgondolása alapján dolgoznak, a 
témavezérlés ritka, csak alkalmakhoz kötött (pl.: 
ajándékkészítés)
Természetes anyagok biztosítása a különböző 
tevékenységekhez
A német nemzetiség tárgyi kultúrájának 
megismertetése az óvodásokkal, kiállítás szervezése 
Az ábrázoló tevékenység kiegészítése a nemzetiségi 
kultúra sajátos tér-forma, színvilágának 
megismertetésével.
Tevékenység közben a gyermekek aktív és passzív 
szókincsének bővítése nemzetiségi nyelven is.
A tevékenységek közben az anyagok, eszközök 
nevének megnevezése, egyszerű utasítások 
megértetése a német nemzetiség nyelvén

kifejezésmódra
 Gyakran dolgoznak 

természetes anyagokkal
 Megismernek különleges és 

hagyományos technikákat, szívesen, 
szabadon is alkalmazzák azokat, 
például a nyomathagyásos 
technikával, festéssel tépéssel, 
vágással, ragasztással, szappan-
viaszkarccal, stb.

 Ismerik a német nemzetiség 
kultúrkincsét, színvilágát, az 
ábrázoló tevékenység közben 
megértik és használják a német 
nyelvet.

Bölcsőde
A bölcsődés korosztály számára az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás – nem az
eredmény.
A gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az
alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az  alkotó  tevékenységek iránti
érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. A bölcsődés korosztály itt találkozik először az oll óval, melynek



használata nagy örömet vált ki. A technika bemutatása, és a biztonságos használatra való odafigyelés a gondozónő feladata. Az évszakok és
ünnepek lehetőséget adnak az alkotásra, a közös tevékenységre.  A közösen vagy egyénien készített  művek vizuális élménnyel gazdagítják a
kisgyermeket. Az eredmény a szülők számára is megőrizhető és újra elővehető emlék marad. A mindennapos ábrázoló tevékenység, a technikák
elsajátítása a szem-kéz koordinációját segíti, a finommotorikát fejleszti.
Az ábrázoló tevékenység alapja a tárgyakról, anyagokról szerzett sokoldalú tapasztalat. A kisgyermek megismeri az anyagok tulajdonságait
tapintással.  Puha,  sima,  ragad,  alakítható,  szakad,  stb.  Célunk,  hogy merjenek  hozzányúlni  az  anyagokhoz,  mozduljon  meg a  fantáziájuk.
Dicsérettel erősítjük önbizalmát és további tevékenységre serkentjük.
A tevékenységeket követően kezet mosunk, amely alkalmat teremt a vízcsap kinyitására, szappanozásra, törölközésre, illetve ezek mindennapi 
gyakorlására. A gyerekek részt vehetnek a terem rendbetételében is.
   Rajzolás:
A rajzfejlődés a játék egyik alfaja, minden gyerek szeret rajzolni, erősíti alkotási vágyukat, kreativitásukat, képzeletvilágukat.
A bölcsődés korú gyerekek firkákat, szabálytalan köröket,”madárfészket”, vonalakat készítenek.
A rajzolás, festés nagy öröm számukra, naponta kapnak színes ceruzát, zsírkrétát.
   Gyurmázás:
Ügyesen gyúrják, sodorják a gyurmát. A 2,5-3 éves gyerekek már kígyót, csigát, kis golyókat is képesek készíteni. Az alkotás során a gyerekek 
észreveszik a tárgyak hasonló és különböző jellemzőit, a dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket.
Gyurmázás  közben  sokat  beszélnek,  az  alkotásközlési  vágyat  ébreszt  a  gyerekekben,  beszélőkedvük  fokozódik,  amely  ösztönzően  hat  a
kommunikációs fejlődésre is. A gyurmázás során olyan speciális izomcsoportokat mozgatunk meg, amelyek a gyermek fejlődése szempontjából
rendkívül  fontosak.  A tevékenység során könnyen leszűrhetjük,  hogy mely  mozgásoknál  tapasztalható  elmaradás,  milyen  fejlesztésre le  het
szükség. A fejlesztés lehetőségeit a mozgások ismétlésével biztosítjuk.
   Festés
Ennél a tevékenységnél a színélmény a fontos. Megismerik az alapszíneket és az ezekből kikeverhető sok más színt. A kisgyermek szabadon dönt, 
hogy melyik színt használja, és mikor fejezi be a munkát. Festhetünk szivaccsal, vattával, ujjal, és vastag ecsettel.
   Papírtechnikák
Rengeteg lehetőség kínálható fel. Hajtogatás, tépés, vágás, gyűrés, sodrás. Az egyik legnehezebb feladat a vágás a kisgyermek számára. Kellő
odafigyeléssel és megfelelő ollóval sok gyakorlás után nagy örömmel és hosszú ideig tevékenykednek vele. A ragasztás lehetőség a háromujjas
fogás kialakítására, gyakoroltatására. Pl. ragaszthatunk pattogatott kukoricát, papírgalacsint.
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Fejlődjék a
gyermek

megfigyelő
és

koncentráló
képessége

 egy-egy feladat megoldása során kitartásra nevelés
 téri formák megfigyeltetése egy-egy tulajdonság alaposabb tanulmányozásával (szerkezeti részletek, 

tömeg, méret, mozgás, szín, felület, stb.), vizuális megjelenítésük
 a természet jelenségeinek részletező megfigyeltetése és a megismert tulajdonságok leképeztetése, a 

részletek megfigyeltetése, formai, aránybeli, színbeli, szerkezeti tulajdonságok megfigyeltetése; 
ábrázoltatás közvetlen megfigyelés szerint (a formák, tárgyak, élőlények a munka folyamán a 
gyerekek
keze ügyében, vagy közelében legyenek, hogy nézegethessék, vagy kézbe vehessék szükség szerint)

Fejlődjék a
gyermek

formaérzéke:
Alakuljanak ki
formaképzetei,

ismerje fel a
formákat, tudja

megnevezni
azokat. Az
adott tárgy

alakját észlelje
állandónak

(forma
konstanciá

k)

 azonosságok- különbözőségek felismertetése; alapvető szimbólumok, sémák kialakulásának segítése; 
vonalak irányainak, nagyságviszonyaiknak (hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb, vékonyabb-
vastagabb) megfigyeltetése

 hasonlóságok, különbségek felismertetése, tudatosítása; karakterjegyek, alakzatok 
szimmetriájának érzékeltetése, tudatosítása- mindezek leképzésének segítése

 formaképzetek gazdagodásának segítése- azonosságok, különbözőségek megfigyeltetése, leképeztetése; 
egyénítés, részformák alkalmazásának segítése; formakonvenciók oldása (az eddig alkalmazott, 
gyerekekre jellemző „jelszerű” formák oldása) – mozgásábrázolás hagyományainak megismertetése, 
alkalmazásuk segítése: a ferde irányok, a lendületes nyomhagyás szerepének megsejtetése a 
mozgásábrázolásban, és ezek alkalmaztatása



Fejlődjék 
arányérzéke.

 kisebb-nagyobb, alacsonyabb-magasabb, keskenyebb-szélesebb, relációk felfedeztetése, leképeztetése
 az alakzatok tagolásának bemutatása; különböző formák egymáshoz viszonyításának megfigyeltetése 

méret szerint, az egy formán belüli lényegesebb részek arányviszonyainak észrevétele- az arányok 
megjelenítésének bemutatása, segítése

 a képek közötti arányviszonyok megközelítően helyes alakítása függetlenül a mondanivalótól (!); 
valós jelenségek, illetve „mesebeli” (mese, történet, elbeszélés, monda, legenda, stb.) szereplők, 
alakzatok arányviszonyainak leképeztetése, ábrázoltatása



Legyen képes a
térben, síkban
tájékozódni.

 A síkban való eligazodás segítése, a tér ábrázolásának alapfeltételeivel való ismerkedés feltételeinek 
megteremtése (jobbra-balra, fent-lent, középen, vízszintesen, függőlegesen, ferdén, egyenesen, 
sorban, ívesen, stb.);

 képelemek téri rendezésének a segítése a közöttük lévő más összefüggések figyelembe vételével 
(időrend, cselekmény stb.), a mozgás jelzésének gyakoroltatása vizuális alapeleminek (ferde irány, 
lendületes vonalvezetés) felhasználásával; tájékozódás segítése a síkon- közelebb, távolabb jelzése a lent,
fent helyzet felhasználásával

 a síkábrázolás alapvető, térre vonatkozó konvencióinak alkalmaztatása- közelebbi formák a sík alsó 
részén, távolabbiak a sík felső részén; a függőleges, vízszintes és ferde irányok szerepének 
megismertetése a tér
megjelenítésében, alkalmaztatásuk

Ismerje a
színeket, legyen
képes az azonos

és különböző
színeket

megkülönböztet
ni

 A színek neveinek gyakoroltatása, a színnevek összekapcsolása a színekkel, szín és forma, szín és 
érzelem, szín és hangulat összekapcsolásának megtapasztaltatása;

 színnevek helyes használatának gyakoroltatása, színek meghatározása (felismerése, 
előállítása); tónuskülönbségek érzékeltetése- kísérlet a felhasználásra; formák és színek 
összefüggéseinek (színkonvenciók) felfedeztetése, használata

 belső képek, képzetek felidéztetésével, beszélt nyelv vizuális képekben való ábrázolása
 színnevek bővítése, használata; az új valós színek alkalmaztatása; a jelenségek valós színének (helyi 

szín) meghatároztatása, a színek hangulatának megtapasztaltatása

Fejlődjék
vizuális

emlékezete és
képzelete.

 belső képek, képzetek kialakítása, felidéztetése, (elképzelés utáni ábrázolás);
 belső képek, képzetek felidéztetésével tematikus feladatok készítése; beszélt nyelv vizuális képekben 

való ábrázolása
 képzetek gyarapítása, felidéztetése, leképeztetése megadott téma szerint- szabad témaválasztás, 

illusztratív feldolgozás; tárgyak, alakzatok, személyek, alakok téri és cselekményes képzetek 
felidéztetése,
leképeztetése, ábrázoltatása formai, színbeli, téri, mozgásos tulajdonságok figyelembe vételével

Fejlődjön 
ritmusérzék
e

 egyszerű ritmusképletek ábrázoltatása: forma- színritmus, és együttes alkalmazásuk;
 bonyolultabb ritmusképletek ábrázoltatása a forma, a szín és a forgatás felhasználásával- széldíszek,

sordíszek; bonyolultabb ritmusképletek ábrázoltatása forma, szín, helyzet (forgatás) 
felhasználásával;



Fejlődjön
esztétikai

érzékenység
e

 a szép és rút különböző esztétikai minőségeinek tanulása, vizuális és verbális kifejeztetése;
 a szép és rút különböző esztétikai minőségeinek tanulása, vizuális és verbális kifejeztetése;
 az esztétikai minőségek önálló felismertetése a természeti jelenségekben és emberi produkcióban, 

ezek megfogalmaztatása és esetenkénti alkalmaztatása a vizuális tevékenységekben



Fejlődjön
képi- logikai
képessége,

(komponáló
képessége)

 Olyan alkotások létrehozásának segítése, melyekben
 a képelemek elemi rendezése történik: elhelyezkedés és/vagy irány szerint
 a képelemek rendezése történik a cselekmény, ill. a köztük lévő viszonyok figyelembe vételével
 képelemek elemi rendezése történik a látvány vagy cselekmény szerint; a mondanivalónak 

megfelelő kompozíció készítése; alkalmazkodás a felület méretéhez

Fejlődjön
taktilis

érzékenysége,
legyen képes a
tapintás és a

látás
koordinálására

 a tárgyak, anyagok felületi tulajdonságainak megismertetése, eszközök-és anyaghasználat segítése 
elemi szinten;

 alaptechnikák munkafogásainak ismertetése a jártasság szintjén, új technikáknál a tájékozottság 
szintjén való tevékenykedés; tárgyak felületi tulajdonságainak érzékeltetése tapintással és 
összehangolása a látási érzéklettel

 az alaptechnikák elemi ismerete segítése (a gyerekek korának megfelelő képesség szintjén); új technikák 
megismertetése, gyakoroltatása; tárgyak és anyagok felületi tulajdonságainak megismertetése tapintással, 
az így szerzett ismeretek összekapcsoltatása a látási érzékletekkel; a megismert tulajdonságok leképezhető 
változatainak ábrázoltatása a vizuális feladatokban

Fejlődjön
mozgáskoordiná
c iója, a kar és
tenyér izmai
erősödjenek

 a helyes eszköztartás és használat gyakoroltatása, az anyagok kezelése; a kar és tenyér izmainak 
erősítése; helyes testtartás kialakítása

 u.a, mint fennt

M
in

tá
zá

s Fejlődjön
megfigyelő-

és
koncentráló
képessége

 Egy-egy feladat megoldása során történik
 a téri jelenségek egy-egy plasztikai formai tulajdonságának gondosabb megfigyeltetése, feldolgozása
 jelenségek, természeti formák megfigyeltetése, leképeztetése; részletek megfigyeltetése, feldolgoztatása; 

a megfigyelés eredményeinek szóbeli vizuális kifejeztetése

Fejlődjön
formaérzéke

a térben:

 Azonosságok és különbözőségek felismertetése, létrehozása; alapformák, összefüggő egész formák 
készíttetése az elemi anyagismeret birtokában; nagyság és tömegrelációk felismertetése; 
megneveztetése, érvényesítése elemi szinten; a valóság egyszerűbb alakzatainak elemi transzformálása a
mintázás nyelvére

 hasonlóság, azonosság, különbség felismertetése, leképeztetése, létrehozása; formák alkotása 
részekből összerakva (részletekben gondolkodva)

 Téri formaképzetek bővítése; a körvonal, vetület és karakter összefüggéseinek felfedeztetése- szabályos 
és amorf formák körvonala, vetülete; a fény szerepének megsejtése tapasztalati úton, a fény és az árnyék

T
ér

b
e

n



összefüggéseinek felfedeztetése; a mozdulat és a forma összefüggései, ezek megjelenítése, kifejezése; a



formák tagolása; térgeometriai fogalmakkal való ismerkedés- gömb, kúp, kocka, hasáb, stb.; gömbölyű, 
szögletes, tapasztalása, formálása

 Téri formaképzetek kialakítása- formaismeret megalapozása, bővítése; a téri formakonvenciók 
megismertetése, kialakítása; a téri formakonstanciák megszilárdítása, elősegítése; arányérzék 
fejlesztése

 téri formaképzetek gyarapítása, alkalmazása

Fejlődjön 
arányérzéke, 
a 
karakterérzék
e

 -------
 nagyságviszonyok érzékelése, felismerése a formákon belül, és megjelenítésük sovány-kövér, testes-

karcsú, domború-lapos, magas, nyúlánk-tömzsi, kis szájú- nagy szájú, pici fülű- nagy fülű, pisze- sasorrú, 
rövid hajú- hosszú hajú; állatoknál a szőrzet, a tüske (sündisznó), csigaház, a farok stb. jöhet szóba- 
mindezeknek a szóbeli megfogalmazása

 Az egész és rész viszonyának felfedezése, a nagyság, a tömeg relációinak érzékelése, tudatosítása, vizuális
nyelvének elsajátítása, téri megformálása; a valós arányok észrevétele a környezet jelenségeiben, 
esetenként törekedés azok leképzésére; a valós arány megváltoztatása a kifejezés érdekében (ezt egyébként
is
alkalmazzák a gyerekek, ezt megtartani kell inkább, mint új ismeretként átadni!)

Fejlődjön a téri,
vizuális

emlékezete és
képzelete

 Alapformák értelmes egésszé történő összeillesztése; plasztikai elemek rendezése- egyszerű 
ritmusképletek készítése nyomhagyással (karc, nyomkodás), plasztikus formák rendezésével (termények, 
kavicsok, csigaházak; képlékeny anyagból; a gyermek által készített formákból, stb.)

 belső képzetek gazdagítása, felidézése, megjelenítése, kifejezése: illusztráció jellegű ábrázolás; 
önálló formák alkotása

 A megfigyelt jelenségek, tulajdonságok felidézése, formába öntése; szabad képzettársítások, 
elképzelés szerinti formálás; amorf formák értelmező kiegészítése; mozgások, mozdulatok felidézése, 
elképzelése,
megformálása



Fejlődjön
komponáló

képessége és
téri

ritmusérzéke

 --------
 részformák összeillesztésének gyakoroltatása felismerhető alakzattá; plasztikai elemek készítése 

nyomhagyással; plasztikus formák rendezésével bonyolultabb ritmusképletek készítése; kiemelkedő 
és bemélyedő plasztikai elemek rendezése ritmikusan; ritmizálás a formák forgatásával

 Formák statikus összeépíttetése; több forma összefüggésbe hozása, a közöttük lévő kapcsolat 
nyilvánvalóvá tétele a mozgás, mozdulatok, vagy a cselekmény kifejezésével; különböző formák ritmikus 
rendezése, bonyolultabb ritmusképletek képzése nyomhagyással, plasztikus rátéttel



Fejlődjön téri
tájékozódó
képessége

 --------
 --------
 a térre vonatkozó fogalmak ismertetése, alkalmaztatása a mintázásnál; jobb-bal, elöl- hátul, fönt-

lent;  ismerkedés  térgeometriai  fogalmakkal-  gömb,  henger,  kocka,  hasáb,  kúp,  ezek  felfedezése
természeti  formákban  és  általuk  a  körben  járhatóság  (többnézetűség)  tapasztalása;  az  ismeretek
felhasználása a
mintázásban; egyensúlyi helyzetek felfedezése, előállítása

Fejlődjön 
esztétikai 
érzéke

 --------
 az esztétikai minőségek önálló észrevételének segítése, megneveztetése, kifejeztetése; hangulati 

azonosulás- mindezek felfedeztetése
 a jelenségek különböző tulajdonságainak esztétikai értékelése, összhatásuk esztétikai megítélése 

a pedagógus segítségével, a felismert esztétikai értékek alkalmazása a plasztikus alakításban, 
szóbeli
megfogalmazásuk

Fejlődjön
taktilis

érzékenysége,
legyen képes a
tapintás és a

látás
koordinálására

 Munkafogások megismertetése elemi szinten; az anyagok tulajdonságainak és 
formálhatóságuknak megismertetése, alkalmaztatása, a nagyobb térben való tájékozódás téri 
formák létrehozásával

 az alap munkafogások jártasság szintjén való ismerete, alkalmazása; új technikákkal és 
anyagokkal, eszközökkel való ismerkedés- a konkrét feladatok ezek függvényei

 a mintázás alapműveleteinek elsajátítása a gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő 
készség szintjén, mintázó eszközök használata- sodrófa, sablonok- a jártasság szintjén; a különböző 
anyagok állagának, hőmérsékletének, alakíthatóságának, strukturáltságának (durva, finom, érdes, sima, 
síkos, csúszós, ragacsos, száraz, nedves, kemény, puha, stb.) érzékelése, e tulajdonságok szerepe

Fejlődjön
mozgáskoordiná
c iója, a kar és
tenyér izmai
erősödjenek

 A kéz izmainak erősítése, koordinációjának segítése
 helyes testtartás; az ujjak mozgatásának összehangolás; az anyagtól függő erőkifejtés; 

gazdaságos mozdulatok elsajátítása, alkalmazása
 egy tömegből  való  formálás,  a  kéz  izmainak összehangolása,  erősítése;  a  hátizmok erősítése,  a

helyes  távolságtartás,  a  szem a  megfelelő  igénybevételével  a  szemmozgás  jó  koordinációjának
elősegítése; a huzamos ideig igénybevett szervek megfelelő lazítása; gazdasásos munkamozdulatok
kialakítása,
begyakorlása



Fejlődjék
beszédkészsége,

szókincse
gyarapodjon

 a vizuális nyelv szóbeli kifejezése- kifejezések, szavak értése, önálló használata (az anyagokra, 
eszközökre, munkafogásokra vonatkozó kifejezések elsajátítása)

 anyagokra, eszközökre, munkafogásokra, esztétikai ítéletekre vonatkozó alap kifejezések, 
szavak megértése, esetenkénti használata önállóan
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s) Fejlődjék
formaérzék

e,
arányérzéke

 Azonosságok, különbségek, hasonlóságok felismertetése; nagyság- és tömegrelációk tudatosítása, becslés
 nagyság- és tömegrelációk tudatosítása
 -----------

Fejlődjön
formaérzéke,
arányérzéke,

megfigyelőképe
ss ége,

ítéletalkotási-,
értékelő

képessége,
logikai

képessége

 ----------
 nagyság- és tömegrelációk tudatosítása, becslése, létrehozása; azonosságok, különbözőképességek,

hasonlóságok, a tükrözés lényegének (szimmetria, hasonlóság) megértetése, előállítása; szabályos 
és szabálytalan formák felismertetése, készítése; szögletes és gömbölyű formák elkülönítése, 
készítése

 Természeti formák és térgeometriai formák felismertetése, megneveztetése, a közöttük lévő hasonlóságok
és különbségek észrevétele, azonosságok felismertetése, az összetett formák szerkezetének megsejtetése 
és az ismeretek alkalmaztatása; az anyag tulajdonságainak megfigyeltetése, alakíthatóságának 
felismertetése, az anyag és forma összefüggéseinek felfedeztetése-az ismeretek felhasználása, 
alkalmazása; tárgyak, eszközök szerkezetének, működésének megfigyeltetése, a tapasztalatok 
felhasználása, hogy működő eszközök készüljenek- működő eszközök, tárgyak készítése; a díszítés, az 
anyag és a funkció
összehangolása

Fejlődjön
komponáló,
konstruáló-
és logikai
képessége;

ítéletalkotási
-

értékelő
képesség

e

 Anyag, forma, funkció összefüggéseinek felfedeztetése, megsejtése: részek összeillesztése, 
egymást kiegészítő formák összerakása; matematikai fogalmak, relációk vizuális megértése, 
megjelenítése (számosság, mennyiségek, stb.)



Fejlődjön
belső látás- és
képzettársítási

képessége
emlékezete és

képzelete

 Tárgyak és eszközök megterveztetése és elkészítése, adott anyagú és funkciójú tárgyakból formáljuk 
és színük által közvetített kép alapján más hatású, az eredetitől eltérő képi élményt nyújtó képek, 
tárgyak készítése

 Tervezés segítése adott szempontok, és saját elképzelés alapján; természetes anyagokból, 
természeti formákból az anyag, a forma és a szín által meghatározott képek, tárgyak készítése 
önállóan

 Az adott formákból, anyagokból kibontakoztatható tárgyak, eszközök elképzelése, elkészítése, 
a megfigyelések felidézése, esetenkénti felhasználása



Fejlődjön
ritmusérzék
e (forma és
színritmus)

 Egyszerű ritmusképletek létrehozásának segítése szín, forma, méret szerint
 Árnyalt ritmusképletekkel díszítés; ismerkedés a magyar népművészet formakincsével,- feldolgoztatása; 

a zenei, nyelvi és vizuális ritmus hasonlóságainak észrevétele, összekapcsoltatása
 Bonyolultabb ritmusképletek alkalmazása, népművészetünk motívumainak felhasználása, az 

önálló díszítmények ritmikájának megsejtetése; a zenei, nyelvi és vizuális ritmus közötti 
összefüggések
összekapcsoltatása

Fejlődjön 
taktilis 
érzékelése

 A tárgyak, anyagok felületi tulajdonságainak felfedeztetése, felhasználása
 Tárgyak, anyagok felületi tulajdonságainak megtapasztaltatása, ezeknek az érzeteknek összekapcsolása a 

látási tapasztalatokkal; felhasználása a tárgy- és eszközkészítésnél; a tárgyak, anyagok formai 
sajátosságainak tapintással történő megismertetése, az általa nyert kép, képzet, ill. a látott kép és a 
tapintási érzet összehangoltatása, felhasználása

 Az anyagok felületi tulajdonságainak megtapasztaltatása, a formai sajátosságok megismertetése 
tapintással, a forma, a felület és a súly összefüggéseinek felfedeztetése, a tapintási érzet és a képzetek
összekapcsoltatása, és a tapasztalatok beépítése a tárgy és eszközkészítésbe

Fejlődjön 
térérzékelés
e

 A tárgyak téri helyzetének felfedeztetése, tudatosítása, elemi alkalmazása
 Anyagok és részeik, tárgyak és alkotórészek helyzetének felismertetése a saját testhelyzetekhez képest, 

nézetek és összefüggéseik észrevétele, ezen ismeretek felhasználása a munka folyamán; egyensúlyi 
helyzet, irányok egyeztetése, megkülönböztetése, részek összeillesztése, összeerősítése

 A  részformák  helyzetének  és  a  funkció  összefüggéseinek  felfedeztetése,  a  rész  és  az  egész
összefüggéseinek felfedeztetése, a saját testhelyzet és a tárgyak helyzetének felismertetése; az eszközök,
tárgyak  használata és  helyzete  közötti  összefüggések  megismertetése,  a  részek  helyzetéből  adódó
konstrukciós problémák
megoldása

Fejlődjön
manuális-

és
technikai
képessége

 A kéz mozgáskoordinációjának segítése, mely a feladatok elvégzése során valósul meg
 Ismerkedés új anyagokkal, munkafogásokkal, eszközökkel: a már ismert technikák gyakoroltatása, 

a munkafogások gazdaságos alkalmaztatása; összetett technikákkal való ismerkedés, alkalmazásuk
 Új technikák megismertetése, gyakorlása, a munkafogások gazdaságos, hatékony alkalmaztatása, a 

csukló és az ujjak mozgásának előtérbe kerülése, aprólékos feladatok megoldása



Fejlődjön 
esztétikai 
érzéke

 Az esztétikai minőségek megjelenése az anyag tulajdonságaiban, a funkció esztétikai tulajdonságai és 
ezek észrevétele, az elképzelt, feltételezett esztétikai minőségek figyelembe vételével történő 
munkavégzés, a díszítés és a tárgyak, eszközök formájának, funkciójának összehangolása; a megismert 
értékek szóbeli
kifejeztetése



Fejlődjön
beszédkészség

e, bővüljön
szókincse

 ---------
 ---------
 Alapvető fogalmak szóbeli kifejeztetése, gondolataik érthető közlése a vizuális 

jelenségekre, munkafolyamatokra, értékelésre, fogalmakra vonatkozóan

É
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Fejlődjön
konstruáló
képessége,

logikai
képessége

 A formák egymáshoz rendelésének lehetőségei- a tömeg, a súly, az alakzat közötti kapcsolat 
felfedeztetése, gyakorlati alkalmaztatása; az egyensúlyi helyzet megtapasztalása, felhasználása

 építőelemek sorrendjének elképzelése,- az összeillesztésnél, összeerősítésnél alkalmazása; az egyensúlyi 
helyzet és az összerakás összefüggéseinek észrevétele, a tapasztalat felhasználása; az építmények formája 
és funkcionális tulajdonságuk közötti összefüggések megsejtetése (forma, anyag, rendeltetés egysége) – 
kísérlet a tapasztalatok alkalmazására

 Az építmények formai és funkció szerinti elképzelése „megtervezése” és eszerint való felépítése, az 
építőelemek formája és anyagi tulajdonságainak figyelembe vétele a részek összerakásánál, az 
esztétikai szempontok érvényesítése az anyag, a funkció szempontjából; az egyensúlyi helyzetek 
kipróbálása, a
tapasztalatok felhasználása, az egyensúlyi helyzetek elképzelése

Tudjon 
térben 
tájékozódni

 Téri helyzetek megtapasztaltatása, tudatosítása, létrehozása
 téri helyzetek megélése, teremtése, szóbeli meghatározása (kint, bent, fent, lent, csukva, nyitva, elöl, 

hátul, középen, középen (!) körös-körül, stb.) belső tér funkció szerinti alakítása; a lakóhely, óvoda, stb. 
építészeti megoldásainak felfedezése, a gyermekek szintjén történő átírása, konstruálása

 Téri helyzetek megélése, megteremtése, szóbeli kifejezése; az építmények egymás közötti téri 
helyzetének megítélése, a tervezésnél a megszerzett tapasztalatok felhasználása; a belső és külső tér 
funkció szerinti
tervezése és megépítése



Fejlődjön 
arányérzéke

 Relációk a térben: közelebb- távolabb, kisebb- nagyobb, alacsonyabb- magasabb, keskenyebb- 
szélesebb, stb. – felfedeztetése, tudatosítása, megneveztetése

 a téri relációk felfedeztetése, elemi szinten történő tudatosítása- saját testhez és helyzethez való 
viszonyítás nagyság és elhelyezkedés szerint, és a tárgyak egymás közti nagyságának, helyzetének 
megítélése, ennek szóbeli kifejezése, az építésnél való alkalmazása

 A globális alakzatok és részeik arányainak felfedeztetése, a funkció és arány összefüggéseinek 
megsejtése, az anyag és építmények méretének, tömegének összefüggése közötti összefüggések 
észrevétele, a tapasztalatok hasznosítása



Fejlődjön 
ritmusérzék
e

 Ritmusképzés gyakoroltatása, soralkotás építőelemekből nagyság, forma, szín szerint
 ritmusképzés gyakoroltatása építőelemekből a szimmetria, tükrözés elvei szerint, mindezek tudatosítása 

az egyensúlyi helyzet, a szimmetria, a ritmus esztétikai minőségeinek felfedeztetése, szóbeli 
kifejezéseink megtanulása, érvényesítése az építés folyamán

 Építőelemek és építmények ritmus szerinti alakításának gyakoroltatása; a ritmusos és 
ritmustalan építmények összehasonlítása és különbségek érzékelése, észrevétele

Fejlődjön 
esztétikai 
érzéke

 ---------
 ---------
 Az egyszerű és a bonyolult felépítése, észrevétele, megfogalmazása, esetenkénti érvényesítése az építésnél

5.5.    MOZGÁS

Alapelveink, a szervezés sajátosságai:
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros
készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és 
finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és
örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés 
kedvező egymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az 
állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes 
testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások
beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, 
érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére.
A spontán, a játékba, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés 
minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a 
gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
Az óvodáskorú gyermekek fejlődésének egyik lételeme és természetes megnyilvánulása a mozgás, aminek óvodánk minden tekintetben, minden
évszakban teret enged.
A mozgásos tevékenységek során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni szükségleteit és képességeit, mozgásigényét, terhelhetőségét,
személyiségjegyeit.
A gyermekeket a mozgásos játékok közben is megszólítjuk a német nemzetiség nyelvén. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos



tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. Szervezett kereteken belül testnevelési foglalkozásokat biztosítunk a gyermekek
számára.
Szabadon választott mozgás lehetőséget biztosítunk kirándulások alkalmával, udvari játékok használatánál. A szabad mozgások során meghagyjuk a
gyerekek számára, hogy maguk dönthessék el, hogy milyen nehézségű gyakorlatot, tevékenységet válasszanak
Felhívjuk a szülők figyelmét az óvodán kívüli mozgástevékenységek fontosságára
Biztosítjuk a szervezett és szabadon választott mozgáshoz a helyet, időt, életkori sajátosságoknak megfelelő eszközöket 
Zene és zenepedagógiai módszereket alkalmazunk.
Sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal biztosítjuk, elősegítjük a mozgás és az értelmi fejlődés
kedvező egymásra hatását.
Biztosítjuk a félelem, és szorongásmentes légkört, a balesetek elkerülése érdekében figyelünk a szabályok betartására, és betartatására
Törekszünk arra, hogy minél kisebb várakozási idővel biztosíthassuk a folyamatos együttmozgást
A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, differenciáltan oldjuk meg a fejlesztést
A mozgás tevékenység anyaga, az atlétikai, torna, játékos jellegű fő gyakorlatokból tevődik össze. A tervezett mozgásanyaghoz beépítjük a 
gerinctorna, lábtorna anyagából megjelölt feladatok gyakorlását is, mellyel a megelőzést kívánjuk szolgálni. A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében és az arra rászoruló gyermekeknél megjelöljük a fejlesztendő képességeket, melyhez hozzárendeljük a mozgásanyagot.
A mindennapi mozgás a délelőtti tevékenységek lezárása. Ez lehet játék az udvaron, kirándulás a környéken (veronika zeneprojekt elemeinek 
beépítése)
A mozgásos feladatokat a korosztály számára, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szocializációját elősegítve, legmegfelelőbb fejlesztési 
feladatokhoz igazítva választjuk ki
Játékos, mozgásos mondókákkal, versekkel gyakoroltatjuk a téri viszonyokat és a testrészek nevét német és magyar nyelven 
Lehetőséget biztosítunk a testrészek, mozgásformák, utasítások német nyelven való megnevezésére, megértésére.
A mozgásos tevékenységeknél hallják a nemzetiség nyelvén a mozgáshoz kapcsolódó szavakat kifejezéseket 
A mindennapos mozgás tartalma lehet:
Tornatermi foglalkozás, testnevelés anyagából
Udvari, szervezett játék
Veronika zeneprojektes játékok
Kirándulás, túra
Séta a városban
Közös óvodai program, pl. sportnap, egészségnap
Év elején egyeztetünk a tornaterem beosztásáról és egyéb lehetőségekről
Folyamatos bővítjük a pályázati lehetőségek kihasználásával a sporteszközkészletünket.
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–A gyermek személyisége bontakozzék

ki a mozgás és értelmi fejlődés 
kedvező egymásrahatása által.
–A gyermekek egyéni 

sajátosságaiknak, képességeiknek 
figyelembe vétele mellett alakuljon 
ki, és harmónikusan fejlődjék nagy és
finommozgása. Alakuljon, fejlődjön 
koordinációs mozgása.
–Testsémája alakuljon ki, ismerje 

a testrészek nevét
– Ismerje a mozgásformákat és 

azok nevét
–Értse a téri fogalmakat, 

viszonyszókat és tudjon azoknak 
megfelelően mozogni.
–Tudjon megfelelően 

nagymozgásokat végrehajtani
–Fejlődjön egyensúlyérzéke
–Ügyesedjen, kitartása nőjön.
–Fejlődjön 

izommozgásészlelése, 
izomérzéke
–Fejlődjön finomotorikája
–Az óvódás gyermekek szívesen 

mozogjanak, fejlődjön 
önmagukhoz mérten 
mozgásképességük.
–Fejlődjön személyiségük – pozitív 

énkép, önkontroll, 

–Olyan napirend kialakítása, hogy 
érvényesüljön a mozgás és az 
értelmi fejlődés kedvező egymásra 
hatása
–A spontán, a szabad játékban 

megjelenő mozgásos tevékenységekre,
az egészségfejlesztő testmozgásra az 
egészséges életmódot erősítő egyéb 
tevékenységre, a teremben és a szabad 
levegőn, eszközökkel és eszközök 
nélkül, spontán vagy szervezett 
formában az óvodai nevelés minden 
napján, az egyéni szükségleteket és 
képességeket figyelembe véve minden 
gyermek számára lehetőséget 
biztosítunk.
–A komplex testmozgások épüljenek be

az óvodai élet egyéb tevékenységeibe 
is. A 3-7 éves gyerekek egészséges 
testi fejlődésének érdekében 
biztosítjuk a rendszeres játékban 
gazdag az egyéni képességeket 
messzemenően figyelembe vevő kellő 
aktivitást, és terhelést nyújtó 
mindennapi mozgás lehetőségét
–A 3 éves korúaknál a mozgás 

megszerettetése, a 4-7 éveseknél 
a terhelés fokozatos növelésére 
és a gyakorlatok pontos, 
fegyelmezett, kitartó 

 A gyerekeknek igényévé válik a 
rendszeres mozgás. Szeretnek 
mozogni, kitartóak a mozgásos 
játékokban

 Tudnak  ütemtartással  járni,
esztétikus  formában  gimnasztikai
gyakorlatokat végezni

 Szeretnek futni, páros lábon 
szökdelni, kisebb akadályokat 
átugrani, kikerülni.

 Képesek támaszugrást végezni szeren.
 Tudnak kúszni, mászni előre, hátra, 

hason, háton
 Tudnak a különböző mozgások 

közben kézzel, lábbal eszközt 
csúsztatni.

 Tudnak függeni, eközben 
egyszerű gyakorlatokat hajtanak 
végre

 Tudnak egyensúlyozva járni sávokban,
egyensúlyoznak egy lábon, különböző 
szereken, emelt magasságban, két 
lábon

 Tudják a labdát gurítani, rúgni, vele 
célozni, labdát vezetni, labdát 
elkapni

 Célba dobnak egykezes alsó és 
felső dobással

 Végre tudják hajtani a hossztengely 



érzelemszabályozás, szabálykövető 
társas viselkedés,

végrehajtására törekvés körüli gurulást
 Végre tudják hajtani a gurulóátfordulást
 Képesek szabálykövetésre, a 

különböző versenyjátékokban
 Ismerik az irányokat, képesek térben



együttműködés, kommunikáció, 
problémamegoldó gondolkodás.
–Az ellenőrzés értékelés hatására 

nőjön önbizalmuk, mozgáskedvük.
–Bővüljön aktív és passzív német 

nyelvű szókincsük a mozgásos 
tevékenységeken használt kifejezések 
által.
–A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek szívesen vegyenek részt az
egyéni sajátosságaikhoz igazodó 
mozgásos tevékenységekben.

–A gyermekeket legjobban 
fejlesztő, kooperatív mozgásos 
játékok széleskörű alkalmazása.
–Ellenőrzés és értékelés 

személyre szabottan, a gyermek
egyéni képességeihez mérten.
–A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek esetében a kiemelten 
fontos bemutatás, és a bemutattatás 
alkalmazása. Ez segíti a végrehajtást, a
feladat megértését
–A mozgással kapcsolatos 

irányítás, utasítások egyszerűek 
és érthetőek legyenek, 
igazodjanak a kiemelt figyelmet 
igénylő gyerekek egyéni 
sajátosságaihoz.
–A gyermekek kapjanak lehetőséget a 

német nemzetiségi óvodai nevelés 
során, hogy mozgás közben 
megnevezzék, és hallják a 
testrészeket, mozgásformákat, 
utasításokat német nyelven. Ismerjék 
meg a térbeli
viszonyok német kifejezéseit

tájékozódni, irányt változtatni
 Ismerik a tornához, mozgáshoz 

köthető vezényszavakat, képesek 
aszerint cselekedni

 Tudnak sort- és kört, egyéb 
alakzatot alakítani

 Ismeri a mozgásformák nevét
 Testtartásuk és lábboltozatuk egészséges
 Igényükké válnak az egészséges 

életmódot erősítő tevékenységek
 A mozgásos tevékenységek során 

képesek arra, hogy társaikra figyeljenek, 
azokat segítsék

 A gyerekek az egyszerűbb irányított 
mozgások utasításait német nyelven 
is megértik.

Bölcsőde

A második  életévben  a  nagymozgások  fejlődése,  az  értelmi  fejlődés,  az  önállósodás  fejlődése  eredményeként  a  kisgyermek  egyre  tágabb
környezetével ismerkedhet meg. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind
az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a
gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközök szerepe az érdeklődés



felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél
változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. A nagymozgásos játékokra a szabadban,



udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint a szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is
fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív
részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget. Fontos feladatunk, hogy elegendő idő jusson a gyerekek számára a
mozgásra, a különféle mozgásformák gyakorlására, újak elsajátítására. Napi mozgásigényüket az udvaron, rossz idő esetén a tornaszobában
tudják  kielégíteni  a  gyerekek.  Az  udvari  játék  keretében  gyakoroljuk  a  futást,  járást,  csúszdázást,  labdázást,  bújócskáznak,  fogócskáznak.
Ügyesen ugranak, egyensúlyoznak, bicikliznek, motoroznak.

5.6.    KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY     MEGISMERÉSE
Alapelveink:
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti- emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, 
téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az
értékek megőrzését.
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben
alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
A mindennapokban alkalmazzák azokat a matematikai ismereteket, amelyeket a különféle tevékenységek, kísérletezések során tapasztaltak meg.
A fenntarthatóságra nevelés érdekében fontos, hogy ismerjék meg a környezeti kultúra alapvető jellemzőit (szokások, viselkedés, 
környezetvédelem).
A gyermek számára fontos, hogy olyan tapasztalatokat szerezzen a környezetének felfedezése és megóvása során, amelyek a környezetben való 
életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
A külső világ megismerését célzó tevékenységek közben, az érzelmi, akarati képességek fejlődésével toleráns viselkedés alakul ki, a gyermek
képes mások véleményének meghallgatására, érzéseinek, gondolatainak tiszteletben tartására.
Alapelvünk, hogy a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését minden módon lehetővé kell tenni. Biztosítanunk kell elegendő 
alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel 
szokásainak alakítására. Elő kell segítenünk a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a
környezet alakításába, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzünk hangsúlyt a környezettudatos magatartás formálás alapozására, 
alakítására.
Alapelvünk, hogy a gyermekek fejlődésében nagy szerepe van a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzésnek, a gyerekek egyéni
fejlődési üteméhez igazodó differenciált fejlesztésnek, a tehetségcsírák felismerésének és támogatásának.



Fontosnak tartjuk a külső világ megismerését célzó tevékenységek közben, toleráns viselkedés kialakulását, mások véleményének türelmes
meghallgatását, érzéseinek, gondolatainak tiszteletben tartatását.
Tervezetten csak olyan témakörökkel foglalkozunk, amelyek helyszínen, természetes környezetben is feldolgozhatók, megmutathatóak a
gyerekeknek
A célirányos megfigyelés- mely maximálisan alkalmazkodik gyermekek érdeklődéséhez- az elmélyülés az egymás nélküli folyamatot képező
tapasztalatgyűjtés biztosítja a szükséges ismeretek megszerzését.
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CSALÁD

 Ismerje a család fogalmát a 
családtagok elnevezését (anya, 
apa…),

 Fejlődjön szociális képessége a család és
az otthon fogalmának erősítésével, 
pozitív érzelmek keltésével, emlékek 
felidézésével

 A relációs fogalmakat: idős, 
fiatal, idősebb, fiatalabb stb. 
ismerje

 Az alapvető udvariassági formák ismerje
 Ismerje a felnőttek munkáját, a 

különböző foglalkozásokat.

 A családi fotók gyűjtése, 
nézegetése, családi tablókészítés.

 Teremtsünk lehetőséget beszélgetésre 
a családról

 Törekedjünk arra, hogy érthetően, 
összefüggően beszéljenek a fotón 
látható családtagokról.

 Emlékképek felidézése fényképek 
segítségével, kérdésekkel motiváljuk
a gyermekeket arra, hogy mondják el
gondolataikat, otthoni élményeiket

 Alakítsuk, ki alapozzuk meg a 
felnőttekkel szembeni udvariassági 
szokásokat, formulákat. .

 Hely, eszköz és alkalom biztosítása 
szerep és szituációs játok 
kibontakozásához, elmélyüléséhez.

 Lehetőségek biztosítása a különböző 
foglalkozások megismeréséhez 
játékos formában.

 Eszközök biztosítása a megismert
foglakozások szerepjátékban történő 
feldolgozásához.

 Ismeri a család tagjainak elnevezését 
(anya, apa…), életkor szerint 
beazonosítja a családtagokat, képes 
életkor szerint sorba rendezni őket.

 Ismeri, megnevezi saját és 
családtagjai nevét, lakhelyüket, 
címüket.

 Ismeri a szülői szerep alapvető 
feladatait, érzékeli a szülői szeretet 
jelentőségét.

 Ismerik az alapvető udvariassági formákat
 Tud beszélni arról, hogy ki mivel tölti 

az idejét a családban, a család közös 
programjairól.

 Ismeri a felnőttek munkáját, ezáltal
a különböző foglalkozásokat.

 Becsüli a munka értékét, szívesen 
végez munka jellegű tevékenységeket.
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 Ismeretterjesztő könyvek 
biztosítása, megszerettetése.

 IKT eszközök alkalmazásával 
ismeretek bővítése

 Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása, differenciált fejlesztés 
a fejlesztő játékokon, a Veronika 
zeneprojekt játékain és mozgásos
tevékenységeken keresztül

ÓVODÁSOK VAGYUNK
 Ismerje a gyermek szűkebb és 

tágabb környezetét
 Alakuljon ki az óvoda 

környezetéhez pozitív érzelmi 
viszony.

 Pozitív érzelmi viszony kialakítása 
az óvodai közösséggel.

 Ismerje meg az új gyerekeket és 
felnőtteket, pozitívan 
viszonyuljon hozzájuk.

 Alakuljon ki a valóság felfedeztetése 
során pozitív érzelmi viszony a 
természethez, az emberi alkotásokhoz, 
tartsa fontosnak azok védelmét, az 
értékek megőrzését.

 Ismerje a város főbb intézményeit és az 
ott folyó munkát

 Érzelmi biztonság megteremtése
 Zökkenőmentes beszoktatás 

és visszaszoktatás biztosítása
 Segítsük elő az óvoda 

környezetének megismerését, az 
óvodában való biztonságos 
eligazodást.

 Befogadó légkör, nyugodt 
környezet biztosítása.

 Nyári élmények felelevenítésén 
keresztül közösségi érzés erősítése.

 Gyermekek arcképének elhelyezése 
az óvodai várostérképen lakhelyének
megfelelően.

 Ismerkedési lehetőségek biztosítása, 
közös rendezvények, tevékenységek.

 Beszélgető kör szervezése, nyári 
élmények felelevenítéséhez

 Városfelfedező séta során fénykép 
készítése a város nevezetességeiről 
és

 A gyermek ismeri az óvoda környezetét,
 Ismeri társai nevét, jelét,
 Ismeri az óvónők, dajkák nevét
 Eligazodik a csoportszobában, 

óvodában, udvaron
 Ismeri a város fontosabb 

intézményeit, nevezetességit
 tájékozott a város főbb intézményeivel 

és az ott folyó munkával kapcsolatban



annak elhelyezése az óvodai várostérképen
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 Makett készítés városunkról
 Séták és célzott látogatások során 

ismertessük meg a gyerekeket a 
különböző intézményekkel és az 
intézményekben
folyó munkákkal.

TESTÜNK
 Fejlődjön testsémája, énképe
 Ismerje a végtagokat, érzékszerveket, 

azok funkcióját és azok ápolását
 Ismerkedjen meg az orvos 

gyógyító munkájával
 Ismerje a test részeit és a testrészeket.
 Ismerje az érzékszerveket és 

azok funkcióját.
 Alakuljon ki a gyermekorvossal és a 

védőnőkkel félelemmentes 
kapcsolata.

 Ismerje a gyermekorvos, 
fogorvos munkáját

 Tudjon különbséget tenni élő és 
élettelen között, ismerje az élőlény 
fogalmát.

 Ismerje és gyakorolja a testápolási 
szokásokat, tudatosodjon benne 
annak fontossága.

 Ismerje és használja a testápolás eszközeit
 Tudatosodjon benne az 

érzékszervek védelmének 
fontossága.

 A testséma gyakorlása tisztálkodásnál 
az önálló öltözködéssel, tükör előtt.

 Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása, differenciált fejlesztés 
a fejlesztő játékokon, a Veronika 
zeneprojekt játékain és mozgásos 
tevékenységeken keresztül.

 A testrészek megismerését segítő 
mondókák, énekes játékok, 
kiszámolók gyakorlása mozgással.

 Gyermekorvos és fogorvos 
meghívása, illetve meglátogatása, 
munkájának megfigyelése.

 A higiénés szokások gyakorlása
 Az élő és élettelen fogalmának 

gyakorlása játékosan.
 Ismeretterjesztő könyvek 

biztosítása, megszerettetése.
 IKT eszközök alkalmazásával 

ismeretek bővítése

 A  testrészeket,  érzékszerveket  az
emberi  test  felépítésének  megfelelően
felsorolja, ismeri funkciójukat.

 Ismeri és megnevezi érzékszerveit és 
azok funkcióját

 Ismeretekkel rendelkezik az 
orvos gyógyító munkájáról

 az alapvető testápolási szokásokat ismeri,
a szükséges eszközöket funkciójuknak 
megfelelően használja

KÖZLEKEDÉS



 Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait
 Ismerje fel és tudja megnevezni az 

utcán közlekedő járműveket

 Gyakoroljuk a gyalogos 
közlekedés szabályait

 Felismer és megnevez néhány 
közlekedési eszközt

 Ismeri a gyalogos közlekedés szabályait
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 Bővüljenek ismeretei a 
közlekedés témakörben.

 A séta során a társainkra figyelünk, 
hogy ne maradjunk le, a párunkat 
segítjük a helyes közlekedésben.

 Gyűjtőfogalom megismertetése: vízi, 
légi, szárazföldi közlekedési eszközök.

 Adott szempont alapján 
csoportosítani tudja a közlekedési 
eszközöket.

ÉVSZAKOK
 Ismerje az évszakok nevét, 

legfontosabb tulajdonságaikat
 Ismerje fel a gyermek a környezetében 

az évszakok változásait, fogalmazzon 
meg róla állításokat

 Ismerje a téli madárvilágot
 Ismerje a környezetében 

leggyakrabban előforduló rovarokat, 
bogarakat, tudja néhány nevét

 Ismerje az alap és kevert színeket
 Ismerjék az alapvető kerti munkákat
 Alakuljon ki a természethez fűződő 

pozitív érzelmi viszonya, óvja 
környezetét

 Ismerjék fel az élő természeti és 
társadalmi környezetben bekövetkezett 
változásokat, a változások hatásait, 
következményeit, törvényszerűségeit.

 Alakuljon környezettudatos magatartásuk
 Ismerjék meg a hónapok neveit 

és sorrendjét
 Legyenek képesek összefüggéseket 

keresni a természet változásai és az 
ember és állatok között.

 Ismerjék meg a napszakokat

 Séták, megfigyelések szervezése, 
kirándulások alkalmával a 
természet folyamatos 
megfigyeltetése.

 Időjárás megfigyeltetése
 Természet változásainak megfigyelése 

az egyes évszakokban,
 Tapasztalatszerzés a hó és 

jég tulajdonságairól.
 Madáreleség gyűjtése, madarak 

etetésének megszervezése
 Kirándulás szervezése, kerti 

munkák megfigyeltetése
 Összefüggések keresése az időjárás 

változása és a növények, állatok, 
emberek élete között. Időjárás és 
öltözködés összefüggésének 
megfigyelése

 Időjárás és öltözködés 
összefüggésének megfigyelése

 Időjárás és öltözködés 
összefüggésének megfigyelése

 Játék a hóban, hóemberépítés, Szánkózás 
megszervezése, a balesetvédelmi 
elvárások tudatosítása

 Ismeri az évszakokat, váltakozásuk 
sorrendjét és legfontosabb 
tulajdonságaikat

 Felismeri a napszakokat, tájékozott
a napirend szerinti tevékenységek 
sorrendjében

 Ismeri a napok nevét, sorrendjét
 Felismeri az öltözködés és 

időjárás összefüggéseit
 Különbséget tud tenni az évszakok között,
 Tapasztalatira építve 

felfogja környezetében a 
változásokat

 Össze tudja hasonlítani a 
legfontosabb jegyek alapján az 
évszakokat

 Ismeri a legjellemzőbb csapadékfajtákat
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 Ismerjék meg a napirendhez 
köthető tevékenységeket.

 Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása, differenciált 
fejlesztés.

 a gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek 
rendszerezése, bővítése, különböző 
tevékenységekben és 
élethelyzetekben

 való gyakoroltatása
 A hónapok nevének, 

sorrendjének gyakorlása 
játékban és fejlesztő játékokkal, 
irodalmi anyaggal.

 A naponta ismétlődő 
tevékenységekhez kapcsolva 
beszélgetünk a napszakokról.

 Gyakoroljuk a napszakok megnevezését,
a napszakok eseményeinek sorrendbe 
való elmondásával.

 Az időbeni tájékozódás segítése 
hetirend- napirend táblával, 
időjárásnaptárral.

 ok-okozati összefüggések felismertetése
 Ismeretterjesztő könyvek 

biztosítása, megszerettetése.
 IKT eszközök alkalmazásával 

ismeretek bővítése
NÖVÉNYEK, GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉGFÉLÉK, VIRÁGOK



 Ismerjenek évszakhoz köthető 
zöldségeket, gyümölcsöket, 
virágokat, növényeket.

 Ismerjenek fel gyümölcsöket, virágokat,
zöldségeket, növényeket színről, formáról, ízről.

 A gyerekek megismertetése egyre 
több zöldséggel és gyümölccsel.

 Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása, differenciált 
fejlesztés.

 Ismer néhány zöldséget, 
gyümölcsöt, virágot, növényt.

 ismeri a növény növekedésének fázisait,
a fejlődésük létfeltételeit.
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 Tapasztalják meg a növény 
növekedésének fázisait, a fejlődésük 
létfeltételeit.

 Ismerjék az őszi és tavaszi munkákat a 
veteményesben, szerezzenek 
tapasztalatot a betakarítás folyamatáról.

 Sajátítsák és gyakorolják el a 
környezettudatos magatartást és
a környezeti kultúra szokásait.

 A gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek 
rendszerezése, bővítése, különböző 
tevékenységekben és 
élethelyzetekben való 
gyakoroltatása.

 Összehasonlítások, 
azonosságok, különbözőségek 
észrevetetése.

 Növények fejlődésének 
megfigyeltetése, ültetése. 
Növényfajták részeinek felismerése. 
Kirándulás szervezése a betakarítás 
megfigyeltetése céljából

 Ismeri az őszi és tavaszi munkákat a 
veteményesben, tapasztalatait a 
betakarítás folyamatáról meg tudja 
fogalmazni.

 ismeri és gyakorolja a 
környezettudatos magatartást és a 
környezeti kultúra szokásait.

SZÍNEK
 Ismerje, nevezze meg a színeket.
 Mindennapi és alkotó 

tevékenységeiben használja a színek 
nevét.

 Legyen képes a természet 
színeinek reprodukálására.

 Legyen képes a színek világosabb, 
sötétebb árnyalatainak felismerésére,
megnevezésére, előállítására, 
nevének gyakorlása.

 Séták alkalmával tudatosan figyeljük 
a tárgyak, közlekedési eszközök, 
virágok színét, megnevezzük ezeket.

 Az évszakokra jellemző színekre 
felhívjuk az egész év folyamán a 
figyelmet.

 Tapasztalatszerzés 
lehetőségeinek biztosítása

 Felismeri és megnevezi a színeket
 A gyakran észlelt tárgyak 

színét emlékezetből is tudják 
felidézni.

 Mindennapi és alkotó 
tevékenységeiben használja a színek 
nevét.

 Képes a természet 
színeinek reprodukálására.

 Képes a színek világosabb, sötétebb 
árnyalatainak felismerésére,
megnevezésére, előállítására, nevének 
gyakorlása.

ÁLLATOK



 Ismerjék a környezetükben élő 
állatokat, tudják megnevezni azokat, 
ismerjék kicsinyeiket, jellegzetes 
jegyeiket, hasznukat, táplálkozásukat, 
lakhelyüket, tudják csoportosítani 
meghatározott szempont alapján őket.

 Közvetlen tapasztalatszerzés 
lehetőségének biztosítása 
sétákkal, kirándulásokkal.

 Madáreleség gyűjtése, madáretető 
készítése, beszélgetés beszélgető körben
a vadon élő állatok védelméről.

 Ismerik a környezetükben élő 
állatokat, meg tudják nevezni azokat, 
ismerik kicsinyeiket, jellegzetes 
jegyeiket, hasznukat, táplálkozásukat, 
lakhelyüket, tudják csoportosítani 
meghatározott szempont alapján őket.
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 A gyermekek 
megfigyeléseiket, 
tapasztalataikat, tudják szóban
megfogalmazni

 Ismerjék a vadonélő, vízi és állatkerti 
állatokat, tudják megnevezni azokat, 
ismerjék kicsinyeiket, jellegzetes 
jegyeiket, táplálkozásukat, 
lakhelyüket, tudják csoportosítani 
meghatározott szempont alapján őket.

 Ismerjék meg a kisállattartás 
elemi szabályait, körülményeit.

 Ismeretek bővítése.

 Beszélgető körben nyugodt légkör 
biztosítása az állatokhoz 
kapcsolódó élményeik, 
tapasztalatik megfogalmazására.

 Ismeretterjesztő könyvek 
biztosítása, megszerettetése.

 IKT eszközök alkalmazásával 
ismeretek bővítése

 Lehetőség biztosítása a 
kisállattartás megfigyelésére.

 Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása a gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek 
rendszerezéséhez, bővítéséhez, 
különböző tevékenységekben és 
élethelyzetekben való gyakorlásához.

 A témához kapcsolódó fejlesztő játékok
biztosítása a szabad tevékenységekhez 
is.

 A gyermekek megfigyeléseiket, 
tapasztalataikat szóban meg 
tudják fogalmazni

 Ismerik a vadonélő, vízi és állatkerti 
állatokat, meg tudják nevezni azokat, 
ismerik kicsinyeiket, jellegzetes 
jegyeiket, táplálkozásukat, lakhelyüket, 
tudják csoportosítani meghatározott 
szempont alapján őket.

 Ismerik a kisállattartás elemi 
szabályait, körülményeit.

MATEMATIKAI TARTALOM
TÁRGYAK, SZEMÉLYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, VÁLOGATÁSOK, RENDEZÉSEK. HALMAZALKOTÁSOK

 Szerezzen tapasztalatokat 
tárgyak tulajdonságairól

 Tudjon halmazt képezni 
megadott szempontok alapján

 Ismerje fel a halmazképzés 
szempontjait adott halmaz esetén

 Alakuljon számfogalma, tudja 
megállapítani a halmazok 
számosságát

 Értsék a halmazokkal kapcsolatban

 Olyan tapasztalatszerzési lehetőségek 
biztosítása, amelyek segítségével a 
gyermek képes felfedezni egy-egy 
tárgyra jellemző tulajdonságokat, 
melyek minősítik, meghatározzák a 
tárgyat magát

 A tapasztalatok tudatosítása
 Építések szabadon különböző 

formájú elemekből
 Játék a tárgyakkal, matematikai 

 A tárgyak tulajdonságait felismeri, 
meg tudja fogalmazni

 Képes halmazt képezni 
megadott szempontok alapján

 Felismeri a halmazképzés 
szempontjait adott halmaz esetén

 Számfogalma kialakult, meg 
tudja állapítani a halmazok 
számosságát

 Érti a halmazokkal kapcsolatban 



használt kifejezéseket, 
instrukciókat.

tapasztalat-szerzések a 
halmazokról.

használt kifejezéseket, instrukciókat.
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 Tudjanak két halmazt párosítással 
összemérni az elemek különféle 
színe, nagysága elrendezése esetén 
is.

 Vegyék észre, hogy elemekből 
tetszőlegesen sor alkotható. A sorban 
az elemek helye meghatározható, ill. 
változtatható, különböző elem 
ismétlődésével ritmikus sor alkotható.

 Tárgyak szétválogatása 
tulajdonságuk alapján.

 .Halmazképzés, halmazba nem illő 
elem megtalálása „kakukktojás” 
játékkal.

 Mennyiségek, kiterjedések, érzékelésen 
alapuló becsléssel történő 
megneveztetése.

 Tevékenység közben megfelelő 
kifejezések megismertetése, 
majd gyakorlása.

 Azonosságok, 
különbségek 
megfogalmaztatása

 Az osztályozási műveletek gyakoroltatása
 Az életkornak megfelelően 

feladatokkal végezzenek műveleteket 
az adott számkörben.

 A több, kevesebb kifejezések 
értelmes használatának 
gyakoroltatása játékos helyzetben

 Az ugyanannyi érzékeltetése
 A párosítás műveletének gyakoroltatása
 A becslés bizonytalanságának 

érzékeltetése, bizonyítása 
párosítással

 Ismertessük meg a gyermekekkel egy- 
egy számosság minél többféle bontott 
alakját,

 Érzékeltessük, hogy a halmaz 
számossága nem változott, ugyanannyi 
maradt.

 Két halmazt párosítással össze tud 
mérni az elemek különféle színe, 
nagysága elrendezése esetén is.

 Tud sorozatot alkotni.



 Számlálás gyakoroltatása
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 Darabszám változásokat 

előidéző műveletek 
gyakoroltatása játékos 
formában, a gyermekek logikus 
gondolkodását fejlesztő 
feladatok megoldása során.

 Matematikai fogalmak, 
kifejezések, összefüggések 
megismertetése, megtapasztalása.

 A matematikai kifejezések, 
ellentétpárok gyakoroltatása.

 Segítsük elő a gyermek önálló
véleményalkotását, döntési képességeinek 
fejlesztését

RELÁCIÓK
Számfogalom előkészítése, alapozása

 Alakuljon számfogalma
 Ismerjen  fel

azonosságokat,
különbségeket,  tudja
ezeket megfogalmazni.

 Értsék a halmazokkal kapcsolatban 
használt relációs fogalmakat, 
kifejezéseket (több-kevesebb…)

 Ismerjék a pár fogalmát, legyenek 
képesek párosítani,

 Tudjanak mennyiségeket összemérni, 
képesek legyenek helyes 
megállapításokat tenni

 Képesek legyenek 
azonosságok, különbségek 
felismerésére, 
megfogalmazására.

 Számlálás gyakoroltatása
 Tapasztalatszerzés lehetőségeinek 

biztosítása a halmazok összemérése 
során.

 Segítsük elő a gyermek önálló 
véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlesztését feladatok 
gyakoroltatásával, kérdésfeltevéssel

 A párosítás műveletének 
gyakoroltatása párosítással történő 
összehasonlítással, a több, kevesebb, 
ugyanannyi megállapításával.

 A pár fogalmának érzékeltetése két 
különböző halmaz elemeinek 
párosításával

 Tapasztalatszerzés lehetőségeinek 
biztosítása a különböző 

 Felismeri az azonosságokat, 
különbségeket, ezeket meg 
tudja fogalmazni.

 Érti  a  halmazokkal  kapcsolatban
használt  relációs  fogalmakat,
kifejezéseket (több- kevesebb…)

 Ismeri a pár fogalmát, képes párosítani,
 Tud mennyiségeket összemérni, 

képes megállapításokat 
megfogalmazni

 Képes azonosságok, 
különbségek felismerésére, 
megfogalmazására.

 Érti a mennyiségekkel 
kapcsolatban használt 
kifejezéseket (hosszabb- 
rövidebb…)



mennyiségek összemérése során.  Felismer összefüggéseket a 
mérések témakörben
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 Értsék a mennyiségekkel 
kapcsolatban használt kifejezéseket 
(hosszabb- rövidebb…)

 Ismerjék a magasság, hosszúság, 
tömeg fogalmát

 Ismerje a relációs fogalmakat 
(magasabb, alacsonyabb, hosszabb, 
rövidebb, több, kevesebb stb.)

 Ismerjék a tő- és 
sorszámneveket, megfelelően 
tudják használni

 Tudjanak sort alkotni, sorba 
rendezni, megkezdett sort folytatni.

 Vegyék észre a sormintában a 
ritmikusságot, legyenek képesek 
lemásolni manipulációval és rajzolással.

 Tudja kis elemszámú halmaz 
számosságát számlálás nélkül 
megállapítani

 Tudjon nagyobb 
halmazból 
részhalmazokat létrehozni

 Halmaz elemeit tudja megszámlálni
 Tudjon logikai következtetéseket levonni

 A matematikai 
mennyiségfogalmak, ellentétpárok
(hosszabb-rövidebb, alacsonyabb-
magasabb, stb.) megismertetése, 
helyes használata.

 Az elemi ok-okozati összefüggések 
felismertetése, következtetések 
levonása, helyes megfogalmazása.

 A matematikai mennyiség-
fogalmak, ellentétpárok (hosszabb-
rövidebb, alacsonyabb-magasabb, 
stb.) gyakoroltatása

 Az egységgel való mérés 
technikájának gyakoroltatása

 Pontos mérésre nevelés az 
egységek illesztése során

 Számlálás gyakoroltatása
 A tő-és sorszámnevek valamint 

a számlálás gyakoroltatása
 Sokféle tevékenység lehetőségének 

biztosítása a tapasztalatszerzésre, 
sorozat alkotására

 Eszközök biztosítása
 A ritmikusság felfedeztetése
 A  matematikai

tapasztalatszerzés
lehetőségének  biztosítása
játékos formában.

 A számlálás helyes módjának kialakítása
 A felismert összképszámlálással 

történő ellenőriztetése

 Ismeri a magasság, hosszúság, 
tömeg fogalmát

 Ismeri a relációs fogalmakat 
(magasabb, alacsonyabb, hosszabb, 
rövidebb, több, kevesebb stb.)

 A tő-és sorszámnevek valamint 
a számlálás gyakoroltatása

 Sokféle tevékenység 
lehetőségének biztosítása a 
tapasztalatszerzésre,

 Eszközök biztosítása
 A ritmikusság felfedeztetése
 Számfogalma kialakult,
 Ismeri a tő- és sorszámneveket, 

megfelelően tudja ezeket 
használni

 Tud sort alkotni, sorba 
rendezni, megkezdett sort 
folytatni.

 Észreveszi a sormintában a 
ritmikusságot, képes lemásolni 
manipulációval és rajzolással.

 Kis elemszámú halmaz 
számosságát számlálás nélkül meg 
tudja állapítani

 Képes nagyobb halmazból 
részhalmazokat létrehozni

 Halmaz elemeit meg tudja számlálni
 Logikai következtetéseket tud levonni
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 Darabszám változásokat 

előidéző műveletek 
gyakoroltatása játékos 
formában, a gyermekek logikus 
gondolkodását fejlesztő 
feladatok megoldása során.

 A játék során adódó spontán 
matematikai helyzetek kihasználása.

 Matematikai fogalmak, 
kifejezések, összefüggések 
megismertetése, megtapasztalása.

GEOMETRIAI TAPASZTALATSZERZÉSEK
 Tudjanak azonosítani különböző 

helyzetű és egyező alakú tárgyakat, 
síkbeli alakzatokat.

 Tudjanak létre hozni másolással, a 
mintával azonos tér és síkbeli 
alakzatokat, szín és nagyságban eltérő 
elemekből is

 Ismerjék fel és nevezzék meg a sík 
és térmértani formákat.

 Tudjon egyszerű tükrös és nem tükrös
alakzatok megkülönböztetni, 
létrehozni

 Szerezzenek tapasztalatokat 
síkmértani formákról, fedezzék fel a 
rész-egész viszonyát

 Ismerje  meg  és  értelmezze  helyesen
az  irányokat  feladatvégzése  során:
jobbra-  balra,  előre-hátra,  fent-lent,
stb.

 Használja helyesen a névutókat

 Eszközök biztosítása a 
matematikai tapasztalatszerzéshez

 A gyermeki tevékenység változatos 
formájának biztosítása: egyéni, 
páros, mikro csoportos szervezéssel.

 2-4 elemből álló alakzat 
tükörképének építtetése a tükör 
mögött.

 A tapasztalatszerzés 
lehetőségének biztosítása.

 Játékos helyzetek, 
kísérletezési lehetőségek 
megteremtése,

 Minél több gyakorlási lehetőség 
biztosítása a szimmetria felfedezéséhez.

 Az irányok, névutók játékos 
formában történő gyakoroltatása.

 A térbeli viszonyok, az irányok 
és helyzetek pontos 
megneveztetése.

 Egyszerűbb matematikai utasítások 

 Tud azonosítani különböző helyzetű 
és egyező alakú tárgyakat, síkbeli 
alakzatokat.

 Létre tud hozni másolással, az egyszerű 
mintával azonos tér és síkbeli 
alakzatokat, szín és nagyságban eltérő 
elemekből is

 Felismer és megnevez néhány sík 
és térmértani formát.

 Tud egyszerű tükrös és nem tükrös 
alakzatok megkülönböztetni, 
létrehozni

 Vannak tapasztalatai síkmértani 
formákról, ismeri a rész-egész viszonyát

 Ismeri  és  helyesen  értelmezi  az
irányokat feladatvégzése során: jobbra-
balra, előre- hátra, fent-lent, stb.

 Használja a névutókat
 Képes a téri irányok 

meghatározására, gondolatai 
megfogalmazására.



gyakorlása: kösd össze, húzd alá, 
karikázd
be stb.

 Képes egyszerűbb matematikai jellegű
utasítások megértésére és 
alkalmazására
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EREDMÉNYEI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

(SIKERKRITÉRIUM)
 Váljon képessé a téri irányok 

meghatározására önálló ítéletalkotással
a körülöttünk lévő dolgokhoz 
viszonyítva, gondolatai 
megfogalmazására.

 Képesek  legyenek
egyszerűbb  matematikai
jellegű utasítások
megértésére  és
alkalmazására

 Rögződjön a balról-jobbra, fentről-
lefelé haladási irány.

 Tudjon tájékozódni a lapon
 Váljanak képessé a labirintusban 

való tájékozódásban
 A vizuális megfigyelőképesség erősítése,

problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése

 Tudjanak geometriai tulajdonságok 
szerint tér és síkbeli alakzatokat 
szétválogatni, egyszerű tulajdonságokat 
megnevezni

 Összefüggések felismerése 
és megfogalmazása.

 Szerezzenek tapasztalatokat 
síkmértani formákról, fedezzék fel a 
rész-egész viszonyát

 Alaklátás-formaállandóság fejlesztése

 Az irányok, névutók játékos 
formában történő gyakoroltatása.

 A térbeli viszonyok, az irányok 
és helyzetek pontos 
megneveztetése.

 Egyszerűbb matematikai utasítások 
gyakorlása: kösd össze, húzd alá, 
karikázd be stb.

 Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára 
építő problémahelyzetek teremtése

 Fejlesszük a gyermekek 
problémalátását, problémamegoldó 
képességét.

 Síkforma felismertetése, 
megneveztetése, hasonló forma 
keresése a környezetünkben.

 Ismertessük fel a környezetükben az 
ugyanolyan formájú tárgyakat, 
vetessük észre a sík és térmértani 
formák közti összefüggéseket.

 A tapasztalatszerzés 
lehetőségének biztosítása.

 Ismeri és használja a balról-jobbra, 
fentről- lefelé haladási irány.

 Tud tájékozódni a lapon
 Képesek a labirintusban való tájékozódásra
 Tud geometriai tulajdonságok szerint tér

és  síkbeli  alakzatokat  szétválogatni,
egyszerű tulajdonságokat megnevezni

 Képes összefüggések felismerésére 
és megfogalmazására.

 Vannak  tapasztalatai  síkmértani
formákról,  képes  megnevezni  néhányat,
ismeri a rész- egész viszonyát

 Elő tudnak állítani bontással 
ugyanannyit, többet, kevesebbet.

 Tudnak számolni 20-ig.
 Történeteket fogalmaznak meg a 

matematikai nyelvén, melyet meg 
is tudnak jeleníteni kirakással, 
rajzzal.

Bölcsőde



A gyerekek környezeti nevelését saját tapasztalataikra építjük. Beszélgetünk az évszakok változásáról, az időjárás-öltözködés kapcsolatáról. Az
udvari játékok során megfigyeljük a madarak, bogarak, csigák, méhek életét. Terményeket, virágokat, növényeket gyűjtünk.2,5-3 éves gyerekek
már színeket is ismernek.



5.7.    MUNKA JELLEGŰ     TEVÉKENYSÉGEK
Alapelveink:

l A személyiség fejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka
jellegű játékos tevékenység-  az  önkiszolgálás,  segítés  az óvodapedagógusnak és  más felnőtteknek,  a  csoporttársakkal  együtt,  értük,
később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet -, a növény- és
állatgondozás.

l A gyermek  munka  jellegű  tevékenysége  örömmel  és  szívesen  végzett  aktív  tevékenysége,  a  tapasztalatszerzésnek  és  a  környezet
megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az önállóság, a
felelősség, a céltudatosság) alakításának, fontos lehetősége.

l A saját és mások elismerésére nevelés egyik formája, a közösségi kapcsolatok, kötelességteljesítés alakításának eszköze.
l A gyermeki  munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést,  a gyermekkel  való együttműködést  és folyamatos konkrét,

reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.
l A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt munka végzése során megéli a gyermek a közösségért való

tevékenykedés örömét is, ami normál értékek, szabályok kialakulásához vezet.
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 A gyermeki 
munka 
megszerettetése

 Fejlődjenek a gyermekek azon 
készségeik, képességeik, 
tulajdonságaik, melyek 
pozitívan befolyásolják a 
közösségi kapcsolataikat, 
kötelességeik teljesítését, a 
környezethez való viszonyukat

 A gyerekek aktív és passzív 
szókincse bővüljön magyar 
és német nyelven a 
munkajellegű 
tevékenységeken keresztül.

 A gyermeki munka a gyermekkel 
való együttműködés tudatos 
megtervezése megszervezése,

 A gyermekek munkatevékenységének saját 
magához mérten fejlesztő, folyamatos, 
konkrét, reális értékelése.

 A belső igény és pozitív hozzáállás kialakítása 
a gyermek egyéni sajátosságainak 
figyelembevételével

 A munkatevékenység játékos jellegének fenntartása.
 Lehetőség,  hely,  idő  biztosítása  az

önkiszolgálásra,  a  gyermek  saját  személyével
kapcsolatos  munkára  (testápolás,  öltözködés,
étkezés) a csoport
érdekében végzett munkákra

 A gyerekek tudják, hogy mikor 
végeznek hasznos, eredményt létrehozó
munkát.

 Szívesen kapcsolódnak be, önként 
vállalják a munkában való 
részvételt.

 Ismerik az óvodában végzett munka 
pontos menetét, felismerik, ha a 
részmozzanatokat nem lehet 
felcserélni.

 Megbecsülik mások munkáját, a 
közös tevékenység alatt tudnak 
egymáshoz alkalmazkodni, pozitív a 
viszonyuk a munkához.

 Tapasztalataik vannak arról, hogy a 



munka rendszeresen ismétlődő 
tevékenység, újra
és újra el kell végezni.



l A munka megbecsülésére nevelés, 
pozitív megerősítéssel, differenciált 
értékeléssel.

l A munkavégzéshez szükséges 
életkoroknak megfelelő eszközök 
biztosítása

l A gyermekek sokszínű tapasztalatszerzésének 
megszervezése, biztosítása a 
munkatevékenység körülményeiről az anyagok
milyenségéről, az eszközök használatáról.

l Munkafolyamatokban eszközök neveinek, 
konkrét cselekvéseknek nyelvi gyakorlása, 
illetve az eszközök tájnyelvi megismertetése.

l Balesetmentes környezet, motiváló 
eszközök biztosítása a munkatevékenység 
során.

l A gyermek életkori sajátosságainak figyelembe 
vétele a tervezésnél, egyéniségének, 
munkatempójának figyelembe vétele a 
szervezésnél.

l A munka állandóságának és 
folyamatosságának biztosítása

l A Különböző munkafajták fokozatos 
bevezetése, figyelembe véve a gyermek életkori
sajátosságait, csoport összetételét

l Korosztályonkénti szokás- 
szabályrendszer tervezése, betartatása

l A környezeti kultúrához tartozó 
munkafajták megismertetése

l Játéktevékenységből indított indirekt 
irányítás, példamutatással

l Beszédhelyzetek teremtése a nemzetiségi 
nyelv használatához a munkatevékenységek 
közben.

l Szívesen vállalkoznak 
egyéni megbízatások 
elvégzésére.

l Szívesen közreműködnek a környezet,
a növények és állatok gondozásában

l Ismerik a szerszámok és 
munkaeszközök használatát, tárolási 
helyét.

l Egyszerű utasításokat német nyelven 
is megértenek, egyszerű mondatokat 
használnak

l A munkajellegű tevékenységekhez 
kapcsolódó német kommunikációs 
helyzetekben képesek a német 
nemzetiség nyelvén megszólalni.



5.8.    A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ     TANULÁS
Alapelveink:

l A pedagógus a munkájában a tanulási folyamatot a nevelés szerves részeként kezeli. A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott 
tanulási folyamatot tartjuk szem előtt.

l Óvodánkban a tanulás folyamatos jelentős részben utánzásos spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon,
az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, és szervezett időkeretekben valósul meg.

l A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása,
kreativitásának erősítése.  Építünk  a gyermekek szükségleteire, kíváncsiságára, igyekszünk fenntartani érdeklődésüket. Azt szeretnénk elérni,
hogy  maga  a  tevékenység  vonzza  a  gyereket,  ezért  a  gyermekekben  igyekszünk  felkelteni  és  fenntartani  az  önálló  tapasztalatszerzés,
megismerés igényét, a próbálkozás örömét. Ennek érdekében indokolt esetben használjuk az IKT-eszközöket is.

l Óvodapedagógusaink a tanulást támogató környezet megteremtése során építenek a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira,  ismereteire.
l Olyan tanulási helyzeteket biztosítunk, amely a gyermek cselekvő aktivitására, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalásra épül.
l A  tevékenységre  épülő  tapasztalatszerzés  folyamatos,  egymásra  épül,  nap,  mint  nap  ismétlődik,  összefüggéseiben  a  gyermek  számára

követhetővé,  alkalmazhatóvá  válik.  Kihasználjuk  a  tevékenységekben  rejlő  lehetőségeket  a  megismerő  funkciók  és  önálló  felfedezés
gyakorlására.

l Az óvónő által szervezett tanulási alkalmak játékidőben zajlanak, korcsoporttól és tartalomtól függően kötött vagy kötetlen formában. Az egyes
tevékenységi  területek  a  napi  gyakorlatban  nem  határolódnak  el  egymástól,  komplex  tevékenységek  formájában  történik  a  témakörök
feldolgozása, párhuzamosan szerveződő lehetőségekben. Egyéni és mikrocsoportos formában történik egy-egy témakör sokoldalú feldolgozása,
így figyelemmel tudjuk kísérni a gyermekek egyéni fejlődési ütemét. Csoportos tevékenységek esetén is figyelünk az egyéni szükségletekre, és
a gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására.

l A gyermekek hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeljük, az egyéni megértést elősegítő módon reagálunk rájuk.
l A szervezésben figyelünk azokra a gyerekekre, akik valami miatt rendszeresen nem kapcsolódnak be, nem vesznek részt a 

kezdeményezésekben, számukra új lehetőségeket keresünk a játékos tanulási tartalmak gyakorlására.
l Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, 

életkori sajátosságait, a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait.
l A gyermekeket személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, elsősorban a játékukon keresztül tárjuk fel.
l A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek fejlettségének megfelelően alkalmazzuk.
l Különböző problémahelyzet biztosításával elősegítjük a problémamegoldó, önálló gondolkodás fejlődését.
l Használjuk a modern információfeldolgozási eszközöket, példát mutatunk az infokommunikációs eszközök óvodában indokolt  alkalmazására.
l Az alkalmazott pedagógiai módszereink a kompetenciafejlesztést támogatják.
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 A gyermek 
képességei 
fejlődjenek

 Tapasztalatai 
bővüljenek, 
rendszereződjenek

 A gyermek személyiségének 
kibontakozása biztosított 
legyen

 Időben felismerjük a 
gyermekek tanulási, 
magatartási problémáit, 
szükség esetén megfelelő 
szakmai segítséget tudjunk 
felkínálni számukra.

 A gyermekek 
személyiségfejlődéséne
k nyomon követése.

 A tanulás irányítása során 
a gyermek személyre 
szabott, pozitív értékelése,
mellyel segítjük 
személyiségének 
kibontakozását.

 Az óvodás gyermek 
kompetenciáinak fejlesztése. 
A játék és a tanulás teljes 
összekapcsolása.

 A kiemelt figyelmet igénylő 

 A tanulás irányítása során, személyre szabott 
pozitív értékeléssel segítjük a gyermek 
személyének kibontakoztatását

 Különböző tanulási formák 
biztosítása, megszervezése:

 Utánzásos, minta- és modellkövetéses 
magatartás- és viselkedéstanulás(szokások 
alakítása)

 Spontán játékos tapasztalatszerzés
 A játékos, cselekvéses tanulás
 Gyermeki kérdésekre, válaszokra 

épülő ismeretszerzés
 Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
 Gyakorlati problémamegoldás
 Biztosítjuk a különböző tanulási kereteket:
 Pedagógiai projektek szervezése
 Témahét szervezése
 Témanapok szervezése
 párhuzamosan szerveződő tevékenységek.
 Beszélgetőkör
 Olyan pozitív visszajelzésekre épülő, 

bizalommal teli légkört kialakítása, ahol minden
gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége van 
a javításra, próbálkozásra.

 Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört 
és környezetet teremtünk, a csoportszoba 
elrendezésével törekszünk arra, hogy a 
párhuzamosan végezhető tevékenységekhez

 Minden gyermek a maga 
módján a maga ütemében a 
saját képességei szerint 
fejlődik, eléri fejlődése 
optimumát.

 Kialakul feladattudatuk, 
korának megfelelő 
figyelemkoncentrációjuk.

 Gondolatait képes 
érthetően szavakban, 
mondatokban 
megformálni.

 Kialakult reális énképük.
 Felismer konkrét 

összefüggéseket, ok 
okozati viszonyokat

 Többféle megoldásra törekszik 
a problémamegoldásnál.

 Önálló megfigyeléseket végez.
 Önálló a begyakorolt 

feladatok megvalósításában.
 A tanultak állandó 

ismétlése, gyakorlása az 
ismert német nyelvi 
mintamondatok használata.

 Tevékenységek közben több 
területen és egy időben 
fejlődnek képességeik



gyermekek meglévő 
képességeinek 
továbbfejlesztése, új 
ismeretek, készségek 
elsajátíttatása.



 A gyerekek német nyelv 
használata fejlődjön a 
tevékenységekbe 
megvalósuló tanulás és a 
játék során.

biztosítani tudjuk a megfelelő helyet, eszközöket 
és a szabad választás lehetőségét. Az önálló 
tapasztalatszerzéshez - a játékhoz és egyéb 
tevékenységekhez - az életkornak és a gyermekek 
egyéni képességeinek megfelelő eszközöket 
biztosítjuk

 Az ismeretszerzés az egész óvodai nap 
folyamán adódó helyzetekben természetes és 
szimulált környezetben történő megvalósítása. 
Sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, 
differenciált fejlesztés.

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek 
alkalmazása: differenciálás, kooperatív technikák, 
mozgás-zene összekapcsolása, szülőkkel való 
partneri együttműködés.

 A többszintű differenciálás, az egyéni bánásmód 
elvének szem előtt tartása. Egyéni haladási 
ütemet segítő differenciált tevékenység 
szervezés. A differenciálás során az egyéni 
különbségeket vesszük figyelembe, biztosítjuk a 
különböző haladási ütemű gyermekek részére a 
rugalmas időkeretet és az egyénre szabott 
tevékenységeket.

 A tanulási folyamat megtervezése, a tervek 
felülvizsgálata a megvalósítás 
eredményességének függvényében.

 A gyermekek személyiségfejlődésének, 
sajátosságainak megfelelő módszerekkel, 
sokoldalúan, elsősorban a játékukon 
keresztül történő feltárása.

 Német nyelven a gyermekcsoport élményeinek, 
tapasztalatainak, folyamatosan, komplexen 



történő feldolgozása.



Bölcsőde

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás 
fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük:
Minden  olyan  tapasztalat-  és/vagy  információszerzési  folyamattanulás,  amely  tartós  változást  idéz  elő  a  viselkedésben  és/vagy  a
gondolkodásban.  A  tanulás  a  gyermek  korából  és  fejlettségéből  adódó  tevékenység,  ill.  tevékenységbe  ágyazottan  történik.  A  tanulás
legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a
játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a
gondozónő-gyermek interakcióból  származó ismeretszerzés  és  szokáskialakítás.  A beszéd a kisgyermekkori  tanulás  nagyon fontos  eleme.  A
kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek interakciók.
Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek  más  az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv. A tanulás minden
olyan információ, tapasztalat megszerzésének folyamata, amely változást idéz elő a gondolkodásban, a viselkedésben. Az új információk
beépülnek  a  gyermek ismereteinek  rendszerébe,  kiegészítik,  vagy adott  esetben módosítják,  megváltoztatják  azt.  Ha  a  kisgyermek
szabadon választhat a tevékenységi formák közül, akkor általában olyat választ, ami újonnan kialakuló képessége gyakorlását, fejlődését
teszi lehetővé, így saját „belső programja” szerint halad előre. Ha valamely területen több próbálkozásra van lehetősége, ott a fejlődés
megelőzheti más területen nyújtott teljesítményét.

6.    A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR     VÉGÉRE

 Gyermekeink belső érése valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az 
óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 
átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.

 Az iskolakezdéshez szükséges feltételek: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.
Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei 
kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges
képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri 
észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 
kialakulásának.)



 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél
o az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és 

felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
o megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik

a megosztása és átvitele
o a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.

 Az egészségesen fejlődő gyermek
o érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; 
tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja 
hallgatni és megérti mások beszédét,

o 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.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai 
légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és
gyermektársaival. A szociálisan érett gyermek

– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében n yilvánul 
meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének
elősegítése.

l A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait, az iskolába kerülő 
gyermekekkel szemben. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett
pedagógiai munka mellett érhető csak el a kívánt fejlettségi szint.

l A gyerek személyisége harmonikusan fejlődik.
l A gyermekek ismerik a német nemzetiség kultúráját, képesek egyszerű kommunikációs helyzetekben eligazodni.



7.    ÜNNEPEINK,     HAGYOMÁNYAINK
Alapelveink:

 A mindennapok forgatagában lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára az ünnepek alkalmával, érzelmi feltöltődésre, kikapcsolódásra
társas kapcsolataik ápolására, családi kapcsolataik erősítésére, esztétikai élményszerzésre.

 Nevelő munkánkban fontosnak tartjuk a közös élményre épülő közös tevékenységeket.
 Az ünnepek rendezvények előkészületeiben, megformálásában, fontosnak tartjuk az egyéni képességfejlesztést. Ezen 

alkalmak lehetőséget teremtenek tágabb környezetben is a másság elfogadására.
 Az ünnepekre való készülődés elősegíti a közösségi érzés kialakulását
 Valamennyi ünnepünket, az előkészítő szervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket, két nyelven szervezzük.
 A programokat a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva szervezzük, betekintést biztosítva az érdeklődők, legfőképpen a szülők

számára.

CÉ
L

FELADA
T

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI
ÓVODÁSKOR

VÉGÉRE
SIKERKRITÉRIUM

l A gyerekek ismerjék meg a magyar és 
német hagyományos ünnepeink 
lényegét

l Ismerjék meg hazánk és a német 
nemzetiségi kultúrát, 
életkoruknak megfelelően 
vegyék ki részüket a 
hagyományápolásból

l Ismerjék meg az ünnepekhez 
kapcsolható szokásainkat

l Alakuljon magatartásuk,

lÜnnepeinkhez kapcsolva 
ismerjenek néhány éneket, verset, 
mondókát, idézzenek fel egyszerű 
meséket.

l Ünnepek és hagyományok 
értékeinek megőrzése, méltó 
ünneplésének megszervezése 
magyar és német nemzetiségi 
nyelven, csoport szinten illetve 
szülőkkel.

l Hagyományok  ünnepek
megismertetése,  hagyományápolás,
közös élményszerzés biztosítása,

l Nemzetiségi hagyományok, 
ünnepek felelevenítése a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazítása.

l Ünnepekhez irodalmi és ének 
anyag tanítása

lKörnyezet, csoportszoba díszítése 

 A gyerekek aktívan részt vesznek 
a készülődésekben

 Örülnek az ünnepeknek, 
az ajándékozás örömének

 Öltözetükkel megtisztelik 
egymást és az ünnepet

 Kialakul az ünnepekhez 
szükséges megfelelő 
magatartásforma

 Szívesen dolgoznak a 
csoport érdekében

 Az ismert énekes játékok,
körjátékok, versek-mesék,
mondókák önálló 
előadása, nemzetiségi 
nyelven is.



az ünnepnek megfelelően

Ünnepeinek:



l Nagycsoportosok átkísérése a tanévnyitóra az iskolába.
l Szent Márton
l Mikulás
l Magyar Népművészet Hete változó témával
l Német Nemzetiségi Hét változó témával
l Karácsony
l Farsang
l Húsvét
l Anyák napja
l Májusfa állítása, májusfa kitáncolás
l Ballagás
l Gyermeknap
l Nemzeti ünnepünk, Március 15, A nemzeti összetartozás napja,
l Születésnap

lTémahét szervezése, változatos témával.



8.    GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL     ÖSSZEFÜGGŐ
   PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK

Célunk:
 A kedvezőtlenebb szociális körülmények között élő gyermekek számára az életben 

való boldogulás érdekében esélyegyenlőségének biztosítása.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek védelme, segítése, nevelése.
 Tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése.
 Az óvodánkba járó gyermekek testi és lelki védelmének biztosítása a családi és az 

óvodai életben is.
 A gyermeki jogok, mint alapérték érvényesítése.
 Integráció biztosítása.

Feladatunk:
 A gyermekeket érő károsító hatások elhárítása. Folyamatos megelőző intézkedések.
 Óvodásaink problémáinak felismerése, lehetőség szerint kezelése, orvoslása.
 Prevenciós feladatok:

o Hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének elősegítése, óvodai 
hiányzások csökkentése.

o A család szociokulturális hátterének feltárása.
 Prevenciós és korrekciós feladatok:

o A tanköteles korú gyermekek hiányzásainak figyelemmel kísérése, szükség 
esetén fogadóóra, családlátogatás, jegyző irányában bejelentés.

o A gyermekek megfigyelése, fejlettségi állapotának felmérése, hiányosságok 
elmaradások feltárása, fejlesztése, szükség esetén szakemberek bevonása.

 Óvó, védő feladatok:
o Egészségügyi szűrővizsgálatok beütemezése, megszervezése, előkészítése.
o Szociális szolgáltatások szervezése.

 Balesetvédelmi feladatok:
o Balesetvédelmi előírások betartása, betartatása
o Biztonságos környezet kialakítása
o Gyermekek, felnőttek balesetvédelmi oktatása

 Szociális feladatok:
o Szociális kedvezmények, ellátások biztosítása.
o Tájékoztatás a szociális ellátások igénybevételének lehetőségeiről.

 Korrekciós feladatok:
o Megfigyelések és felmérések tapasztalatai alapján fejlesztési tervek készítése, 

egyéni fejlesztés a gyermek egyéni sajátosságai alapján.
o Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása (szülő, CKÖ,...).
o Előadások, tájékoztatók szervezése a szülők részére.

 Speciális feladatok:
o A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációjának elősegítése.
o Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja.
o Kiemelkedő képességű gyermekek nevelése, tehetséggondozás.
o Partneri kapcsolatok kiépítése, fenntartása.



Baleset megelőzés feladatai, pedagógiai tevékenység tartalma:
 A  balesetek  elkerülése  érdekében  tájékoztatjuk  a  „gyermekeket  életkori

sajátosságaikhoz  igazodva”  egészségük,  testi  épségük  megőrzéséhez  szükséges
szabályokról.

 Gyermekbalesetek esetén a szükséges intézkedéseket megtesszük.
 Az udvari játékokat, játékszereket a játszótér ellenőrzési napló bejegyzései alapján 

ellenőrizzük, hiba esetén megoldjuk a javítást.
 Kirándulás előtt, autóbusz igénybevétele esetén beleegyező nyilatkozatot iratunk alá a 

szülőkkel.
Intézményvezető gyermekvédelmi feladatai:

 Törvényi előírások betartatása.
 Óvó-védő intézkedések megszervezése.
 Gyermekvédelmi munka összehangolása, gyermekvédelmi felelős

munkájának ellenőrzése.
 Egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázásának, óvodai hiányzásainak 

figyelemmel kísérése.
 A gyermekekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása, vezetése.

Gyermekvédelmi felelős feladatai:
 Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

feltérképezése óvodai körzetünkben
 Éves gyermekvédelmi munkaprogram elkészítése.
 Kapcsolattartás gyermekjóléti szolgálattal, óvoda orvosával, védőnővel.
 Gyermekvédelmi tevékenység összehangolása óvodán belül.
 Nyilvántartás vezetése hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekekről, és a szükség esetén megtett intézkedésekről.
 Szükség esetén családlátogatás, környezettanulmány készítése

Óvodapedagógusok kiemelt feladatai:
 Családlátogatások elvégzése, indokolt esetben környezettanulmány készítése.
 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a gyermekek esetében tapasztalt 

problémák feltárása, esetleges kezelése.
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfigyelése, felmérése, a tapasztalatok

alapján fejlesztési terv készítése, felzárkóztató fejlesztése.
 Egyéni fejlesztés, differenciálás, szociális érés elősegítése, kognitív képességek 

fejlesztése.
 A gyermekek fejlettségéről feljegyzések készítése, szülők tájékoztatása, fogadóóra, 

családlátogatás keretében.
 Balesetek elkerülése érdekében magatartási szabályok elsajátíttatása, tudatosítása.
 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, partnerségi kapcsolat kialakítása, építése a 

gyermek érdekében.
 Családok segítése, tájékoztatása.



BLUMENSTRAUSS KINDRGARTEN 
MAGOCS

9. UNSERE KINDERGARTENEIGENE

KONZEPTION

„Die Tätigkeit haltet in Ordnung,
die Erfahrung gestaltet,

das Erlebnis geht lebeslänglich mit”



9.1. UNSERE LEITSÄTZE

Deutsche Sprache und Kultur sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen für Erhalt und 
Stärkung ungarndeutscher Identität.
Im ungarndeutschen Kindergarten geben wir der deutschen Sprache Vorrang.
Die Förderung der deutschen Sprache ist gemeinsame Aufgabe von Kindergärten und 
Familie.
Wir öffnen den Kindergarten nach außen zur Förderung der deutschen Sprache.
Im Kindergarten wird hohe Qualität in der Bildungsarbeit gesichert.

9.2. NUTZEN FÜR DIE KINDER
 Das Kind fühlt sich einer größeren Gemeinschaft zugehörig.
 Das Kind hat Spaß und Freude, die traditionellen Feste und Feiern zu erleben.
 Das Kind kann gelebte Kultur und Traditionen festigen bzw. kann diese kennen

lernen.
 Das Kind lernt Geschaffenes, Gelebtes, Überliefertes zu schätzen und zu bewahren.
 Das Kind lernt, dankbar zu sein.
 Das Kind entwickelt Toleranz und Offenheit für andere Kulturen.
 Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse – ganzheitliches Erleben.

9.3. UNSER BILD VOM KIND
 Jedes Kind ist einzigartig in seinem Aussehen, in seinen Fähigkeiten, in seinen

Bedürfnissen, in seinem Denken, in seiner Entwicklung und in seinem 
Lernen.

 Das Kind trägt von Geburt an alles in sich, um sich zu entwickeln, zu entfalten und
sein Leben aktiv zu gestalten.

 Damit sich das Kind diesem individuellen Entwicklungsprozess öffnen kann, 
braucht es die Erfahrung von Angenommensein, Zuwendung und Geborgenheit. Es 
braucht seinen Freiraum und das Gefühl der Sicherheit. Es braucht Erwachsene und 
ein angemessenes Umfeld, um vielfältige Anregungen und Erfahrungsmöglichkeiten
geboten zu bekommen. Es braucht zu seiner Orientierung und zu seinem Schutz 
nachvollziehbare, sinnvolle Regeln und Grenzen, die es in seinem Streben nach 
Weiterentwicklung unterstützen. Das Kind braucht Vorbilder, an denen es sich 
orientieren kann.

 Das Kind ist von Beginn an Forscher und Entdecker. Die Neugierde, die 
Begeisterungsfähigkeit, die Offenheit für alles Neue und sein Eigen-Sinn sind dabei
seine treibenden Kräfte.

 Das Kind nimmt die Umwelt mit all seinen Sinnen wahr. Es wendet sich spontan, 
neugierig und interessiert den momentanen Gegebenheiten zu. Mit Hilfe der 
Sprache konstruiert das Kind seine eigene Welt.

 Das Kind ist lernfreudig und lernfähig. Es braucht unterschiedlich Zeit, etwas 
zu lernen und beim Lernen. Es hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche 
Interessensschwerpunkte.

 Das Kind ist ein Gemeinschaftswesen. Es entwickelt sich im „Du“. Es braucht die
Begegnung, den Austausch und die Auseinandersetzung mit anderen Kindern. Die
Entwicklung zum Ich über das Du zum Wir wird dadurch möglich.



 Das Kind braucht Bezugspersonen, die es in seinem Beziehungs- und Werdegang
begleiten und unterstützen, seine Persönlichkeit respektieren und seine Eigenart 
würdigen.

 Jedes Kind ist spielfreudig. Das Spiel ist das Tun und das Lernen im Vorschulalter.
 Vorschulzeit ist Spielzeit, und Spielzeit ist Bildungszeit.
 Das Kind hat einen großen Bewegungsdrang.
 Das Kind ist mutig und experimentierfreudig.
 Das Kind ist von sich aus glücklich. Es trägt Lebensfreude in sich.
 Das Kind ist mitteilungsfreudig. Es will seine Gedanken, Vorstellungen, Ideen und

Emotionen ausdrücken, sie sprachlich mitteilen.

9.4. SPRACHFÖRDERUNG UND KULTURVERMITTLUNG
Wir bieten eine professionelle, kindorientierte Sprachförderung, die wir 
spielerisch, erlebnisorientiert und im Sinne einer ganzheitlichen Förderung
gestalten.
Wie wir das erreichen

 Wir sprechen bewusst viel mit den Kindern auf Deutsch.
o Wir begleiten die eigenen Handlungen und Alltagsaktivitäten sprachlich – 

vorwiegend in deutscher Hochsprache.
o Wir begleiten die Kinder sprachlich in ihrem Spiel.
o Zu verschiedenen Handlungen (Händewaschen, Aufräumen, Essen...) sagen

wir Reime, geben die Instruktionen auf Deutsch, oft singend.
 Wir sprechen verständlich und korrekt die deutsche Sprache.

o Wir wählen ein angemessenes Sprechtempo.
o Wir reden deutlich und setzen dabei auch die Körpersprache (Mimik, Gestik)

bewusst ein, damit die Kinder auch sehen können, was wir sagen.
o Wir setzen bewusst Mimik und Gestik ein, um Gesagtes zu veranschaulichen.
o Wir bereichern die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder, indem wir neue

Begriffe einführen und öfter wiederholen.
 Wir sind achtsam und aufmerksam, wenn ein Kind etwas mitteilen will. In Gesprächen

erfährt das Kind Möglichkeiten, die ihm die Sprache eröffnet.
Wir respektieren die Wünsche und Gefühle der Kinder.
Bilderbücher tragen wesentlich zur Sprachförderung im Kindergartenalltag bei. Sie 
vermitteln den Kindern gleichermaßen Freude an der Sprache und am Betrachten. 
Beim Hören, Lesen oder Betrachten von Buchinhalten können Kinder ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen und dabei ihren Wortschatz erweitern.

o Wir erzählen Märchen, lesen aus Bilderbüchern.
o Die Kinder spielen die Märchen in Rollen- und Puppenspielen nach.

Sprache begleitet nahezu jede Aktivität und Handlung im Kindergarten. 
Uns ist bewusst, dass Sprachförderung beim ganz alltäglichen miteinander 
Sprechen und Erzählen beginnt.

Im Tagesablauf nutzen wir die vielfältigsten Anlässe, um mit den Kindern 
deutsch zu sprechen.

Wie wir das erreichen



 Wir lassen uns vom folgenden Grundsatz leiten: In Alltagssituationen, ob beim Essen, 
im Waschraum, beim An- und Ausziehen usw., sprechen wir mit den Kindern deutsch.

o Beim Ankommen begrüßen wir jedes Kind persönlich. Wir reichen ihm die
Hand, nehmen mit ihm Augenkontakt auf und sprechen es in deutscher 
Sprache an. Wir nutzen dabei ganz einfache Satzmodelle wie: „Geht es dir 
gut?“ „Dein Kleid ist sehr schön.“ Oh, hast du schöne Haare!“

o Beim Frühstück sprechen wir mit den Kindern immer deutsch. Wir geben dabei
einfache Instruktionen: „Bring bitte einen Teller!“ „Hol bitte einen Stuhl!“

o Während der Spielzeit sprechen wir in allen möglichen Situationen deutsch.
o Im Stuhlkreis sprechen wir deutsch, singen deutsche Lieder und sprechen

Reime.
o Auch bei einzelnen Tätigkeiten wie Aufräumen, in der Garderobe, im

Waschraum, im Hof, beim Turnen … sprechen wir deutsch.
o Beim Mittagessen reden wir mit den Kindern deutsch. Wir benennen die 

Speisen, sagen Tischsprüche und geben Anleitungen und Anweisungen in
deutscher Sprache.

o In die Ruhezeit begleiten wir die Kinder mit einem Schlaflied, einem 
Märchen oder einem Gedicht in deutscher Sprache.

o Bei Bastelarbeiten sprechen wir deutsch.
o Mit Hilfe von Handpuppen bieten wir jeden Tag deutschsprachige Tätigkeiten

an.
o Wir verabschieden jedes Kind einzeln in deutscher Sprache.

Kulturelle Traditionen sind identitätsstiftend. Sie fördern und stärken den
Gemeinschaftssinn. Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse –
ganzheitliches Erleben.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Lebensumwelt der Kinder pflegen
wir die ungarndeutschen kulturellen Traditionen.
Wie wir das erreichen

 Sprache und Kultur liegen ganz nahe beieinander. Wir ermöglichen den Kindern die
Begegnung mit Kultur, Lebensformen und Traditionen der Ungarndeutschen. Wir 
pflegen gelebtes Brauchtum und geben es weiter.

o Wir sammeln mit den Kindern altes Kulturgut (Kleider, Handwerkszeug…).
Wir bestaunen es mit ihnen und machen es zum Thema. Wir halten es 
gegenwärtig (durch Ausstellung). Wir bieten es den Kindern zu ihren 
Aktivitäten an.

o Wir pflegen altes Lied- und Erzählgut und begegnen dabei auch der jeweiligen
Mundart der Ungarndeutschen.

o Wir beteiligen uns an Festen und Feiern im Dorf, in der Gemeinde und im
Umfeld.

o Wir gestalten die traditionellen ungarndeutschen Feste und Feiern mit den
Kindern zweisprachig.

o Wir besuchen interessante Einrichtungen im Umfeld (Heimatmuseum,
Puppenmuseum, Schule, Bauernhof, Fähre, Ausstellungen...).

o Wir schaffen Volkstracht und Volkstanzkleidung an.
o Wir tanzen mit den Kindern deutsche Volkstänze in Volkstracht.
o Die Gebrauchsgegenstände im Kindergarten (Tischdecken, Servietten, 

Vorhänge, Spielzeuge, Kalender, Dekoration usw.) tragen Motive früherer
Zeiten (Schnitzereien, Stickereien usw.).



o Wir bauen die örtlichen Bräuche und Sitten in unseren Kindergartenalltag ein,
benutzen die örtlichen oder die für die Ungarndeutschen allgemein bekannten
Symbole.

o Wir backen traditionelle Kuchen mit Hilfe älterer Menschen.
Wir bieten vielfältige Spielanlässe, die das Lernen der deutschen Sprache fördern. Dabei
unterscheiden wir zwei Formen des Spiels: Das Freispiel und das angeleitete Spiel.

9.5. Sprachförderung im Freispiel
 Beim Freispiel bestimmt das Kind selbst, mit wem, womit, wo und wie lange es 

spielen möchte. Dem Freispiel geben wir den größten Raum im Tagesablauf. Die 
Kinder lernen, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen und zu 
berücksichtigen, und erleben ihre Stärken und Schwächen. Unsere Aufgabe als 
Erzieherinnen eines ungarndeutschen Kindergartens ist es, auch im Freispiel 
einfühlsam die deutsche Sprache einzubringen.

 Wir beobachten die Kinder bei ihren Spielen und bringen Spielimpulse zum passenden
Zeitpunkt in deutscher Sprache ein.

 Wir beteiligen uns einfühlsam am Spiel und wenden dabei die deutsche Sprache an.

9.6. Sprachförderung im angeleiteten Spiel
 Im angeleiteten Spiel nutzen wir die Vielfalt kreativer Spiele und Spielformen, um die

Kinder mit der deutschen Sprache vertraut zu machen: Lieder, Reime, Erzählungen, 

Gespräche, Rollenspiele, Kreisspiele, Tänze, Märchen ...
Jedes Kind ist neugierig und wissgierig. Das Gespräch zählt zu den wichtigsten Formen 
der Sprachförderung.
 Wir nutzen die verschiedensten Anlässe im Kindergartenalltag, um mit den Kindern zu

sprechen, und verwenden dabei die deutsche Sprache:
o Wir gestalten Gespräche nach Spaziergängen und Ausflügen. Die Kinder

bringen sehr viele Eindrücke mit und wollen darüber reden.
o Wir bieten Gesprächsrunden nach Theateraufführungen. Nach solchen schönen

und spannenden Erlebnissen haben die Kinder viel zu erzählen. Sie erleben die
Handlungen dabei noch einmal mit. Die Eindrücke, Emotionen und Ängste 
können die Kinder in der Gruppe sprachlich zum Ausdruck bringen. Das hilft 
ihnen, diese zu verarbeiten.

o Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, von Erfahrungen und Ereignissen, die
sie außerhalb des Kindergartens machen, zu erzählen.

9.7. LERNORTE UND LERNATMOSPHÄRE
Wir schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens in einer anregenden 
Lernumgebung.
Wie wir das erreichen

o Wir nehmen jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen wahr.
o Wir gehen liebevoll mit jedem Kind um, indem wir ihm zuhören, ihm Zeit

geben und es mit seinen Anliegen und Bedürfnissen ernst nehmen. Damit
vermitteln wir ihm, dass es angenommen, geliebt ist.

o Wir räumen den Kindern Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeit ein.
o Wir trauen den Kindern etwas zu.
o Wir vereinbaren gemeinsam mit den Kindern Regeln und Abmachungen.



 Wir schaffen eine klare Tagesstruktur, die den Kindern Sicherheit und Orientierung
gibt und damit maßgeblich zum Wohlbefinden beiträgt.

 Uns Erzieherinnen ist bewusst, dass wir durch unser Verhalten und unsere Haltung das
sozial-emotionale Klima mitprägen.

 Wir ermöglichen den Kindern Ausgewogenheit zwischen Phasen des Tätigseins und
Phasen der Ruhe.

 Kinder lieben es, Musik zu machen – Musik erfreut die Herzen und trägt somit zum 
Wohlbefinden der Kinder im Kindergarten bei. Die deutsche Sprache lernen sie dabei
spielend.

 In unseren Angeboten berücksichtigen wir die musikalische Frühförderung. Dabei
wird das emotionale Wohlbefinden des Kindes gestärkt, und es findet neue 
Ausdrucksmöglichkeiten. Rhythmus der Reime und die Melodie der Lieder 
unterstützen das Gedächtnis der Sprache.

 Lieder, Singspiele, Tänze und Klanggeschichten in deutscher Sprache haben ihren
festen Platz im Kindergartenalltag.

 Fast in jedem Spiel finden wir rhythmische Bewegungen, z. B. bei Fingerspielen 
und Kreisspielen. Wir brauchen dabei nicht immer Instrumente, auch unser Körper 
kann zu einem Instrument werden, z. B. beim Patschen, Klatschen und Stampfen. 
Fingerspiele sind verbunden mit Sprache und Bewegung und bereiten Kindern viel 
Spaß.

 Wir spielen auch mit Orff-Instrumenten, was die Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit 
steigert. Kinder sind sehr kreativ und finden in jedem Gegenstand Töne und 
Klänge, mit denen sie Rhythmen schlagen können – eben Musik machen.

Kinder brauchen eine Umgebung, die räumlich und sachlich für die 
kindliche Neugierde und die Handlungsbedürfnisse ein hohes 
Anregungspotential bereit hält.
Wir schaffen Spiellandschaften in den Innenräumen und im Außenbereich,
wo wir vielfältige Möglichkeiten zur Beschäftigung zur Verfügung stellen. 
Wie wir das erreichen

 Wir schaffen eine anregende Lernumgebung, wir gestalten Spiellandschaften.
o Wir gestalten und strukturieren die Innenräume:

 Wir richten verschiedene Ecken im Gruppenzimmer und im gesamten
Kindergarten ein: Mal-, Sprach-, Puppen-, Märchen-, Natur-, 
Nationalitätenecke, Bauplatz usw.

 Im Gruppenzimmer haben wir Ecken für verschiedene 
Spieltätigkeiten (Puppenküche, Bauplatz, Spiele am Tisch, usw.)

 Wir richten eine Sprachecke mit CDs, DVDs, Büchern, Bildern und
Aufschriften ein.

 Wir richten eine Bastelecke mit typischen ungarndeutschen
Gegenständen ein.

 Wir bieten Rückzugsmöglichkeiten an.
 Wir nutzen alle räumlichen Ressourcen (z.B. innere Öffnung).
 Wir gestalten den Außenbereich kreativ und nutzen das gesamte Umfeld, damit die

Kinder viele Erfahrungen machen können.
o Die Gestaltung des Außenbereichs bietet den Kindern vielfältige

Bewegungsmöglichkeiten.
o Wir bieten Möglichkeiten zum Klettern und Schaukeln.



Die Förderung der deutschen Sprache und Kultur spiegelt sich in der 
Gestaltung der Kindergartenräume.
Wie wir das erreichen

 Wir haben im Regal immer deutschsprachige Spiele, Bücher, CDs.
 Wir haben im Kindergarten ständige und wechselnde Ausstellungen zu den 

ungarndeutschen Traditionen (Kleidungsstücke, Puppen, Spielzeuge, Möbel, Töpfe).
 Die Kinder lernen die ungarndeutschen Symbole (Rosmarin, Farben, 

Motive, Stickerei-Muster usw.) kennen.
 Wir verschicken zweisprachige Einladungen zu unseren Veranstaltungen (Martinstag,

Muttertag, usw.).

An allen Lernorten ermöglichen wir den Kindern vielfältige Erlebnis-, 
Erfahrungs- und Lernprozesse mit allen Sinnen.
Wie wir das erreichen

 Wir lassen die Kinder Erfahrungen sammeln, wenn es möglich ist, an Ort und Stelle
(Weinlese, Keller, Maisbrechen, Wiese, Obstgarten, Markt, Geschäfte, Kirche, 
Friedhof).

 Wir machen mit den Eltern zusammen Ausflüge, beobachten die Umwelt, besuchen
Ausstellungen und öffentliche Gebäude (Gemeinde, Schulhaus, Post, Geschäfte, 
Kirche).

 Wir lassen die Kinder erfahren, wie Pflanzen wachsen und was sie für das Wachsen
brauchen: Licht, Wasser, Erde.

 Wir experimentieren mit Wasser.
 Wir machen mit den Kindern Ausflüge, z.B. am Weltwassertag zum Bach.
 Wir machen zu allen Jahreszeiten Spaziergänge in der Natur (Weingarten, Maisfeld,

Wald) und sammeln Blätter, Früchte und benennen sie in Deutsch.
 Wir suchen immer wieder nach neuen Lernorten im Umfeld – Bibliothek, bei

Künstlern, Handwerkern in der Gemeinde, im Heimatmuseum.
 Wir besuchen in der Ortschaft Handwerker, besichtigen ihre Werkstatt, die Werkzeuge

und lassen sie über ihre Tätigkeit erzählen (Seiler, Steinmetz, Tischler, Fassbinder, 
Schuster, Blaufärber, Schneider, Friseur).

 Wir besuchen einen Bauernhof und schauen zu, wie das Vieh gefüttert wird (Pferd,
Kuh, Schwein, Huhn, Hahn, Ente usw.).

9.8. Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Familie nimmt einen hohen Stellenwert für die Sprachentwicklung des Kindes ein. 
Wir sehen daher die Förderung der deutschen Sprache in unseren Kindergärten als 
gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und Familie.
Wir informieren die Eltern umfassend über die besonderen Ziele der ungarndeutschen 
Kindergärten, insbesondere über die Implikationen des dualen Ziels der Sprach- und 
Kulturvermittlung.
Wir legen mit den Eltern und Familienangehörigen gemeinsame Ziele fest. 
Wir beziehen die Eltern als wichtigste und ständige Partner in die Arbeit des
Kindergartens ein.
Wie wir das erreichen



 Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen.
 Wir informieren die Eltern umfassend über die Ziele ungarndeutscher Kindergärten

und darüber, welchen Nutzen die Kinder davon haben. Dies erfolgt bei der 
Einschreibung

o beim Besuch der Familien von neueingeschriebenen Kindern
o beim Elternabend
o bei Versammlungen
o bei gemeinsamen Veranstaltungen und Festen

 Wir geben den Eltern Einblick in unsere Arbeit bzw. in unser pädagogisches 
Programm. Wir zeigen ihnen dabei auch die Möglichkeiten zur Mitarbeit und die
Wichtigkeit ihres Beitrages auf. Wir planen entsprechende Aktivitäten ein:

o Wir gestalten Tage der „offenen Tür”.
o Wir organisieren zusammen mit den Familienangehörigen Nationalitätentage.
o In die Vorbereitung von Festen und Feiern beziehen wir die Eltern aktiv ein.
o Eltern und Großeltern, die ungarndeutsche Bräuche kennen, laden wir in 

den Kindergarten ein und lassen sie erzählen.
 Wir treffen Vereinbarungen mit den Familienangehörigen, wie sie die 

Sprachförderung ihres Kindes unterstützen können. Wir zeigen ihnen dazu
Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit auf.

o Wir geben den Eltern bei Bedarf Reime, Liedertexte, Bilder- und
Märchenbücher mit.

 Wir führen mit den Eltern Gespräche über die (sprachliche) Entwicklung des Kindes.

9.9. KONTAKTE NACH AUSSEN PFLEGEN
Wir pflegen die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen 
Nationalitäten-Kindergärten, Gremien, Organisationen und Institutionen.
Wie wir das erreichen

 Wir suchen und pflegen die Zusammenarbeit mit anderen Nationalitäten-Kindergärten.
Dazu organisieren wir Treffen, bei denen wir unsere Erfahrungen und Ideen 
austauschen, Anregungen weitergeben und uns gegenseitig unterstützen und stärken.

 Wir stellen unser Sprachkonzept den Familien und der Öffentlichkeit vor.
 Wir geben dem Träger und den Schulen Einblick.
 Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Schulen, Senioren, 

Bibliothek und Nationalitäten-Minderheiten.

Wir gestalten eine aktive Öffentlichkeitsarbeit für unser Sprach- und 
Kulturprogramm. Wir nutzen dabei alle Foren und Medien zur
Veröffentlichung unserer pädagogischen Arbeit.
Wie wir das erreichen

 Wir informieren die Gemeinde über unsere pädagogische Arbeit.
 Zu bestimmten Veranstaltungen und zu Ausstellungen laden wir den Bürgermeister

und den Gemeinderat sowie Mitglieder der Nationalitätenselbstverwaltung ein.
 Wir pflegen Kontakte zu anderen Kindergärten und pädagogischen Einrichtungen und

laden diese zu Veranstaltungen ein.
 Wir berichten über unsere Arbeit und über die Besonderheit der ungarndeutschen 

Kindergärten in den lokalen Medien: Dorfzeitung, Gemeindezeitung, Dorfsendung
...

 Wir berichten über unsere Homepage.
 Wir bieten Tage der „offenen Tür” an.



 Wir gestalten Partnertage im Kindergarten: Eltern, Großeltern erzählen über ihren
Beruf.

9.10. INNERE ORGANISATION DES KINDERGARTENS
Die Qualität der Bildungsarbeit sichern
Wir stellen uns der Herausforderung, hohe Qualität in unserer 
Bildungsarbeit zu sichern. Das Leitbild ist uns eine wichtige Grundlage. Die
darin festgehaltenen Leitlinien und Ziele geben uns Orientierung und
Unterstützung.
Wir richten unsere Arbeit an den Grundlagen aus, die von den
ungarndeutschen Gremien für die besonderen Bedürfnisse der
ungarndeutschen Kindergärten festgelegt sind.
Wie wir das erreichen

 Wir befassen uns eingehend mit dem Nationalitätengesetz und berücksichtigen es.
 Wir setzen uns mit den neuesten Informationen auseinander, bei Unklarheit oder

Zweifel fragen wir nach.
 Wir orientieren uns an den Richtlinien für die Nationalitätenkindergärten und am

Bildungsgesetz.
 Bei der Erstellung unseres pädagogischen Programmes orientieren wir uns am 

Leitbild für ungarndeutsche Kindergärten. Wir integrieren die Ziele und Maßnahmen 
schrittweise in unser Programm.

 Wir überprüfen regelmäßig unsere Arbeit auf der Grundlage des neuen Leitbildes.

Eine gut geführte Dokumentation trägt wesentlich zur internen 
Qualitätsentwicklung bei. Die Dokumentation erfüllt zwei Funktionen:
Zum einen ist sie ein Arbeitsintrument für uns Erzieherinnen. Sie
erleichtert die Kontinuität, die Transparenz und die Erfolgskontrolle im 
Team. Zum anderen ist sie ein Leistungsnachweis des Kindergartens nach 
außen.
Wir gestalten unsere Arbeit transparent nach innen und nach außen und
dokumentieren sie.
Wie wir das erreichen

 Im Team geben wir uns gegenseitig Einblick in unsere Projekte und Tätigkeiten.
 Wir reflektieren und planen gemeinsam im Team unsere Arbeit.
 Wir beobachten wertfrei die Entwicklungs- und Lernschritte der Kinder und tauschen

unsere Beobachtungen im Team und mit den Eltern aus.
 Wir machen den Entwicklungs- und Lernprozess eines jeden Kindes sichtbar. Dazu

legen wir für jedes Kind einen Entwicklungsplan an und dokumentieren unsere 
Beobachtungen im „Kinderpersonalblatt.

 Wir präsentieren unsere Arbeit durch Fotos.
 Wir dokumentieren unsere Arbeit durch Aufzeichnungen.
 Wir dokumentieren die Projekte, Ausflüge, Feste.
 Wir gestalten Fotodokumentationen.



Die Weiterentwicklung der Bildungsqualität sehen wir als eine 
kontinuierliche Aufgabe.
Wie wir das erreichen

 Wir reflektieren unsere Arbeit in verantwortungsbewusster Eigenkontrolle (=
Selbstbild).

o Wir befassen uns regelmäßig mit den Zielen und Maßnahmen unserer 
Kindergartenkozeption und überprüfen den Stand und das Ergebnis unerer
Umsetzung.

 Wir reflektieren, überprüfen und beurteilen unsere Arbeit offen im Team.
o Wir evaluieren unsere Arbeit bei regelmäßigen Teambesprechungen.
o Wir holen uns Feedback von unseren Teamkolleginnen. Das erfordert, dass wir

uns gegenseitig bei der Arbeit beobachten und uns Rückmeldungen geben. Wir
erkundigen uns bei den Kolleginnen über unsere Stärken und Schwächen in 
der Förderung der deutschen Sprache.

 Wir holen uns gezielt Rückmeldung von der Leiterin
o beim Mitarbeitergespräch
o bei einem Fördergespräch

 Wir holen uns Rückmeldung bei den Eltern in Einzelgesprächen
 Wir holen uns Rückmeldung bei den Lehrerinnen und Lehrern unserer Partnerschule.

Dies erfolgt in persönlichen Gesprächen.
Uns ist bewusst: Zur Qualitätssicherung im Kindergarten bedarf es einer kontinuierlichen
Weiterbildung jeder einzelnen Erzieherin.
Jede einzelne Erzieherin bildet sich kontinuierlich weiter, mittels Selbstbildung durch 
Selbstbewertung.

 Wir holen uns neue Informationen, Impulse und Methoden bei Fortbildungen, in der
Fachliteratur, im Internet, im Austausch mit Partner-Kindergärten.

9.11. DIE ZUSAMMENARBEIT IM TEAM

Teamarbeit ist ein Prozess, der immer wieder neu erarbeitet und gestaltete werden muss.
Wir  gehen  vertrauensvoll  und  partnerschaftlich  miteinander  um,  zum Wohle  des  Kindes,
seiner  Familie  und  zum  eigenen  Wohlbefinden.  Praktische  Erfahrungen  und  neueste
wissenschaftliche  Erkenntnisse  fließen  in  die  Weiterentwicklung  und  Verbesserung  der
pädagogischen Arbeit ein.
Wie wir das erreichen

 Jedes Teammitglied übernimmt Mitverantwortung für den
jeweiligen Aufgabenbereich sowie für eine hohe Qualität der Bildungsarbeit.

 Die Aufgabenverteilung erfolgt aufgrund der jeweiligen Funktion und der Fähigkeiten.
 Jedes Teammitglied übernimmt Mitverantwortung für ein Klima des Miteinanders und

des Wohlbefindens.
 Jedes Teammitglied gibt  Platz  und nimmt sich Platz.  Das bedeutet:  Jedes Mitglied

äußert  die  eigene  Meinung  und  nimmt  die  Meinungen  der  anderen  ernst.
Unterschiedliche  Meinungen  werden  in  wertschätzender  Haltung  diskutiert.  Durch
dieses Verhalten spürt jedes Mitglied im Team: „Ich habe hier Platz.“ „Man zählt auf
mich.“ „Ich gehöre dazu.“

 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander/untereinander.



o Jedes Teammitglied arbeitet aktiv mit, es bringt seine Ideen und Fähigkeiten 
ein.

o Wir unterstützen uns gegenseitig, die deutsche Sprache kontinuierlich zu 
verbessern.

 Es finden regelmäßige Teambesprechungen im Klein- und im Großteam statt.
 Das Wir-Gefühl wird durch gemeinschaftsfördernde Aktivitäten gestärkt. Voneinander 

und miteinander lernen ist für jedes Team selbstverständlich.
o Wir lernen von- und miteinander.
o Wir tauschen uns über Fortbildungen aus.
o Wir holen uns Rückmeldungen bei Teammitgliedern und geben sie uns 

gegenseitig weiter.
o Wir tauschen unsere Beobachtungen an Kindern im Kleinteam aus.

 Wir arbeiten gewissenhaft und pflichtbewusst.
 Wir sind bereit, aus Fehlern zu lernen.

9.12. BERUFLICHE KOMPETENZ
Das Bild der Kindergärtnerin
Sie hat die entsprechende / vorgeschriebene Ausbildung. 
Sie ist sprachliches Vorbild.

 Sie spricht mit Freude deutsch.
 Sie spricht ein sicheres Deutsch.
 Sie spricht konsequent im Tagesablauf deutsch.
 Sie sucht den Kontakt mit ungarndeutschen Vereinen und Organisationen.
 Sie kennt und pflegt die ungarndeutsche Kultur und die ungarndeutschen Traditionen. 

Sie identifiziert sich damit.
 Sie geht mit der Methodenvielfalt kompetent um.
 Sie kennt eine Vielfalt an Methoden, die sie kreativ und situativ einsetzt.
 Sie ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.
 Sie hat Disziplin.
 Sie ist verlässlich.
 Sie ist verantwortungsbewusst.
 Sie ist pünktlich.
 Sie ist kreativ.
 Sie stellt das Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt.
 Sie ist verantwortungsbewusst.
 Sie ist einfühlsam.
 Sie ist achtsam.
 Sie ist begeisterungsfähig.
 Sie kann Kinder begeistern.
 Sie bildet sich kontinuierlich weiter.
 Sie bildet sich im Team und durch kindergartenübergreifende Kontakte weiter.
 Sie nimmt an Fortbildungen teil.
 Sie äußert Fortbildungswünsche.
 Sie ist entwicklungsbereit.
 Sie ist offen für Neues.
 Sie ist kontaktfreudig.
 Sie identifiziert sich mit dem Leitbild.
 Sie lässt sich führen.



 Sie ist ausgeglichen.
 Sie kann mit Emotionen kompetent umgehen.
 Sie kann eine Diskussion sachlich führen.
 Sie ist flexibel.
 Sie kann mit Herausforderungen umgehen.
 Sie kann mit Veränderungen umgehen.
 Sie ist anpassungsfähig.
 Sie plant, dokumentiert ihre Arbeit.
 Sie versteht sich als Begleiterin und sieht das Kind als Baumeister seiner selbst.
 Sie beobachtet und dokumentiert die Entwicklungsschritte des Kindes.



10. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

…………….. határozatszámon a Hagyományápolás élményszerűen
Óvodai Pedagógiai Programot elfogadta:

………………………………………
nevelőtestület nevében névaláírás

Véleménynyilvánítók:

…………………………………………..
Óvodai szülői szervet nevében névaláírás
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