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f.
Ajánljuk

BEVEZETO

a programunkat mindennapi használatra magunknak és másoknak -

óvodapedagógusoknak,

érdeklődőknek -, akiknek szintén fontos, hogy gyermekeink

egészséges személyiségfejlődése játékon belül valósuljon meg, természetes környezetben és
természetes eszközökkel.

Hogy életünk során hová jutunk, mivé válunk, ennek egyik fő

motívuma honnan indultunk, kik voltak k<irtilöttrink, mit mutattak meg nekünk a világból.

A

mindennapi nevelőmunka során j átékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, alkotó
képességet, kreativitást erősítő tevékenységeketkezdeményeziink komplex módszerrel,

melyek keretét a jeles napok és hagyományos iinnepek hatátozzákmeg. Programunkban,

kiemelt szerepet kap a gyermekek élményekre és tapasztalata épitő, azaz
tevékenységorientált környezeti nevelése, a kömyezettudatos

magatartásminták, értékekés

életviteli szokások átadása, átvétele mellett, a néphagyomány éltetéseés a kultúra iránti
elkötelezettség elősegítése. A játékos mozgásfejlesáés szerves része aheti egyszeri néptánc
tevékenység, minden

korosáály

szétmára.

A program újra gondoláséú. az Óvodai Nevelés

országos Alapprogram iránymutatása, szellemisége, cél- és feladatrendszeíe, a módosított
köznevelési törvény, valamint az Újdombrádi Napsugár Óvoda sajátosságai, átalakult
nevelőtestülete tették szükségessé.Gyermekeinket körülveszi a felgyorsult, folyamatosan
változő világ, mely nagy hatással van rájuk, mindemellett nekünk - pedagógusoknak figyelembe kell vennünk a sok új szakmai, törvényi és a külső környezeti változást.

A

pedagógiai Programunkban foglaltak alapjaés egyben meghatározója annak a közös
értékrendnek, melyet minden dolgozónak követnie keII, az intézménybejárő gyermekek

sikeres, pozitív kimenetelű nevelése, fejlesztése érdekében. Hangsúlyos a
gyermekközpontúság, a gyermekek tisáelete, a játék,mint az óvodáskoru gyermek
legfontosabb tevékenysége. Az is fontos számunkra, hogy a gyermekek szülei - az Ővodába
lépéspillanatatől - ismerjék Pedagógiai Programunkat, az abban foglaltakat elfogadjak és

megvalósításáttámogassák,

Nevelőtestületünk

közössége, tudatosan alkotta meg az Óvodai

nevelés helyi progr anlát. Ebben a munkában arra törekszünk, hogy egy jövőt orientálÓ
szakmai képet fogalmazzunk meg a fenntartó, azigénybevevő szülői kör és a helyi közösség
száméra.

Az óvoda adatai

Költségvetósi szerv alaptevékenységénekkormányzati funkció szerinti megielÖlése:
;

nevelés, ellátás szakmai feladatai,

091110

i nevelés, ellátás működtetési

091140
]

feladatai,

Az óvoda bemutatása
Azintézménytink Szabolcs-S zatmér-Bereg megye kis településén,Újdombrádon
elhelyezkedő intézsnény, melynek szomszédságában a helyi áItalános iskola talá|hatő.
Részben önállóan

működő, egycsoportos óvoda vagyunk.

A tágas hatalmas udvarunkon,barátságos környezetben, friss, tisáa levegőn tölthetik óvodás
éveiket aIT zzáttk járó gyermekek. Az udvaron folyamatosan bővülő játékeszközök

széles

választékatárul a gyerekek eIé. Azintézményépülete a nemrég történt felújítássorán
barátságos belső és külső kömyezettel várja azintézménybeérkezőket.

A csoportszoba

berendezését tekintve a gyermekek számára elérhető magasságú játékpolcok, játszőszőnyeg,
szerepjátél<ra lehetőséget adó babakonyha, galéria, olvasósarok, esztétikus butorzat

Tornaszobánk megfelelő eszközökkel

jellemzl

rendelkezik, melyek folyamatosan bővülnek.

Intézménytinket a helyi önkormányzat színvonalasan támogatja, melyhez a szülői közösség is
hozzájárul. Az íntézménykapcsol ata a fenríartőval, a szülőkkel és az egyéb szolgáltatást
nyújtó szervekkel összhangban, érdemben megfelelően működő kapcsolati rendszert ápol
egymással.

Intézményinkbefogadóképessége 25 fő, melyhez a szi.ikséges személyi feltételek adottak. Az
intézménybekét és fel éves kortól kezdődik a gyermekek felvétele. Az elmúlt időszakban
csökkenő gyermekek születése áItaI a létszámunk egyre fogyatkozó, viszont szerencsések
vagyunk, hogy a környező településekről egyre több érdeklődést tanúsítanak iranyunkba.
Intézményiink igyekszik megőrizni kis települósünk mivoltához kapcsolódóan családias
jellegét, ahová a gyerekek szívesen érkeznek és töltik napjaikat, ahová a szülők a helyi
do

lg o

zó

k i smerets

ég

e által bizalommal adj ák

b

e gy ermektiket.

Törvényi előírások figyelembevétele

.

Alapító okirat

o

2011, évi CXC. Törvény anemzeti köznevelésről

o

2012, évi CXXN. Törvény anemzeti köznevelésről szőlő törvény módosításáról

o

2013. évi CXXXVII. törvény anemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény

módosításaró1

o

2015. évi LXV. törvény

anemzetiköznevelésrőlszőlő2OIL évi CXC. törvény

módosításáról

o

2016, évi LXXX. törvény az oktatás szabáIyozására vonatkoző és egyes kapcsolódó

törvények módosításáról

o

201]. évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkoző és egyes kapcsolódó

törvények módosításáról

o

2017. évi CCII. törvény anemzetíköznevelésről szóló

20ll.

évi. CXC. törvény

modosltasarol

o

2012012 (VIII.31.)

EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről

és a

köznevelési intézmények névhasz náIatár ől

o

2012016.

(Vm. 24.)E}i4MI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáről szőlő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
módosításáról

o

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények által szewezett

or szághatfu

o

t átlépő

autó buszo s kirandul ás

ok b iztons

ág aró

l

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet anemzeti köznevelésről szőlő törvény

végrehajtásáról

o

1997. évi XXX. Törvény a gyermekek védelmérőlés gyámigyiigazgatásről

o

36312012, (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodainevelés országos alapprogramjaról

'

I37l20I8. (VII.25.) KormánYrendelet azÓvodainevelés országos alapprogramjaról
szőlő

o

3

63 l 20

l2.(Xlfl..

I 7.

) Korm. rendel et módo sításaró

l

A KormánY 10212016, (V. i3.) Korm. rendelete anemzeíiköznevelés ről szőlő
22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

o

3212012. (X,8.)

EMMI rendelet

a sajátos nevelési igényűgyermekek óvodai

nevelésénekirányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve
kiadásáról

'

212005(III.1.)

OM rendelet

a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

irányelve kiadásáról

o

I5l20I3. (II.26,) EMMI rendelet

a

pedagógiai szakszol gálatiintézmények

működéséről

o

2003. évi CXXV. Törvény az egyen!ő bánásmódrőI és azesélyegyenlőség

előmozdításaről

o

37/2018. (VII.25.) Kormányrendelet azÓvod,ainevelés országos alapprogramjáról
szőlő

o

3

63 l 20 i 2.

(XII.

1

7.

) Korm. rendelet módosításáról

32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről

és a

kÖzalkalmazottak jogállásátől szőlő 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézmény ekben történő végrehaj tásráról

o

6312017. (III. 20.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

kÖzalkalmazottak jogállásáról szőlő 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásaúl szőlő 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és
az e gé szségü gy i

o

A KormánY

fe

1

ső

fo

kú szakirány ű s zal<képzé s i rend szerrő l

23512016, (VII. 29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli

rendszeréről és a közalkalmazottak

jogáltásarőI szőIő 1992.

éviXXxII. törvény

kÖznevelési iníézményekbentörténő végrehajtás arőt szőlő 32612013. (VIII. 30.)

korm. rendelet módosításáról

o

2017, évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódrőI és azesélyegyenlőség
előmozdításaról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló
2011, évi CXC. törvény módosításáról

'

48/2012, (XII.12.)

Pedagógiai

EMMI rendelet a pedagógiai -

szakm

ai szolgáltatásokról,

a

- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekról és a pedagógiai szakmai

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

o

2]7lt997

.

(XII.22.) kormányrendelet a pedagógus

- továbbképzésről, a pedagógus

szakvizsgától, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről

C

3412019, (XII.30.)

EMMl-rendelet A közneveléssel összeftiggésben egyes minisáeri
rendeletek módosításáról es hatályon kívül helyezéséről
2012019, (VIII.30.)

EMMl-rendelet Az egyes köznevelés

i

tárgyűminiszteri rendeletek

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatálya
A Pedagógiai Programot

a nevelőtestület

fogadja el, az ővodavezető jővahagyásával lép

hatályba a kihirdetés napján éshatározatlan időre szól.

A Pedagógiai Programot véleményezésremeg kell küldeni

a szülői közösségnek.

A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből

a fenntartóra

tÖbbletkÖtelezettség hárul, a fenntartó egyetértése sziikséges. A pedagógiai
programot

nyilvánosságra kell hozni.

Felülvizs gáIata : né gy évente.
MÓdosításaz azintézményvezető hatásköre, kezdemény ezhetia nevelőtestület.

A módosítás lehetséges indokai:

o

aprogram beváIását figyelemmel kísérő ellenőrzést, értékeléstkövető
módosítási javaslat

.
o
o

a nevelőtestület 70%o-os

feladatellátás változása

jogszabályi elvárás

indítványa

A Pedagógiai program személyi hatálya kiterjed:

.
o

az óvodával jogviszonyban állő gyermekekre

'

azintézménrtyel jogviszonyban nem álló, de azintézményben munkát végző

az óvodával jogviszonyban álló pedagógusokra, alkalmazottakra

pedagógusra.

A Pedagógiai program területi hatálya kiterjed:

.
.

az óvodán belüli tevékenységekre
az óvoda áital szervezett külső programokra.

A Pedagógiai program nyilvánoss ágánakbiztosítása
tájékoztatás kérésén ek szab ályozás

,

a tájékoztatás adásának

és

a:

.
o
.

az óvoda/falu honlapja

'

egY Példánya a többi intézményi szabályzattal együtt átolvasásra elkérhető.

az első szülői értekezleten való tájékoztatásnyújtás (óvodavezető)

szülő kéréséreel&e egyeztetett időpont alapjén, szőban(óvodavezető)

Dokumentumok rendje
Ovodai nevelés Országos Alapprogramja
J

Helyi Pedagógiai Program, SZMSZ, H:á.zirend
J
Munkaterv Ertékelése
J
IntézményEr,es Munkaterve

J
Csoportnapló
J

Fejlődési naplók
J
Felvételi-és mulasztási napló
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I. GyERMEKKEP,
1.

óvoolrnp

Gyermekkép:

Sokoldalú, harmonikusan fejlett személyiségű gyermekek nevelése a célunk.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink:

.

Legyenek mindig denísek és őrizzékmeg sokáig őszinte mosolyukat.

.

Őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, óvják - védjék,alakítsák környezetüket.

.

Bontakozzonkikreativitásuk,személyiségük

.

Tisáeljék egymást és a felnőtteket.

.

Valósítsák meg önmagukat

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai

adottságok, az éréssajátos

törvényszeníségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen

hatátozzákmeg.

Ebbenazéletkorbanazigazi ismeret az,amitagyermekönmaga

szenezmeg. Mindernekaz

alapja, hogy a gyermek érdeklődéséreés cselekvésére,elózetes tudására, tapasztaIataira
épülj ön az ismeretanyagot

i

s tartalmaző tevékeny sé grendszer.

Az óvodai nevelés gyermekközpontu, befogadó, ennek megfelelően

a gyermeki személyiség

kibontakoztatásának elősegítéséretörekszik,biztosítva minden gyerek száméra,hogy
egyformán magas színvonalúés szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai
csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

2.

Óvodakép:

Óvodánk a családi nevelés kisegítőjeként a gyermek két és fél, harmadik életévétőliskolába
lépéséigóvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciót tölt be.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink lakóhelyük minden jellegzetességeit, szépségét,csodáját
megismerjék, megszeressék. Változatos lehetőségeket kínáló vidéki környezetünkben

minden

még fellelhető helyi értéketfelfedezzenek, és tapasztalataik, élményeikútj{án szerzett
ismereteiket játékaikban megielenítve őizzék és vigyék tovább helyi hagyományainkat.

Számtalan és változatos tapasztalási és kipróbálási lehetőségen keresztül igyekszünk
17

fejleszteni képességeiket,készségeiket, szokásrendszerüket. Szép emberi tulajdonságokat,
egymást tisáelő, megértő, segítő, helyes viselkedési normák alapjainak lerakásara törekszünk,
szeretetteljes, de következetes, játékos ,,tanitási" pedagógiai módszereink alkalmazásával.

Az

óvodánk helyi sajátosságaiból adódó más és más lehetőségeket igyekszünk a gyermekeink
hasznáta fordítani. Mindezzel változatosabbá,artalmasabbá

és színesebbétenni az óvodai

életük mindennapjait.

Az óvoda funkciói:
Az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók közvetetten segítik a következő
életszakaszba átlépéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, a gyermek

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és egyéni
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével,a gyerekek fejlődésének nyomon

követésével.
Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetévelo a pedagógusok és az óvoda
pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők személyes példájukkal segítik a gyermekek
környezettudato s magatartásának kial akulását.

Azingergazdag kömyezetbiztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs
kedvének fenntartását, a gyermeki kérdésektámogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi
nevelést és fejlesztését.

Programunkírásánál felhasználtuk eddigi tapasztalatainkat, az óvodapedagógia
eredményeket. Abból az egyszerűmegáIlapításból

indultunk ki, hogy amióta óvoda létezik,

központi törekvés a gyermeki személyiség fejlesztése, atartalmi munka színvonalának
javítása, ehhez a személyi és targyi feltételek biáosítása,
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rv. AZ óvoDAI rrnr
ME GSZERVEZn SÉXEKELVEI
Személyi feltételek:
7.

Az

ővodában, a nevelőmunka középpontjábana gyermek ál1.

2.

Az

Ővodai nevelőmunka kulcsszereplője

az óvodapedagógus, akinek személyisége

meghatánozó a gYermekek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos
feltétele

az Ővodai nevelésnek. Az Óvodapedagógus

elfogadó, segítő, támogatő attitűdje modellt,

mintát jelent a gyermekek számfua.
3.

Az ÓvodaPedagógusi tevékenységek és a nem pedagógus alkalmazottak összehangolt

munkáj a hozzájétrul óvodai nevelésünk eredményességéhez
4.

A

sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzettszakember

közreműködését igényli.

Az

ővodában 3 alkalmazott dolgozik.

Ovodapedagógusok: felsőfokú végzettséggeI 2 fő.
Pedagógiai munkát segítő dajkák szásna:
Óvónőink

I fő.

j Őlképzett, gyakorlattal rendelkező pedagógusok, akik igényesek munkájukra.

Tárgyi feltételek:
Az Óvodánk egy kis település mellékutcáj ánhelyezkedik el, melynek szomszédsá gábart
telePülésünk általános iskolája találhatő. Az óvodánk egy nemrég nyertpáIyazat során
felújításra került, ezáltal mind kívülről mind belülről nagyon szép áIlapotú és gazdag
felszereléssel rendelkező óvodalett. Azépületben találhatő egy csoportszoba,mely 25 fő
befogadására alkalmas. Azintézményben kialakításra került a tornaszoba, mely által amozgás

megfelelően biztosítható a gyermekek számára. Udvarunk tágas, esztétikus, játékokban
gazdag. Fontos dolog intézményiink számáta a gyermekeknek biztos ított esztétikus környezet,
családbarát környezet és befogadás, mely ebben az épűletben megfelelően biáosított,

melyhez még a személyi feltételek rásegítenek.
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Az óvodai éIet megszervezése:
A gYermek

egészsóges tevékenységben megnyilvánuló fejlődéséhe z, fejlesztéséheza napirend

és a hetirend

biáosítja a feltételeket a megfelelő időtartamípérhuzamosan végezhető,

differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek együttműködő

képességét,feladattu datát,

fejlesáŐ, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével,
szervezésével.A napirendünk igazodik a ktilönböző

tevékenységekhez és a gyermek egyéni

szÜkségleteihez,valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az
ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek gyermekeinknek. Jellemző rá afolyamatosság
és rugalmasság.

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki
időbeosztását.

a gyermekek

óvodai életrendjét,

A napirend lehetővéteszi aszabadlevegőn való hosszú idejű tartózkodást, a

szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad kibontakoz ását. Anapirenden
belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenységea játék kapja. A napirend
biztonságot, támPontot ad és önállóságot
óvodapedagó gusok állítják

ö s

jelent a gyermek számára. A csoport napirendjét az

sze.

Napirend
Időkeret

Tevékenység

7:00 - 8:30

Erkezés; Játék, és egyéb szabadon választotttevékenység

10:30- 12:00

,,Beszélgető kör"; verselés-meséléskezdeményezés; mindennapos
testnevelé s, előké szüle tek a tízőr aihoz, (folyamato s) tízórai.
Mosakodás és egyéb egészségügyi tevékenységek lebonyolítása.
Játék és e gyéb szabadon v álasztott tevékeny sé gek, kezde mény ez,es,

12:00- 15:00

Előkészületek az ebédhez, ebéd. Etőkészületek a pihenéshez, pihenés

i 5:00-17:00

Ebresztő, előkészületek az uzsonn ához, uzsonna. Mosdó hasrnalat,
latek,
vagy e gy éb szab ado n v áIasztott tevékeny s é g hazamenete l i g.

9:00- 10:30

levegőzés, séta.

1,4

Hetirend:
A

hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti

elő az Óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségévelaz óvodások napi

életénekmegszervezéséhez. Másként alakul a hetirend megszervezése akülönböző

korcsoportokban. A befogadásnál törekszünk, a minél lazább,rugalmasabb és
alkalmazkodóbb hetirend összeállításara. A hetirend összeállítás ánál anais figyelünk, hogy
jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek,kezdeményezések, ötletek
javaslatok
és

me ghall gat ását a,

kipróbál ásár a v agy közö s megvitatás

ÓvodaPedagógus

feladata, számtalanvariációval az adottóvodai csoport és a gyermekek

ár

a.

A hetirend kialakítása az

képességeinekfigyelembevételével.

IV.

AZ ÓVOOa KAPCSOLATAI

ovoda - család
Óvodaképürrk

nyitott óvoda, amelynek működése során a gyerekek érdekébena
"gy
családdal való együttmriködés hagyományosan jó törekvéseit folytatva új szemlélettel és új
formákkal gazdagításáttűzzikki célul programunkban" Azóvodai nevelés a családi
neveléssel együtt, aztkiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.Ennek alapvető feltétele, a
családdal való együttműködés. Az együttműködés formái változatosan, a személyes
kaPcsolattól a különböző

rcndezvényekig magukba foglalják azokata lehetőségeket,

amelyeket az Óvoda, illetve a család közösen

teremt meg. Kiemelkedő jelentőséget

tulajdonítunk: a családokhoz kr;zeledés szemléletének.

Ezen a téren fontosnak tartjuk:
- az Ővodapedagógus

váIlalja fel a kapcsolatkeresésben a kezdeményező szerepet, hiszen ő

képes a család és az óvoda közötti

híd kiépítésére;

- a szülókkel való kommunikáció hatékonyabbátétele érdekében a különböző

kapcsolattartási

formákban elsőbbséget kell adni a dialógusnak, atájékoztatő jellegű monológokkal szemben;

- akitűzött céljaink elérése érdekében fontos mindazoknak

a

módszereknek, eszközöknek

gazdagítása. amelyekkel az eddigieknél többet tudhatunk meg a családok nevelési

elképzeléseiről és gyakorlatáról;
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a

- az aktuális feladatunknak tartjuk a családokkal való érintkezésben

azún. ''stílusváltást,,, ma

már másrÓl és másképp kell beszélnünk, hogy nevelési eredményeinket fokozni tudjuk.
- Szemléletformálás: aziskolétravaló előkészítésazóvodában nem külön feladat, foglalkozás,

hanem a gyermeki személyiséget kibontakoztatő 3-4 éves nevelósi folyamat eredménye, az

iskolai beilleszkedés közvetett segítésébenazővodakiegészíti a családi nevelést. A szülők
tájékoztatása a kimenő gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről, fejlődési jellemzőiről,

fejlesztési feladatuttartalmaző dokumentum kérésénekés iskolába általuk való
továbbításanak lehetőségéről
-

Az indirekt hatások mellett tudatos szemléletformálás,

a szülők bevonása

az ővodában a

gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, kezdeményezésekbe (közös

kiszebáb

égetés, családi nap).

Alapelveink:
-

A nevelésbenaz óvoda ismerje el

a család elsődlegességét,tisztelje a szülőt.

-Az Óvónő fogadja el a szülőt még akkor is, ha
tapasztal.

A családokban is

a gyermeknevelésben súlyos hiányosságokat

keresse a gyermekszeretetreménykeltő szálait.

- Kapcsolatában éreztesse az őszinte "odafordulást", az empátiát és segítő szándékátaddig a

pontig, amíg a szilő ezt képes elfogadni.
-

A kapcsolat épüljön atapintatra

és mélyüljön el a közös

programok együttes tevékenységei

alkalmával.
-

Az ővodapedagógus ismerje

és fogadja el a család szokás- és szabályrendszerét, s

tapintatosan befolyásolj a az életmőd jó szokásainak alakitásában.

-Az

Ővoda vállalja az

inkluzív nevelés értékeinekindirekt közvetítése mellett a

szemléletformálás direktebb módszereit is. (előadás, vitaindító, cikkek ajánlása, faliújságra
helyezése).

-A szülő tájékoződjék személyestapasztalatok alapján is az ővodahelyi pedagógiai
programjrárŐI, az Óvoda működését szabályozó dokumentumokról,

majd szabadon válassza

meg gyenneke óvodáját, csoportj at.Ehhez az ővoda segítséget nyújt.

-Az ővoda "helyi programjának" kialakításában, beválásának figyelemmel kísérésébena
SZSZ képviselő által vegyenrészt.
,

Az Óvoda szülői képviseletét a Szülői Közösség látja

el,

amelynek működési feltételeit,

feladatait az érvényesjogszabályok alapján maguk alakítjákki, azóvoda éves pedagógiai
terve szerint elkészítik és koordináljáka SZK éves munkatervét,
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Az együttműködés formái:
-

T áj

-

Egyéni találkozások, megbeszélések, fogadó órák stb,

ékoző dó j elle gű találkozások, családl

áto gatás

ok

- SzÜlői ÖsszejÖvetelek az óvoda ünnepeihez, óvodai fejlesztő programok
megvalósít ásához,
- Kirándulások, rendezvények, ünnepek.

A szülők óvodai életbe való bevonása:
- gyermeket beszoktató, gyermekkel játszó szülő a csoportban,
- óvodai életbe betekintő szülő,
- aktív, segítő

szilő azóvodában, csoportban,

- család a csoportban.

Az információáramlást

segítő kapcsolat lehetőségei:

- pedagógiai programunk

nyilvánossága

- hirdetőtáblak,
-

hírlevelek, szórólapok, üzenetek, meghívók,

- minőségfej lesztési tevékenység,

- az ővoda udvar és környezetének szépítése.

Óvodánkban már hagyom fulrtyávált acsaládok bevonása az ővodaiéletébe, abból a
ténYből kiindulva, hogy a család a legerőteljesebb hatás a gyermek életében, ők az elsődleges
nevelői. MÓdot nyújtunk a gyermekek szüleinek, hogy aktívan bekapcsolódhassanak
gYermekÜk Óvodai életébe,bízva abban, hogy a szilő ezáltal jobban megismeri saját

gyermekét. A csoportbantartőzkodva direkt és indirekt módon elsajátít olyan ismereteket,

mely a gyermekkel való otthoni foglalkozásokhoz nyújt segítséget.
Óvodánkban fogadóóra keretében is találkozhatnak a szülők az ővodapedagógusokkal.
Programunkban minden szülői részvételi,együttműködési formát szívesen fogadunk,
természetesen megtartva az Ővodapedagógus

szakmai kompetenciáját, felelősségét.

Programunk tágteret biztosít a gyermek érdekeit képviselve az egyúttnevelés sajáto s, gazdag,
sokszínű formáinak megjelenítéséhez,az ővodapedagógus és a szülő együttműködéséhez.
Óvo daPedagó gusaink családpeda gő giai, családgond ozői, cs alád,_ és gyermekvédelmi
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tevékenységetis ellátnak. Elsősorban a társadalmi erőforrások és a családok közötti
információ ár amlást, a

se

gítő kapcsolatok alakítását tudj uk támo gatni.

Az óvodapedagógus lehetőségei a családsegítésben:
-

NagYobb érzelmi biztonságot és mentális támogatás nyújt a krízishelyzetben éIő

gyermekeknek és szüleiknek.
- Szakemberekkel együttműködve,

életviteli tanácsadás

í tart a szülőknek.

- Tájékoztatást szewez családjogi kérdésekben,bemutatj a a szociális támogatások rendszerét.

-KÓpviseli ahalmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekeit és támogatja a segítő
kaPcsolatok keresését a bajba jutott családok esetében. Ha a szülők nem zárkőznak el. az

elvált szülőt is bevonja a gyermek óvodai életébe.
-

A családok egyetértésévelés kezdeményezés&e ellátjaérdekeik képviseletét a

szakszolgáltatőintézményekmegkeresésével.
Programunk igen fontos célkitűzése, hogy a szülőkbő! és azóvodapedagógusokból olyan
kÖzösséget ltozzon létre, amely partneri kapcsolatban, egymással folyamatos párbeszé dben az

életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve segíti, támogatjaa gyermekek fejlődését.

Az óvoda külső kapcsolatai
Az

Ővoda kapcsolatottart azol<kal azintézményekkel, amelyek,

az ővodai élet alatt.

Pl.:(szakszolgálatintézményei, egészségügyi intézmények, közművelődési intézmények) és
az Ővodai élet után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A
kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és aszükségleteVÁez.

A

kapcsolatok kialakításában és fennt artásában az ővodanyitott és kezdemé nyező, az
e

gyüttműkö dést kölc sönö s e gyüttműködé si megállapo

Az óvoda

-

d

ás szab

áIy ozza,

iskola kapcsolata

Fontosnak tartjuk az azonos szellemiség érdekében a folyamatos, rendszeres,
hagyományteremtŐ- és megtartó kapcsolatot, együttműködést óvodánk és az iskola kcizcitt.
kapcsolat felvétele, a kölcsönös

érdeklődés elősegítheti

fejlesztését.
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a

jő kapcsolat kialakítását,

A

Az együttműködés formái

:

- az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása, érdekiődés

egymás munkája, problémái, eredményeí iránt
- kölcsönös

látogatások,tapasúalatgyűjtés: azelső osztályosokat meglátogatlukaziskolában,

az első osáályos tanítók, pedig a leendő iskolásokat látogatják meg az óvodában;
- szakmai tanácskozások, megbeszélések, előadások

az alső tagozatontanító nevelőkkel,

olyan pedagógiai, pszichológiai, módszertani témákban, amelyek segíthetik az ővoda- iskola
átmenet zökkenőmentes

megvalósítását;

- együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében, konzultáció

azűj mődszerek alkalmazásáről, azinnovatív nevelési eljárások eredményeiről
- visszacsatolás a partneri igényl e|égedettségméréseredményeiről,
-

konzultáció az óvodéhól iskolába érkező gyermek átmeneti állapotának jellemzőiről,

-

szal<rnat műhe

lymunka

(ó

vo da- i sko l a átmenet támo gatás a)

;

- a gyermekekÍátogatása az iskolában: ismerkednek a tanítónővel és az
- nagycsoportos gyermekek után követese legalább
- közö

iskolai környezettel,

az első osztá|yban;

s rendezv ények, j átékok, iinnepek szervezése.

Az óvoda

és a

közművelődési intézmények kapcsolata

Folyamatos, rendszeres kapcsolatot építettünkki a,,kultúraközvetítés" helyi intézményeivel.
Hagyományosan megsz ew ezett közművelődési programj aink:
- Könyvtárlátogatás.
- Igény esetén, települési rendezvényen való szerepvállalás

Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda fényes ablakából, tágas kertjén, udvarán túlra is tekintsünk,
s más

nevelési színtereket is bekapcsoljunk a gyermekek harmonikus, sokoldalú

személy i ségfej 1e sztésébe.

Az óvoda

és a

fenntartó kapcsolata

Folyamatosság, rendszeresség és kölcsönösség
óvo dánk önálló,

zav artalan,

j

jellemzi

e kapcsolatot,

ó színvonalon való műkö dését.
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amely biztosítja

Az együttműködés formái:
- Kölcsönö

s táj

ékoúatás, beszámoló.

- Fenntartói képvi sele

t értekezleteken,

tanác skozásokon

- Partneri igényfelmérésbenvaló részvétel.
-

Az

ővoda működésének vizsgálata, értékelése

-Részvétel az őv odai rendezvényeken,
Fenntartónk az egyittműködés során biztosítja intézményünk autonómiáját,támogatja

és

segíti a hatékony és sokfele értéketképviselő óvodai nevelőmunktánk megvalósítását.

Kapcsolat az egészségügyi intézm ényekkel

Az Óvodavezető gondoskodik

a gyermekek

orvosi vizsgálatainak megszervezéséről. A

hagYományos, minden Óvodás gyermekre kiterjedő vizsgálat az ővod,ában zajlik.

A

vizsgálatokat minden gyermekre kiterjesztjük. Azóvodába a háziorvost egyéb esetben akkor

hívjuk ki, ha a gyermek betegsége, sérülése ezt feltétlenül indokolja. Az otthon megbetegedett
gYermek orvosi ellátásáről a szülő gondoskodik. A védőnő segítséget nyújt a gyermekek
felkutatásában, az óvodakezdést megelő ző szülői programok népszenisítésében,a
kÖrnYezettanulmányok elkészítésében,rendszeresen, megállapodásban foglaltaknak
megfelelően ellenőrzi a gyermekek gondozottságát, étkeztetését,különös

figyelmet szentel a

fejtetvesség megelőzésére és kezelésére.Az egészségügyi intézményekképviselőit is

meghívjuk minden - az egészségeséletmódot népszenísítő-programunkra. A kapcsolattartás
kö lcs önö

se

n e gy eztetett

e

gyüttműkö

dé si me

gállapo

d

ás alapj án zqlik,

Térítésnélküli, az ővoda alapfeladataiból adódó szolgáltatások
. Logopédiaiterápia

A Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat logopé dusa az óvodában
gyermekeket.
. Nevelési tanácsadás
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látj a el a terápiára

rászorulő

Pedagógiai Szakszolgálat által végzett vizsgálatra, tanácsad,ásra szülői kezdemény ezésre,

illetve óvónői javaslatra kerülhet sor.
. Szakértői bizottsági

A vizsgálatot

a

v

izsgálat

Pedagógiai Szakszolgálat munkatársának javaslata alapjan az ővoda

kezdeményezi.
. Rendszeres egészségügyi szűrővi zsgáIat

A védőnői

szűr őv izsgál atok.

rr. ÓvouAl
o

NEvELÉSüNK FELADATAI

Szeretette§es, családias, biaonságot adő, tevékeny, élményekb en gazdag, óvodai élet

megteremtésére törekszünk,

melyben biztosítjuk a gyermeki személyiség teljes

kibontakoztatását.

o

Az Óvodai nevelés rendszerében elsődleges ajáték (ezen belül is a szabad

és kreatív

játék), valamint a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése,mely áthatja a
gyermekek egyéb tevékenységeit.

o
o

pedagőgiai programunk a családi nevelés kiegészítője.

Célunk a családok aktív bevonása az óvodai nevelőmunkába, melynek kereteit

rendezvényeink adják.

o

Célunk, hogy neveléstink hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek,

kreativitásuk szabadon kibontakozzon.

o

Nevelési célunk, hogy a cselekvő, felfedező tevékenységeken keresztül a gyermekek

életkoruknak megfelelő ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek és értelmi képességeik
(érzékelés,észlelés,emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitásuk fejlődjön.

o

Célunk, hogy leljenek örömöt

a felfedezésben, az ismeretszerzésben, szeressék és

védjékatermészetet, vegyék észre és csodálkozzanakrámindenütt
jártasok a hagyományaink ismeretében.
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a szépte,legyenek

.

Már egészenkicsi koruktól kezdve önállóságra

szoktatjuk a gyermekeket, és ezzel

megadjuk nekik az"ezt is tudom" örömérzést, és elősegítjük önbizalmuk fejlődését.

o

célunk, hogy pedagógusaink példamutató magatartással és a megfelelő környezet

kialakításával biztosítsuk az egészségeséletvitelt, a környezettudatos magatartást, a
gyermekek erkölcsi, közösségi nevelését,szocializációját, képességeik fejlesáését, érzelmi

világuk gazdagítását, a szép iránti vonzalmuk és a hagyományok éltetésénekkialakítását.

o

célunk olyan harmonikus gyermekközösség kialakítása, amelyet egymás elfogadása,

kölcsönös

o

megértése, tisztelete és szeretete hat át.

célunk az, hogy olyan nevelési feladatokat, tevékenységekettervezünk, amelyek

biztosítják a gyermek személyiségénekfejlődését, közösségi életre történő felkészítését,a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesáését,fejlődésének segítését,melyek által
minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettséghez.

Az óvodai nevelés feladatai
Feladatunk az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül

.
.
.

Az
Az

Az ÓvodaiNevelés Országos Alapprogramja három általános

feladatot jelöl meg:

az egészséges életmód alakitása,

az étzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
az anyanyelvi, értelmi fejlesáés és nevelés megvalósítása.

egészségeséletmód alakítása
egészségeséletmódra nevelés, az egészségeséletvitel igényénekalakitása ebben az

életkorban kiemelt j elentőségű.

Az óvodapedagógus feladata:

o
o

{

gyermek testi fejlődésének elősegítése.

d gyermek gondozása, testi szükségleteinek mozgásigényének kielégítése.
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.
.
.

Haímonikus, összerendezettmozgásfejlődésénekelősegítése.

d gyermek védelme, edzése, óvása, megőrzése.
,,Azegészségeséletmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés,különösen

a magas

cukor tartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsir-tarta|mú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök,
fogmosás, az öItözködés,

illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a

a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőtzés

szokásainak alakítása."

.
.

Egészséges,nyugodt és biztonságos környezet feltételeinek megteremtése.

Kömyezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a

környezettudatos magatartás megalapozása.

.

párhuzamos tevékenységek gyakorlásához, elegendő idő, türelmes légkör, rugalmas

napirend kialakítása.

Gondozás. testi szüksé gletek. mozgási gény kieléeítése:

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége.Az óvónőnek elsősorban
alaposan meg kell ismernie a gyermekeket, otthoni szokásaikat, mely tényezőket figyelembe

kell venni a gondozási feladatok megtewezésénél,végzésénél.

A nyugodt, denis légkör,
gondozási feladatok önálló

a

kiegyensúlyozott élettempó, segíti az önmagukkal kapcsolatos
végzését.A mindennapi élet feladataihozhrtozik a kézmosás,

fesülködés, a csoportsz oba eszközeivel való bánásmód megtanulása, mely önállóságra,
ftiggetlenségre, kulturáltságra nevel.

Az

egészséges életmódra nevelés fontos része akulturált étkezésiszokások kialakítsa és az

asztalköíüli teendők - terítés,önkiszolgálás, naposi rendszer, udvariassági formák

-

a|kalmazása.

A csoportban dolgozó felnőttek törekszenek az
e

gyéni ö sáönzé

ss

esztétikus, nyugodt kömyezet kialakításával,

el me gkedveltetni a gyermekekkel az i4 ízeket.

A gyermekek ízlésében,étvágyában nagy egyéni különbségek vannak, éppen ezértnem
kényszerítjiik a gyermekeket az étel elfogyasztására.
Egésznap biáosítjuk a gyermekeknek a megfelelő mennyiségű folyadék (víz) bevitelét.

A gyermekek alvásigénye kültinböző,Ebédutána gyermekek lefekszenek, aki

nem tud

aludni, csendben pihen, Megteremtjük a nyugodt pihenéshez szükséges feltételeket.

A kisgyermek mozgási gényétfigyelembevéve lehetővé tesszük, hogy
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a gyermekek a

különböző

tevékenységeket a számllkr:a legkellemesebb testheIyzetbenvégezzék. Bármikor

helyet váltoáathatnak.

Azévszaknak és időjárásnak megfelelően minél több időt töltsenek aszabadban Figyelünk
arra, hogy

az időjarásnak megfelelően, kényelmes en öltözzenek,

a mozgást ne

az öltözet

zavarja.
Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek a levegőn, szabadon, egészséges mozgással,
változatosjátékkat, vagy egyéb hasznos tevékenységgel tciltsék azidőt. Naponta biáosítjuk a
mindennapos testnevelést, ha lehetőség adódik a friss levegőn.

A gyermek egészségénekvédelme. edzettséeének biztosítása:
Ennek tükrében kiemelt feladatként kezeliük az ővodai élet mindennapjaiban az
egészségmegőrzésszokásainak, a helyes táplálkozás és a fizikai állóképesség megőrzését. A
gyermekek folyamatos megfigyelése terjedjen ki a bágyadtság, kisebb rosszullétek, balesetek
felfedezéséreis.

Bármilyen probléma esetén az ővőnőnek a megfelelő intézkedéstmeg kell tenni. Az edzeítség
fokozása érdekében azídőjarás és a gyermekek egyéni érzékenységénekfigyelembevételével

aviz,!ég- és napfiirdő kedvező

Az

hatásélí.alkalmazni

kell.

edzésekre folyamatosan és fokozatosan mindennap lehetőséget biztosítunk, melynek

fontos része amozgás, minden napos testnevelés, szabadláték az udvaron.

Az évenkéntiorvosi vizsgálatok 6 éveseknéla látás-, hallás

és iskolaérettségi vizsgálat során a

gyermekek szomatikus problémái kerüljenek felmérésre,Szükség esetén a szülők figyelmét

felhívjuk a további szakorvosi kezelés fontosságára. Amennyiben a gyermeknek enyhébb

szewivagy fejlődésbeli rendellenessége van, speciális fejlesztést igényel.
Feltételek biztoSítása:

A gyermekek óvodai életében a személyi és tárgyi környezet biztonsága
van felnőtt felügyelet. A megfelelő eszközök

meghatétrozó.

Mindig

és a szervezett, szabáIyozott életforma

biztonságos környezetet eredményez.

A gyermekekkel

a

védő-óvó előírásokat az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek

megfelelően ismertetjük. Az ismertetés ténye és tartalma a csoportnaplóban kerÜl
dokumentálásra.

Az

ővodaudvara magas színvonalúfelszerelése, beépített és mozgathatő eszközei, lehetővé
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teszik, hogy kedvező idő esetén a gyermekek szinte az egész napjukat a friss levegőn
tölthetik. Esős idő esetén megfelelő borítású talaj á|I rendelkezésiikre.

A csoportszoba több funkciós, mértéktartással dekorált, egészséges, esztétikus, áttekinthető
körny

e

zetet

b i

zto s ítan ak a j átéI<r a, mo zgásr a, tanul ásra, étke zé sre, kép e skö

nyvek

nézegetésére,alvásra.
Fűtés idején fontos az állandő levegőcsere, szellőztetés biztosítása.

kényelmes, balesetmentes lehetőséget ad azö|tözéshez,vetkőzéshez. Az ágyneműt,

AzöItöző

fektetőt, a fogmosó, hajápoló felszereléseket a szülők biaosítják.

Az öltőzőben

a

szülők szétmára folyamatos tájékortatást segítő hirdetőtáblát helyezünk el. A gyermekek
abrazo|ási munkái is itt kerülnek bemutatásra.

A fejtődés jellemzői az óvodáskor végére:

o

§ gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül végezzék a testápolási, tisáálkodási,

öltözködési

.

teendőket.

Étkezésnélönállóan

dontsék el, miből mennyit kérnek, egyedül merítenek, töltenek

folyadékot, biztonsággalhasznáIjákakanalat,

.
.

villát, higiénikusan étkezzenek.

Valamennyi tevékenységüknél figyeljenek a kulturált szokások betartásátra.
Kömyezetüket

igyekezzenek rendben tartani, saját külsejükre, megjelenésükre

vigyázzanak.

Az érzelmi, az erkölcsi
A szocializáció

és az értékorientált közösségi

szempontjából különOs jelentőségű a közös

nevelés

élményekre épülő tevékenységek

gyakorlása.

Ezért azóvodai életet úgy szervezzijk,hogy segítse a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és
akaratának:

'
o
o
.

egyittérzés,
segítőkészség,
önzetlenség,

figyelmesség,
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o
o
o
o
o

önállóság,
önfegyelem,
kitartás,
feladattudat,
szabálYtudat fejlődését, szokás - és normarendszer megalapozását.

Az erkÖlcsi taPasáalatszerués lehetősége jelen van az ővodai élet minden területén, de a játék
és a mese kimeríthetetlen lehetőséget nyújt az erkölcsi nevelésre. Az óvónők és az óvoda

alkalmazottai példaként,utánzásraméltó mintaként állnak a gyermekek erkölcsi
taPasáalatszerzésében és a tudatos mintakövetésben. A gyermek számáramodel| éftékűaz
ÓvodaPedagó gus és az Őv o da dolgozóinak kommunik áciőj a, bánásmó dj a, vi selkedése. Ez
hozzájarul reális énképének,pozítívértékrendjének,helyes viselkedésének kialakulásáútoz.
Utanzással erkölcsi szokásokat, elemi magatartási szabályokat sajátítel a gyermek, amelyek

idővel belsővé válnak. Fontos, hogy a gyermekek cselekedeteit helyesen és következetesen
ítéljük meg a pozitív erkölcsi magatartás megerősítésével,kiemelésével.

A nehezen szocializálhatÓ, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszewi,
értelmi fogyatékos, mozgássérült, hátrányos és halmozottanhátrányos helyzetű,valamint

kiemelkedő képességűgyermek nevelésébensegítségünkre van a gyógypedagógus,
pszichológus, fejlesáő pedagógus, logopédus. Az egyes gyermek tulajdonságainak,
kéPességeinekkibontakoú,atásaa közösségen belül, a csoport normái alapjántörténik.

Arra tÖrekszünk, hogy minden nap legyen modell értékűaz ővodapedagógus és az óvoda más
dolgozóinak kommunikácíőja, bánásmódja és viselked ése azóvodai feladatellátásban.

,,Az Ővoda

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

szűkebb és tágabb környezetét, amely anemzeti identitástudat, a keresáény kulturális
értékek,ahazaszerctet, a szilőftjldhöz és családho z valő kötődés alapja, hogy rá tudjon

csodálkozni atetnészetben, az emberi környezetben megmutatkozőjóra és szépte,mindazok
megbecsülésére."

Az óvodapedagógus feladata:

o

Gazdag értékelésieszköztártal rendelkezik, amelyből a gyermekek életkori
saj áto

o

sságainak

fi gy

elembevételével tudato s an v áIaszt1 a ki a leginkább me g felel őt.

Az értékeléstfontos személyiségés közöss égalakítő tényezőként alkalmazza.Pozitív
értékeléseaz elsődleges:

a

jutalmazás ennek előIegezetíformája, abíztatás.Ezzel
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erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív

motivációk.

o

Önellenőrzésre, önértékelésre alkalmas munkaformák és móds zerck alkalmazására
törekszik.

o

MÓdsze reí az életkori saj átosságol<hoz ígazodő, p ozítíviránybamutató mintaadás,
átterelés, motiválás, megbeszélés. Szélsőséges esetberr/baleset-megelőzés érdekében a

tevékenységmegáIlitása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy
szeretetmegvonás nem alkalm azhatő.

o

Visszaj elzései, értékeléseivilágosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre
vonatkoznak. Nem a gyermeket ítélieI, hanem a pillanatnyilag adott magatartást és a
magatartás közö

o

ro

s

sz hatását,

Az egyéni képességekhezviszonyítva értékelia teljesítményeket, törekszik
po

.
o

sségre vonatkozó

zitív v ís szaj

a folyamatos,

elzés ekre.

Ertékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek fejlődését segíti.
Képes önállóan,

a gyermekek tevékenységénekmegfigyeléséből,

produktumaik

értékelésébőlkapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és belőlük kiindulva a
fej lesztésre

o

vonatkozó tervét elkészíteni, módosítani.

A gyermekek jutalmazásának elvei

és formái:

Az

ővodában alkalmazott jutalmazás a

verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök,
(simogatás, kézfogás), kiemelt-megtisáelő

érzelmek kifejezése,

feladatadás, kedves tevékenység biáosítása.

A

jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számáraérthető, a társak számárais motiváló
hatású. T át gy ij utalom adása ritkán (céllal),

.

el fo

gadható.

Evente minimum két alkalommal, megfigyelései, méréseialapjánvezetia gyermeki
fejlődés nyomon követésére kidolgozott lapokat, a gyermek személyiséglapját, (elsődleges
mérőeszköz a tudatos megíigyelés).

o

A gyermek fejlettségéről, áIíapotaról fogadóóran (óvodapedagógus, logopédus),
tájékoztatást ad a szülőnek.

o

A gyermekekről információt, pedagógiai véleménytkizátőIag az óvodapedagógus

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:

o
o

viselkedését szándékosan irányítani képes.
Ismeri, alkalmazza a helyes viselkedés alapvető szabáIyait.
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adhat.

o
.
o

kialakulóban vannak azokamagatartási formák, szokások, amelyek

a természeti

és társadalmi kömyezet megbecsülé séhez, megóvásához szükségesek.

Egyre több szabályhoztud alkalmazkodni,
késleltetni tudja szükségletei kielégítését.

Ellenőrzés, értékelésés jutalmazás:

Az

ővőnő - gyermek kapcsolatára a megértés legyen jellemző,

Az utasítás helyett igyekszünk

kérdezni, megérteni a gyermek viselkedését. A helytelen útról így próbá§uk más fuányba

terelni. Amagyarázatokban mindig a dolgok pozitív oldala jelenjen meg, rövid-tömör
megfogalmazásokban.

Cól: A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása.

Az anyanyelvi, az
Az

any any

érte|mi fejlesztés és nevelés megvalósítása

elvi nevelés valamennyi óvodai tevékeny sé gforma keretéb en me gvaló sítandó

feladat. Áttra6a az ővodainevelésünk teljes egészét.

Az anyanyelv

ismeretére, megbecsülésére, szeretetére, nevelés közben a gyermek természetes

beszéd és kommunikációs beszédkedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek

meghallgatására, a kérdéseimegválaszolására mindig nagy figyelmet fordítunk
nevelésünkben.

Az

ővodapedagógus

l j av

itgatás elkerülé s ével/ nevel.

helyes mintaadással lmutatpéldát, jár eIőIl és szabályközvetítéssel

Cél: anyanyelvét bátran és helyesen hasznáIő, gazdag szókincsű, kommunikáló gyermek
nevelése. Azanyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésénekés az
emberek kozOtti kommunikációnak.

A beszéd és a gondolkodás egymással szoros

kapcsolatban áll. Ha az anyaíIyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a gyermeket nyelvi
fejlesztésben részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem a gondolkodása is

fejlődik.

Az ővodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat,

ami a nevelési folyamat egészébenjelen

van. Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának
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kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes

iskolai tanulásának megkezdését.
M inden gyermek

b es

zédétme ghatár o zza az otthoni ny e lvi kö rny ezet.

A fejlesáési feladatoknak

a család, akörnyezet megismeréséből kell

egyéni képességeinek megismerésénkeresáül kell hatást kifejteni.

kiindulni és a gyermek

Az ővodapedagógus

lehetőséget biztosít arra, hogy nyugodt légkörben, éIetszerű helyzetekben minden gyermek

beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoúatla. A nap folyamán bármikor adódhat
lehetőség a beszélgetésre,de a hétfői napokon erre külön is tekintettel vagyunk, hiszen

ilyenkor otthonról és a külső környezetbőIhozott rengeteg élménytés tapasáalatot mondják
el a gyermekek. A nyelvi képességekfejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers,
bábozás és a dramatikus játékok.

A környezet példamutatő,tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösáönzést ad a kisgyermeknek
a beszédre.

Különösen

fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus ügyeljen beszédének

stílusára, a hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde legyen
érthető, egyszerű és világos. Figyelünk arra,hogy a gyermekek mindig váIasú. kapjanak

kérdéseikre.

Dicsérjiik és biztatjuk abátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre. A gyermekek
anyanyelvi fejlettségétfolyamatosan figyelemmel kísérjük.(beszédhiba, beszédgátlásosság)
Szükség esetén szakember segítségétkérjük.

Az óvodapedagógus feladata:

o

A nevelőtevékenység egészében helyes mintaadássaIpéldát nyújt, anyanyelvünk
szabáIyai szerinti tagolással, természetes gesztusokkal és mimikával,valamint

lényegkiemeléssel beszél.

o

Beszéde, kommunikációja példaértékűenfeleljen meg az óvodás korosztály
fejlettségéheztudatosan ösúönözze

a gyetmekek egyéni és egymás

közötti

kommunikáciőját.

o

A gyermek

természetes beszéd és kommunikációs kedvének felkeltése, fenntartása,

ösztönzése.

o

Arra neveli a gyermekeket, hogy bátrannyíIatkozzanak meg, mondják el élményeiket
(beszédöröm).

o
o

Mindenkor meghallgatja a gyermekeket.
Lehetőséget teremt minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására.
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.
o
o
o

képesséteszia gyermekeket arra, hogy tudjon másokat is meghallgatni.
Folyamatosan bővíti a gyermekek szókincsét.

segíti a gyermek beszédhallását, beszédmegértését,beszédtechnikáját.

A napi tevékenységek megszervezésekor szóbeli megnyilvánulásra ösztönző,

o\dott

1égkört

teremt, keresi az egyéni és kisebb csoportos beszélgetésekalkalmait.

o

Ószinte örömmel
b

o

és odafordulással fogadja a gyermekek szóbeli megnyilvánulásait,

átorítja a felénkebbeket.

A megszólalásra kulcsszavak, félmondatok értelmezésévelés mondásával segíti a
gyermeket közlése kifej tésére.

o

Bármilyen fejlődési zavar, akadályoztatás esetén szakember (orvos, logopédus,
fej

o
o
o
o
o

le

sáőp

ed

ag ó

gus)

b e

av atko zás át j av

as o lj

a.

képzés,önképzés jellemzi.
Kapcsolatottart a logopédussal.

A

fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:

Érthetően, folyamatosan kommunikáI,beszél.

Gondolatait, érzelmeit mások szátrtára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni.

o
o

különböző

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot.

Tisztán ejti a magán- és mássalhangzőkat (afogváltással is összefiiggő

nagy egyéni

eltérések lehetségesek).

.
o
o
o
o
o

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.
Aktívan hasznáIja kibővült szókincsét.
képrőlcselekvéseket, történéseketleolvas.
szükségleteitérthető formában megfogalmazza.
Helyesen használj a azigeídőket, ragokat.
Beszédében előfordulnak az egyszerű és bővített mondatok is.

Ertelmi, nevelés feladatai:
Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére,kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra,
valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve,változatos
tevékenységeketbiztosít, melyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezÁet.

Az értelmi fejlesztést az

adott életkori sajátosságokat figyelembe véve, a tevékenységi vágy
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fejlesáésére, a gyermekek játékosságáraalapozzuk, és azon keresztül valósítjuk meg.

Az

óvodapedagógus a gyermekektapasztalataiből, élményeiből kiindulva velük együtt vá|aszt
témát, melyet különböző

élethelyzetekben me gfelelő

c

selekvé ses tanul ás formáj ában

gyakoroltat. A tevékenység, a megismerés örömének átélése segítségévelgazdagítja a
gyermekek érzelemvi|ágát, és egyben a munkához szükséges pozitív attitűdöt is tovább
erősíti.

Cél:

o

Fejlődjenek a gyermekek értelmi képességeiönmagukhoz képest a legoptimálisabban
az ővodába kerüléstől az óvodában nevelkedés végéig.

o

spontán és tervezetten szerzetttapasüalatainak, ismereteinek rendszerezése,

bővítése, - különböző

o

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.

A gyermekek egyéni ismereteire érdeklődéséreépítvekognitív képességeinek

fejlesáése: érzékelés,észlelés,emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a
kreativitás fej lesztése.

o

A gyermek érzékszeweikútjrán észlelt, természeti és társadalmi kömyezet

tapasztalatainakkonkretizáIása,összefi

o

,iggésekfeltarása.

valamennyi értelmi képesség, különösen

elősegítő ösztönző

Óvodapedagógus

o

aképzelet és a kreativitás fejlődését

kömyezet biztosítása.

feladatai:

Nyugodt, szeretetteljes, barátságos légkör biztosítása, ahol sokféle inger érheti.
Ösztönző környezet és változatos élmények biáosításával az értelmi
kép e s s é gek, f antázi a é s kreativitás kib

o

o

ntak o ztatás a.

Hatékonyan motiváljon, változatos eszközökkel

keltse fel a gyermekek

órdeklődését.

o

spontán és tervezetten szervezett tevékenységek alkalmával a gyermekek
tapasztalatainak és i smereteinek rends z er ezése, c élirányo s bővítése.

o
o
o
o

Alkalmazzaaz ismeretátadás során IKT eszközöket.
Intellektuális érzelmek fejlesztése.

pozitiv viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához.
Logikus gondolkodásmegalapozása.
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o

A gyerekek kíváncsiságára,

érze|meire, érdeklődésére,megismerési vágyára

épülő tapasdalatszerzésekkel tegye lehetővé, hogy egyre több ismeretet
szeíezzenek az őket körülvevő

o

szűkebb és tágabb környezetről.

A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefiiggéseinek
felfedezés e, me gtapasá alása j atékos formában, a gyermekek i gény eihez

igazodva.

o

Természetes élettérben,játékos tanulás során a tapasztalatszerzés komplex
módját érvényesítvea megfelelő érzékszervekaktivizáIásával fejlessze a

pszichikus funkciókat.

o
o

yáItozatos tevékenységek tervezése, szervezése és lebonyolítása.
Fejlessze a gyennekek szabad önkifejezését, gondolkodását, cselekvését,
döntési képességét,,,Enképét"

o

A gyermekek

saját személyükről, környezetükről

alkotott, szerzett ismereteit

tegye reálisabbá, pontosabbá,rendszerezettebbé visszacsatolás során. fiátékos

tapasztalatszerzés, mozgás, cselekvés, eltérő környezetb en végzett gyakorlás)

o
o

A gyermekek mindig teljesíthető feladatot, megbízatást kapjanak.
pozitív megerősítést szem előtt tartva

a gyermekek motiváltságára, ismereteire

támaszkodva javítsa a hibákat, megerősítve a pozitívumokat.

o
o

Aktív kommunik

áciőv al, kérdésekkelaktivizá|ja tudásukat.

segítse elő a gyermekek reális önértékelését.

A fejlődós jellemzői az óvodáskor végére:

o

A cselekvéses műveleteket,

az összeftiggéseket a beszéd szintjén képesek

megérteni és kifejezni.

o
o

Gondolatait, élményeit önállóan, folyamatosan, időrendben fogalmazzameg.
képesek ok-okozati összefiiggések meglát ására, egyszerű követkeáetések
levonására.

.
o

Egyre több szabáIyhoztudnak alkalmazkodni.
Percepció megfelelő. (vizuális- auditív- taktilis észlelés, ízérzékelés,téri
tájékoződás, időbeli relációk) A globális szemlélet mellett képessé válnak a
jelenségek egyes részeinek észrevételéreis.
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.

Érzékelésük,észlelésük pontosabbá, emlékezetük megbízhatóbbá válik. Tartós
emlékezetük által képessé válik a megszerzett ismeretek felszínre hozására és
alkalmazása.

o

Rendelkeznek az iskolába lépéshez,a tanuláshoz szüksóges pszichikus
funkciókkal, képességekkel (figyelemösszpontosításra

való képesség,

reproduktív emlékezet, gazdag képzeLet, problémamegoldó gondolkodás,
kommunikációs készség)

o

szándékos figyelmük fokozódik, egyre tartósabb. A íigyelemösszpontosítás
ideje növekszik, képesek lesznek elmélyült tevékenységekre, hosszabb ideig

koncentrálni a feladatokra.

o

Akarati életük fejlett. Szabálytudat, feladattudat, kooperációs képesség,
frusztrációs tolerancia kialakult. Megteremtődnek a kisiskolás korba való
átlépés belső pszichikus feltételei a gyermekekben.

o

Gondolkodásuk érzelmi vezéreltségétegyre erőteljesebben felváltja a belső
motiváltságon alapuló ismeretszerzés igénye,

o

A problémák megoldása során képesek lesznek egyszerű gondolkodási
műveletek

vé grehaj tás ár

a, amely elő

se

gíti lo gikus gondolko dásuk,

problémamegoldó képességük,kreativitásuk fej 1ődését.

.
.

Alapvető ismeretekkel bírnak a társadalmi és természeti környezetről.
Erzékenyek, fogékonyak a környezet értékei,problémái iránt, képesek
egy szerű probléma szituációkat megoldani.

o

A gyermekeknek egyéni tapasztalataikból adódóan sokirányú ismeretiik
amit különböző

o

van,

élethelyzetekben j ó1 tudnak alkalmazni.

könnyen motiválhatóak az ismeretszerzéste, a cselekvő közreműködésre, a
szóbeli aktivitásra.
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v. Az óyoDAI nrnr rnvnrnxysnc
FoRMÁl, IIRTALM A, AZ
ÓVOUAPEDACÓCUS FELADATAI
Játék játékba integrált tanulás
A belülről indított és vezérelt játéktevékenység céljaa gyermekek szabadképzettársításanak
elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri

átélésévela gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Továbbá célunk,
hogy minél sokrétűbb tájékoződő,tapaszta|atszerző,

kreativitást fejlesáő, élménytadÓ,

érzelmekkel gazdagtevékenységgéváljon a játék, s a játékba integrált tanulás.

Az óvodapedagógus feladatai:

1.

A játékhoz szükséges feltételek biáosítása.

2.

A3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának" minőségének
gazőagitása. a gyermekek egyéni igényeinek, sajátosságainak figyelembevételével.

3. A

gyermekek szókincsének, beszédkészségének,kommunikációjanak fejlesáése,

gazdagítás a

4. Az

a j átékszituác

i

ókb an.

ővónőjátéksegítő , játékfuányító metódusainak alkalmazása szituációktÓl

fliggően.

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (légkör, hely, időo eszközöko
tapaszta|atszerzés

-

élm ények)

Kreatív, alkotó légkört elsősorban olyan játék biáosításával érhetünk el, ahol a gyermekek
szabadon dönthetnek abban, hogy

kivel játszanak,milyen játékot választanak, milyentémát

dolgoznak fel, milyen eszközzeljelenítik meg azt, milyen helyet választanak és mennyi ideig
tart

a

játékuk. Feladatunk mindezekhez afe\tételeket megteremteni. Az alkotó légkört tovább

fokozhatjuk a kellő időben nyújtott segítséggel, megerősítéssel, ötlet-adással,

A csoportban csak annyi szabáIytvezetünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör
fenntartását ,

az alkotő cselekvést, a sokféle manipuláciőt, az e\képzelésekvalőraváItását.

A kreatív légkör segíti az ötletek szabad áramlását,
alkotó együttműködés kialakulását,

nélkül tudnak önállóan

A

a

másik gyermek meghallgatását, az

szabad játék folyamán a gyermekekfeszéIyezettség

vagy társaikkal önfeledten játszani.
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Az óvodapedagógus őszinte játéka,játszóképessége (mint kulcs-kompetencia) mély átérzésre,
átélésre serkenti a gyermeket.

Az oldott tégkör megteremtéséhezminélgyakrabban humoros

kifejezéseket, tréfás szavakat használunk, észrevesszük a kömyezetben

spontán megjelenő

helyzetkomikumokat.

A különböző

típusújátékokhoz szükséges helyet a gyermekek szükség szerint önállÓan,

vagy

amíg erre nem képesek, segítségünkkel alakítják ki. A csoportszobában helyet biztosítunk a
többféle állandó és variálhatő,vagy új elkülönített ,,kuckóknak".
Drarnatizéú,áshozbábozáshoz, átváItozáshoz szükségek kellékeket szabadon,hozzáférhető
módon helyezzük el.

Az intellektuális érzelmeket kiváltó tapasztalatszerzések során összegyűjtötttérgyakat,
terméseket a gyermekek

a

játéktevékenységük során szabadon felhasználhatják.

A rajzolásnak, festésnek, gyurrnénásnak, targykészítő népi játékoknak állandó helyet
biztosítunk.

Az elÁez

szükséges kellékek, anyagok, eszközök

játékidőben a gyerekek

rendelkezéséreállnak.

A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik azudvaron, ezért ösztönözzik

Őket arra,

hogy kint minél több nagymozgásos tevékenységetfolytassanak. Az időjárás Íiiggvényé-ben

segítjük azudvari szerepjátékok kibontakozását (népi játékok, mozgásos játékok, közlekedési
j

átékok, ügyességi és sportj átékok feltételénekmegteremtésével).

A játéktevékenységaz ővodanyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon
választott játékkal játszhatnak.

A játékhoz szükséges időt

a folyamatos napirend, a

integrált tanulásfelfogás jól segíti. EzáItal, a gyermekek egybefi,iggően,

a

játékba

játékok elrakása

nélkül több órán keresáül iátszhatnak.
A,3-4 éves gyermekek szinte egésznap játszanak, egyedül, egymás mellett, néha
összeverődve, kivéve a tisztálkodás, alvás és étkezés idejét.

Az

5-6-7-éves gyermekeknek biztosíduk a több napon keresztül tartő játékot, hogy olyan

értékestulajdonságok, mint az áIlhatatosság, kitartás képessége kialakulhasson bennük.

A kreativitást kibontakoztatőjátékeszközök

olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek

gazdagítjáka gyermekek elképzeléseit.Ezérta jéftéI<hozolyan eszközöket

bidosítunk, melyek

ízlésesek,praktikusak, fejlesztik azalkotő készséget,színesek, jó minőségűek, egyszerű
félkészjátékok.

A kisebb gyermekek játékahoz sok eszközre van szükség. Elsősorban

a

gyakorló játéI<boz,

melyek fejlesztik a gyermekek pszichikus funkcióit, másodsorban a szerepjátékokhoz
szükséges kellékek, amelyek ösáönzik

a gyermekeket az élmények, tapasztalatok többszöri
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átélésére,harmadsorb an az esztétikai neveléshez (vers, mese, ének, rajzolás) szükséges

kellékek.

A nagyobb gyermekeknek bővítjük azeszközváIasztékát, elsősorban

a szimbolikus

szerepjátékokhoz kapcsolódó kellékekkel, felkószjátékokkal, sajátkészítésűjátékokkal,az

azonosulást segítő ruhadarabokkal, másodsorban értelem- és képességfejlesztő játékokkal.

A játékeszközök praktikus (könnyen szállítható, könnyen összerendeÁető)

télrolására

töreksztink.

A gyermekek

a

környezetükből

szetzett tapasztalatokkal, élményekkelgazd agítj?k a játék

tartalmát. Lehetővé tesszük, hogy a családban, az ővodában, atágabb természeti-, és

társadalmi környezetben szerzetttapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékban is
átélhessék.

A

jatél<hoz és egyéb tevékenysége\<hez az eszközöket

kellő pedagógiai kulturával kutatjuk fel,

melyek az életkorhoz és agyermek egyéni képességeihezigazodnak, és a műveltségtartalmak
és az emberi értékekközvetítését szolgálják.

A gyermekek beszédkészségénekfejlesztése a játékszituációkban
.

A játékszámtalan

lehetőséget teremt a kommunikáciőra, apárbeszédek kialakítására. Játék

során személyes szerepvállalásaink modellértékűek a gyermekek számára azok a

szókapcsolatok, nonverbáIís jelzések (mimika, gesáus), hanglejtés, hangsúly, hangerő,
hangszín, melyeket használunk, a dramatikus játékok fejlődését, bővülését segítik elő.
. Olyan anyanyelvi játékokat kezdeményezünk, melyek teret adnak az artikuláció, szókincs,
kifejezőkészség fejlesáéséhez (p1. hangutánző játékok, fonéma-hallást fejlesáő játékok,
légzésítechnikát segítő játékok, szinonima kereső játékok stb.).
. A kommrrnikációs képességfejlesáésében nagy jelentőséggel bír együtt játszásunk, mert a
közös játék oldott légköre a gyermekekben feloldj a a gátlást, ezáItal élénk,kommunikáló
kapcsolatba kerülnek egymással és a felnőttekkel.

. Sok lehetőséget biztosít számukra
,,észrevétlen"közölhetik

a

játékoknak, targyaknak használata, mert közben

egymással gondolataikat, atárgyakkal való manipuláció során

szeruetttapasztalataikat, játékuksoránfakadtötleteiket.
. A jókedvú játéksz|tuációban újabb és újabb szavakkal, kifejezésekkel gazdagodik a
gyermekek szókincse, fokozódik beszédkedvük, javul beszédértésük.

36

. Nagyon fontos, hogy kialakuljon a gyermekekben a megfelelő színvonalúbeszédértés,a

tiszta hangképzés,mert csak erre alapozhatő atovábbi beszédfejlesztés,
. Az általunk kezdeményezett anyanyelvi játékok célja az arlikuláció, a szókincs, a
kifejezőkészség fejlesztése. Az óvodáskorban alakítható beszédhallás, figyelem, emlékezet,
beszédtempő tartás, megértéssokat segít a gyermekeknek. Játék során minden lehetőséget
felhasználunk arra, hogy merjenek, szeressenek és tudjanak beszélni, kérdéseiksoha ne
maradj anak me gv áIaszo l atl anul.

Az óvodapedagógus játéksegítő attitűdje
. A kiscsoportosok esetében - ha szükség van

modellnyújtő játszőtars szerepét. Ebben

a

rá-

váIIaIni kell

a

játékot kezdeményező,

játékhelyzetben is támogató, engedó és elfogadó

magatartást tanúsítunk.

. Támogató, serkentő, ösztönző
j átékában,

magatartásunkkal, indirekt irányítással segítünk azok

akik kevé sbé kreatívak,

. Akkor avatkozunk be

a

ötl etsze

gények.

játékba,ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy ha veszélyeztetik

egymás épségét,nyugodt játékát.

. A gyermek teljes személyiségfejlesztéséreés autonómiájának kibontakoztatásána
törekszünk. Nevelőmunkánkban fontos szerepet kapnak az önállő gyermeki feladatok,
amelyek lehetővé teszik a kitartás, önismeret, önbizalom, döntéshozatal és felelősségvállalás
fejlesáését.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
.

a

játéktevékenységcsoportban elfogadott szabályut;

.

a

játékok helyét; a játékok megóvására vonatkozó tudnivalókat.

A gyermek képes:
. önállóan, érdeklő désének me gfelelő j átékot v álasztani;
. önállóan

eldönteni, hogy kivel és mivel játszik
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. szerepj átékot, konstrukció

sj

átékokat j átszan i, bih oznÍ, me séket me geleveníteni,

építményeketlétrehozni, barkácsolásban részt venni, különböző

szabá|yjátékot a csoportban

elfo gadott norrna szerint j átszani;

. elmélyülten, állhatatosan, több napon keresáül egy azon játéktémában részt venni;
. önállóan megteremteni a kitalá|t játékához szükséges helyet és eszközt;
. kreatív j átéktevékeny sé get folytatni,

a j átékáho

z féIkészeszközöket

óvodapedagó gus segítségéve!, és azt felhasználni

készíteniaz

;

. az egyúttmúködés normáit betartva, egynfi játszani kisebb csoportokban, a társaival.

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy
. kíváncsi mások kreatív j átéktevékenységére;
. é|vezettelhoz létre bonyolult építményeket,konstrukciókat, és abban tud gyönyörködni;
.j

átéktevékenységekbenegyüttműködő,

segítő, fegyelmes társ;

. interakciója színes, kedves, kulturált és érthető;

. szüleinek gyakran beszé! a játékéIményeiről;
. igénye a több napon keresztül tartő játéktémában való elmélyülés.

Játékba integrált tanulás

A gyermekek

a tevékenységeik során

szerzettbenyomások,tapasztalatok, élmények alaPján

tanulnak, s általuk fejlődnek. A szociális és intellektuális tanulási képességekfejlŐdését az
óvoda felerősíti. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes óvodai éIet. Az Óvodás gyermek
értelmi képessége: érzékelése,észlelése,emlékezete, figyelme, képzelete, kéPszeni
szemléletes gondolkodása a játékon keresáül fejlődik. A gyermekek örömmel

és teljesen

önként, spontán tanulnak.

A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az ővodás gyermek életében, mert benne
minden tanulási tartalom: ismeret, j ártasság, készségmegj elenik. EredménYekéPPen
a|apoződnak a képességekés alakul amagal'artás
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Ehhez trársulnak olYan szervezetttanulási lehetőségek, mint az álta|unkirányított
megfigyelés,
taPasztalatszetzés, ami a gyermek kérdéseire,válaszokra épülő ismeretszerzését
is magában
foglalja.

A tanulás formái
'azuttnzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokásalakítás,
. a spontán

j

átékos tapasztalatszerzés,

. ajátékos, cselekvéses tanulás,
. a gyermeki kérdésekre,válaszokra épülő ismeretszerzés,

' az

ŐvodaPedagógus

által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,

. a gyakorlati problémamegoldás.

Az általunk kezdeményezetttevékenységekben megvalósuló cselekvéses tanulás számtalan
Probléma és feladatmegoldás lehetőségét adja agyermekeknek. Nem kész ismereteket adunk
át a gYermekeknek, hanem irányítjuk az ismeretszetzést, felfedeztetj

ik azegyszení

Összefiiggéseket. Ebben a folyamatban agyermekek megfigyelnek, manipulálnak, tényekre

rácsodálkoznak, összehasonlítanak és különbözőségeket

állapítanakmeg, okokat keresnek,

tehátűgy jfujak az ismeretszerzés űtjat,hogy közben működésbe hozzékmegismerő
funkciójukat. A program felfogása szerint a játékbaintegrált tanulás azt jelenti,hogy az
általunk kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek, tagolódnak, úgy, hogy nincs
kÖzben játékelrakás.

A gyermekek

a tevékenységek befejezése után

igényük szerint

vis szatérhetnek eredeti j átékukho z y agy új at kezdhetnek.

Az Óvodai tanulás célja: a gyermekek ismereteinek, képességeinek,tanuláshoz való
vi szonyain ak

p

ozitív formálása, bővítése, rendezé se.

A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek
A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota,
érdeklődése,kíváncsisága befolyásolja.Eljárásainkat

változatosart mindenkor az adotl

szituációnak megfelelően kombinálj uk. A j átékosság, a felfedeztetés, vizsgálódás,
kísérletezés,ráébredés lehetősége, a közvetlen tapasztalatszeruéshezkapcsolódó
elemezgetés, rendszerezés gyakorta jelenik meg a tevékenységekben. Önálló

feladatmegoldások, önellenőrzésre, ön-értékelésre való késáetés.
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gyűjtögetés,

A tevékenységbenmegvalósuló tanulási folyamatban
kihasználjuk a tevékenységi tertiletek közötti

a

komplexitást alkalmazzukés

kapcsolódási lehetőségeket.
forrásból szerzett

Pedagógiai munkánk során elsődlegesnek tekintjük a gyermekek különböző
tap asztalatain ak, i smerete

A felkészüléssorán

inek válto zato s mó

do n tö

rténő gy ako

rl

ati alkalmazását.

a tevékenység folyamatéra, a gyermeki tevékenységek tudatos

megtervezésére helyezzúk a hangsúlyt. Elsődlegesnek tekintjtik a pedagógus feltételteremtő,

irányítő, szervező, tétmogatő szerepét. Tudatosan építiinkaz ismerets zerzés egymást követő
lépéseire(megismerés,tapasrtalatszerzés,rögzítés, gyakorlati alkalmazás és értékelés).

A tevékenységek,foglalkozások alkalmával tudatosan figyelünk

a gyermekcsoport és az

egyes gyermek motiváltságélra, mert az érdeklődésfelkeltése és folyamatos fenntartása

alapvető feltétele a gyermekek aktivitásának, bekapcsolódásanak a közös

tevékenységekbe.

Figyelembe vesszük a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhezigazitjuka
tevékenységek,foglalkozások tempóját, módszereit. Sziikség esetén rugalmasan változtatunk
előzetes terveinken, elképzeléseinken.

Kihasználjuk a különböző

megismerési technikákban rejlő lehetőségeket az öná|lő felfedezés

képességénekalakításara. Alkalmazzllk az egyéni tapasztalatszetzést és feldolgozást segítő

módszereket, a problémamegoldás és gondolkodás fejlesáésének különböző

A gyermekekben igyekszünk felkelteni

és fenntartani az önállő

sttatégiáit.

tapasztalatszerzés,

megismerés igényét.Ennek érdekébenfelhasználjuk azIKT eszközök

alkalmazásában rejlő

lehetőségeket.

Pedagógiai tevékenység során célszerűen alkalmazzuk a páros, kis létszámú és csoportos
munkaformákat, amely során a gyermekek nyomon követik, mintának tekinthetik társaik
megnyilvánulásait, alkotásait.

Az

alakulását a szeméIyes pozitív
ön-, és társak értékelésének

példánkkal és kérdéseinkkelsegítjük.

Alapelveink a tanulási folyamatok tervezéséhezés értékeléséhez
. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése.

A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan

tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. Ezért arra
törekszünk, hogy mindegyik gyermek, minden nap kapjon valamilyen pozitív megerősítést.

Kiemeljük, értékeljük a gyermek konkrét, jó cselekedeteit, tetteit.
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. Alkalmazzuk,

a

jutalmazás sokféle módszerét.

. A biintetést teljes mértékbenkerüljiik a tanulási folyamatban, mert a gyermekek
kíváncsiságát, érdeklődését,motiváciőját visszaszorítja,lefékezi. A tanulási szokásokat úgy
alakítjuk, hogy egy gesáus, tekintet, egy átrendeződés segítsen a nemkívánatos magatartás
megszi,intetésében.

. Törekszünk arra, hogy minden gyermek reálisan ismerje meg testi, lelki, szellemi értékeit,
de azt is tudja, hogy melyek a hiányosságai.

. A tanulási folyamat irányításakor figyelembe vesszük a képességfejlődéseredményeit és
saját megfigyelési tapaszta|atainkat.

további erőfe szítésre

ö s

áönöz

Pozitív megerősítéssel, az elért eredmény tudatosításával

zij.k a gyermekeket.

. Pedagógiai tevékenységünk során folyamatos visszajelzést adunk a gyermekeknek.

A

pozitír,umokra épülő, differenciált fejlesztő értékeléstrészesítjük előnyben. A gyermek
fej

lődését öntnagáho z vi szonyítj uk.

Verseléso mesélés
A tevékenységcélja:
A gyermekek erkölcsi -, szociális, esztétikai-, és intellektuális érzelmeinek gazdagítása,
fej

lődésének s e gítése,p o zitív személyi ségj e gyeinek mega|apozása a cso dákkal teli

meseélmények,mesefeldolgozások segítségévelés a versek zeneiségével, rímeinek
csengéséve1.

A mesélés,mondőkázás, verselés és a mesefeldolgozásokban megjeleníthető művészetek
komplexitása gazdagítsa a gyeíneki szabad önkifejezés lehetőségét, a lelki harmóniát, amelyben a belső képalkotási folyamatuk megerősödik,

Az óvodapedagógus feladatai

1. A

óvodás szemléletük, világképük formálódik.

:

felhasznált irodalmi anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képesség

szintjének megfelelő összeállítása.

2. A3-6-7

éves korban kedvelt hagyomanyos és új művészeti komplex tartalmi formák,

munkaformák és módszerek biáosítása a vers, mese, dramatikus játéktevékenység
minőségének fej lesáéséhez.

3. A

gyermekek nyelvi képességeinek fejlesáése az irodalom eszközeivel.
41,

A nyelvi képességekfejlesáésónek leghatásosabb eszközeí

a mesék, a

versek, abábozás és a

dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, atisúa

beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet,

A népi mondókák segítségéveltisztítható

a magán- és mássalhangzők helyes ejtése,

kialakítható a gyermekek megfelelő artikulációja. A népköltészeti alkotásokból a gyermekek
sok új fogalmat ismernek meg.

A magyar gyermekköltészet, anépi, dajkai hagyományok gazdag

és jó

alkalmat, erős alapot

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek étzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét
formában, esetlegesen abábozás és dramatizálás eszközeivel-

feltárja a gyermek előtt a

külvilág és az emberi belső világ legfobb érzelmi viszonyait, a lehetséges és a megfelelő
viselkedésformákat.

A

bábjátékban, dramatikus játékban a gyennekek kibontakoztatják szabad önkifejezésüket.

A

dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozáséra, önálló versmondásra.

A felhasznált irodalmi anyagok igénves. életkornak és az adott
A csoport

képességszintj ének megfelelő összeállítása

Feladatunk a felhasznált irodalmi anyagok

- népi mondókák, klasszikus

és kortársalkotások -

igényes, pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatossággal való összeállítása és a

tradicionális értékektovábbéltetése.

3-4 éves gyermekek:

. A legkisebbek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból és a legismertebb költőink

ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze.
. Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések

jellemzik.

4-5 éves gyermekek;
. Ebben a korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotjrák a
tervezettmondőkazás

anyagát. Szerepelnek az irodalmi anyagban vidám, humoros versek,

klasszikusok és mai magyar költők népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei.
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' A mesék kibővülnek atöbbfázisos szerkezetű állatmesékkel, népmesékkel, dramatikus
népszokásokkal, novellisztikus - realisáikus mesékkel, amagyat klasszikusok és a mai
magyaí írók meséivel.

5-6-7 éves gyermekek:

, Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb népmesékkel, novellisáikus-realisáikus
mesékkel, klasszikus tündérmesékkel, tréfás mesékkel és műmesékkel bővítjük a gyerekek
mesetárát.
fo lytatás

A gyermekeknek meseregényeket is olvasunk, hiszen

ait nap o ko n kere

sáül

izgatottan v

arj

a

nagyok szívesen hallgatják,

ák.

. A gyermekek versanyagát gazdagítjuk a különböző

típusúnépi mondókákkal, kiolvasók-kal,

találós kérdésekkel. Olyan közmondásokkal ismertetjük meg őket, amelyeket a kömyezetük
gyakran használ.
, Olvasunk lírai műveket is, mert a gyermekek már megérzik a költői képek érzelmetkifejező
erejét.

. A kiválasáásnál fo szempont, hogy a kiválasztott versek, mesék erősítsék a gyermekekben
a szülőföld
nemzeti

A

és környezet megszerettetését, a néphagyomány&zést, az évszakok szépségét,a

sé gi,

etnikai önazono

s

sá

g me gőrzését.

3-6-7 éves korban r4e*ielenő jellegzetes tartalmak biáosítása

. A kommunikációs képesség-fejlesztéslegfontosabb eszközének tekintjük a mesélést, mert
az a gyetmek, akinek rendszeresen mesélnek, azmásfél

éwel előzi meg nyelvi fejlettség

szempontjából a mesét alig hallgató kortársait.
. A gyermekeknek van kedvenc meséjük, sokszor szeretik hallgatni ugyanaá a mesét. Minden
ismétlésmegerősítő hatású.
.

A mese megkezdése előtt mindig megteremtjük

a közvetlen,

meleg légkört, a kellő

hangulatot.

. Minden csoportnak egyéni ,,ceremóniáj a" adjameg a meséléssajátos keretét.
. A mesék hatására nő a gyermekek bábozási kedve is. Bábozás alatt a gátlásos, visszahúzódó
gyermekek is képesek a bábbal azonosulni, megfeledkezve gát|ásaikról, felszabadultabbak
lesznek.
. A mindennapi meséléshozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy összefiiggéseket találjanaka

mindennapokkal, s nagymértékben hozzáj árul öni smeretük fej

1ő

dé s éhez,

3-4 éves gyermekek:

. Első óvodai élményüket a mondókak, ölbeli játékok jelentik. A népi mondókákhoz
kapcsolódó mozdulatok, játékok nagy éIvezetet jelentenek a gyermekeknek. Az év során 1012 mondókát ismertetünk meg a gyerekekkel.

.

A verselés korai megkedveltetése miatt sok lehetőséget teremtünk

mondogatására, többször

a

vidám rigmusok

ismételjük az állathívogatókat, altatőkat, kiolvasókat.

. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjukrá a gyermekeket a mese
figyelmes végig hallgatására. 8-10 új mesével ismertetjiik meg a gyerekeket.
.

A mese többszöri

meghallgatása után azt dtamatíkusan is feldolgozzuk, először a felnőttek,

a nagyobb gyermekek, majd a

kicsik fokozatos bevonásával próbáljuk megjeleníteni az

egyszerű meséket.
. Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával a gyermekek megismerik a bábokat, abábozást.
B emutatunk p árb eszé d fo rmáj ában elő adott

rövid, ötlete

sj

eleneteket.

. A könyvek megszerettetése érdekébena gyermekek leporellókat, színes képeskönyveket
Iapozgatnak.
.

A vers, mese, dramatikus játékok illusárálásához csak olyan kellékeket használunk,

amelyek elősegítik aképzeleti képek előhívását, s a meséhezvalő erős kotődés kialakulását.

4-5 éves gyermekek:

. Az eddig kialakult vers és meseszeretetük megmutatkozik abban is, hogy igénylik,

izgatottanvárjik

a mesélésünket, 10-12 új mesét ismertetünk meg a gyerekekkel.

. Játékukban egyre többször

jelenik meg a spontán mesélés, bábozás, az ismert mondókák,

halandzsa szövegű kiolvasók ismételgetése.

. Azü

versek a gyermekek élményeihez, hangulatához,tapaszíalataihoz kapcsolódnak. 4-5

mondókát, 5-6 rövid verset ismertetünk meg velük"
. A gyermekek szeretnek bábjátékot rögtönözni,

meséket, verseket kitalálni, elkezdett mesét

a saját fantáziájuk szerint befejezni, ehhez minél több lehetőséget teremtünk, segítünk az
ismert mesék megj elenítésében.
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'

Segítjük a gyermekeket abban, hogy saját verseket és meséket találjanak ki, ösztönözzük

Őket, hogy mozgással és/vagy ábrázolással jelenítsékmeg, mert ezlehet az önkifejezésük

egyik lehetséges módja.

5-6-7 éves gyermekek:

' Minden alkalmat kihasználunk

a

kiolvasók, ritmusok ismételgetésére.A mondóka repertoárt

kiolvasókkal bővítj ük.

'

Sok humoros találós kérdést,rímjátékot ismertetünk meg, a gyerekek megpróbálkoznak az

önálló rímjáték alkotásával is

' Folyamatosan felidézzik az előző években megismert verseket. Azúj versek
kiválasztásának szempontjai között

a gyermekek élményei az elsődlegesek.

. 10-12 új verset ismertetünk megazév folyamán.
, A feltételek biáosításával lehetővé tesszük, hogy önállóan
dr

amatizálni,

b

éh o

tudják az ismert meséket

zni.

' A délutáni pihenés előtti mesélésrepertoárj a afoíytatásos mesékkel bővül.
, Kipróbálják a mesék önálló befejezését, új mesék közös

kitaláIásat.

A kitalált verseket,

meséket ábtíaolással is megj elenítik.
. Azév során I2-I4 új mesét ismertetünk meg.

Módszertani ajánlás: a me§e feldolgozásának lehetséges módjai
. Az óvodapedagógus mesélése eszköznélkül.

' Az Óvodapedagógus magétra ölt a mese szereplőjére utaló ruhadarabot, vagy szimbólumot.
, Az óvodapedagógus előadása I-2bábbal (pozitív negatív hős megjelenítése).
. A mese megelevenítése paraván mögött

'A

bábozással,

gyermekek a mese párbeszédes részeibe bekapcsolódnak, együtt mondjuk interaktív

módon és mozgással is próbáljuk kifejezni a mondanivalót.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
, a három (vagy négy) nevelési évben hallott mondókákat, verseket, meséket;
. mesélés, bábozás, dramatikus játékok szokásait, szabályait;
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a

mikro csoportos és egyéni verstanulás kialakított szokásait, szabályait;

. a vershez, meséhez kapcsolódó hívóképeket.

A g,,ermek képes:
. a hívóképek alapján önállóan felidézni azegyszerűbb verseket;
. figyelmesen mesét hallgatni;
. meséket, történeteket kitalálni, s aztmozgással kifejezni;
. aktívan, cselekvően résá venni a mesefeldolgozásban;
. a,,mi mesénk" megkezdett gondolatmenetét folytatni;
. az

éúválto

zás

e

szkö

ze

it, dí szl

ete it, a f éIkészj átéke szkö zö

. elfogadni önmagát, társait különböző

ket használni;

szerepekben;

. mesék j eleneteit rajzban kifej ezni;
. egyszerű bábokat készíteni.

A glermek attitűdjére jellemző, hogy
. örömmel

ismételgeti a verseket, rigmusokat;

. várja, igényli a mesehallgatást;
. örömmel

mesél, béhozik, dramatizál az ővodakisebb gyermekeinek;

. ötletei vannak a mesefeldolgozáshoz. amely láthatőanboldoggá teszi őt;
. a kitalált mesék örömmel

töltik el.

Bnek, zen% énekes játék, gyermektánc
A tevékenység célja:
A zenei anyanyelv megismertetése, megszerettetése ölbeli játékokon, közös éneklésen,és a
közös

énekes gyermekjátékokon

- táncon keresáül. Az érzelemgazdagtevékenységen

keresztül a gyermekek zenei képességfejlesáésénekmegvalósítása, mely utat nyit a zenéhez
való mélyebb, pozitív vi szonyulás kialakulá síútoz.
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A

gYermekek jussanak minél több olyan zenei
éIményhez,ami a nemzeti,nemzetiségi, etnikai

hovatartozás figYelembevételévelis formálja a gyermeke
anyanyelvüket.

k

zenei ízlését,megalapozhatja zenei

Az óvodapedagógus feladatai:
1,

A felhasznált zenei anYagok igényes, életkornak és az ad,ottcsoport képességszintjének

megfelelő válogatása,
2,

A3-6-7 éves korban megterveáető zenei képességekfejlesztése kreatív, játékos

módszerekkel.
3.

A tevékenységdifferenciált szervezeti formáinak biztosítása.

4,

A gYermekek nYelvi képességénekfejlesáése mondókákkal, gyermekdalokkal

és zenei

képességfejlesztő j átékokkal.

A felhasználtzenei anyagok

igényeso életkornak és azadottcsoport képességszintjének

megfelelő kiváIasztása

Az

Ővodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat,
igényesen

komPonált kortárs gYermekdalokat ismernek meg, amelyek fontos eszközei
a zenei
kéPességeikés zenei aktivitásuk alakításában A mondókák, énekes játékok
zenei
anyanyelvünk művészi értékei.

3-4 éves g}rermekek:

'MegismertetjÜk Őket olyan ölbeli játékokkal, amelyeket velünk közösen játsáatnak. Ezek
atc-,kéz-, ujj- és lovagoltató játékok. A szeretetkapcsolat, a biztonság &zetkialakrtásának
egy láncszeme a tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény.

' A kicsikkel egYszerű , 4-5 hangból álló olyan énekes játékokat ismertettink meg, amelyek
állőhelYzetben, játékos mozdulatokkal eljátszhatók. A gyermekekkel egy-két
komponált
gyermekdalt tanítunk meg az iinnepek köszöntésére.
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4:5 éves g}rermekek:

' OlYan helYzeteket teremtünk, hogy minél gyakrabban játszhassanak ölbeli játékokat,
mondo gas sanak mond őkákat.

' MegismertetjÜk velÜk

a csigavonalat, hullámvonalat, szerepcserére épüló játékokat.

A

székhelYen nYolcad, negYed ritmusképeken túl megjelenik
a szinkópa is. Az alkalmi dalokat
űgy választjuk ki, hogy azokhozutánző mozdulatokat lehessen
kitalálni.

5-6-7 éves eyermekek:

' Kiolvasókkal ismertetjük meg

a gyerekeket, amit

ktilönbciző élethelyzetben is

alkalmazhatnak.

'A

zenehallgatáshoz olYan műveket válogatunk, amelyek felkeltik a gyermekek
érdeklődését
a nemes zene iránt.Életl' lYzethez kapcsolv ateruezzükmeg
a zenei élményközvetítést.

A

néPdalok mellett megjelenik zenei anyagunkban a rokon és más népek
d,alai,valamint a
magyar komponáit műzene, altatódalok és a klasszikus műzene is.

A3-6,7 éves korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak
biztosítása
3-4 éves gyermekek:

'Megismernek3-4 mondókát, 3-4 ölbeli játékotés 6_8 énekes játékot. A rövid mondókák,
dalok 2l4-es üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok
találhatók.
'Ezeken a játékokon keresztül ismerik meg közvetve azeneialapfogalmakat, Megpróbálnak
halkabban, hangosabban beszélni, mondókát mondani és énekelni. Megfigyeltetjük
a csendet,
a környezet hangjait, egymás hangját és a dallamjátszó hangs zereket.

' Érzékelik, és változatos mozdulatokkal kifejezik az egyenletes liiktetést.
. Énekelve csalogaduk őket a közös

'FelkeltjÜk

játékba,tevékenységbe.

a gYermekek érdeklődéséta zenehallgatás iránt, hogy a gyermekekben

fokozatosan kialakulhasson az zenehallgatás. Minél több zenei élménytközvetítünk,
elsősorban énekes előadásmódunkkal. A mindennapok során a különböző tevékenységekhez
gyakran kapcsolunk zenei élmény-kiegészítést.
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4-5 éves gyermekek:

'Megismernek 6-8 motívumból álló énekes játékokat, műdalokat . A4-5új mondóka
és a
10 Új ének, énekes játék megismerése mellett ismételgetik
a 3-4

8_

éves korukban tanult

mondókákat, gYermekdalokat is. A székhelyen a tanult mondókáknak,
gyermekjátékoknak
hívóképeket találunk ki, melyek et a zenefalon helyezünk el.

' Az énekes játékok kÖzÜl szerepcseré s párválasztó, sorgyarapító játékokat választunk.
'EgYénileg vagY kisebb csoportokban énekelnek halkabban és hangosabban, magasabban

és

mélyebben. Megmutadák lassított óneklés közben az énekdallamvonalát.

'KezdeménYezésÜnkre szívesen j átszanakkérdés-felelet játékot változatos szövegekkel és
ritmusmotívumokkal.

' Megérzik, és változatos mozgásformákkal kifejezik az egyenletes lüktetést, a motívumok
hangsúlyát, a mondókák és dalok ritmusát.

' TÖbbféle ritmushangszert ismemek meg, ezek közül néhányategyütt gyűjttink, vagy
készítÜnkel. A mondőkákat, dalokat ritmuszenekar kíséretébenis gyakoroljuk.

'A

zenei élménYmindennapos lehetőséggé válik, mert többfele tevékenységhez
is
kapcsolódik.

5-6-7 éves gyermekek:

'Megismernek4,7

Új mondókát,10-12 Új énekes játékot és 3-4

alkalomhozillőműdalt.

A

tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak hívóképeket készítünk, és helyezünk
el. Ezek

emlékeztetnek a tanult dalokra és lehetőséget adnak a felidézésre, ismétlésr
e, az élmények
felelevenítésére.A dalok hangkészletére áttalaban a felhang nélküli ötfokúság
jellemző.

a

OlYan dalokbÓl is válogatunk, amelyben szünet, szinkópa, triola ritmusjelek
is megtalálhatók.
'A legidősebb óvodásaink szabálytartő képessége megengedi, hogy bonyolultabb párcsere,
kaPus, hidas, sorgYarapítÓ-fogyó játékokat válogassunk, ami ennek a korosáálynak
egyben
a néptánca is.

'A

gYermekekkel együtt variáljuk az énekes játékok mozgásanyagát olyanegyszení
táncos
lépésekkel,amit a felnőtti minta utánzásával követni tudnak.

'A

gYermekek tiszta éneklésétminél gyakoribb egyéni éneklésselsegítjük
elő. A
hallásfejlesáést segítő fogalompárokat, pl, a halkabb_hangosabb énekléstösszekapcsoljuk

a

tempóválto áatással, dallambúj tatással, hangszínfelismeréssel.

' Ritmusfejlesáésünk eredménye, hogy

a gyermekek meg tudják

lüktetést és a dalok ritmusát.
49

különböáetni

azegyenletes

'GYakran játszunk zenei formaérzék-fejlesztő játókokat annak érdekében, hogy különböző
mozgással megérezhessék a motívumok hosszát. Fejlesztjük a gyermekek alkotókés zségét,
lehetőséget teremtiink arra, hogy egy-egy zenei képességfejlesztő játékot többfeleképpen
lehessen megoldani.

A

tevékenys ég differenciált szervezeti

formáinak biztosítása

Azenei nevelés tere a csoportszobábanvan. Olyan zeneiteretalakítunk ki, ahol gyermek
kénYelmesen elfér. Itthelyezzük el a gyermekek áItalhasználható hangszereket,az énekes
játékokhoz szükséges kellékeket, és a tanult énekes játékok és mondókák szimbólumait

hívókéPek formájában.Ezek segítségévelegész évben fel tudják i6ézni a mondókákat, énekes
játékokat, énekeket.

A reggeli Órákban

a gyermekeket várva

kezdeményezünk.

A

ölbeli, ill. gyermek-felnőtt játékokat

zenei nevelés szervezetí formája kötetlen és kötött

jellegű.

Az

ének-zenei

kéPességfejlesztő játékokat a 3-4 éves korosztálynak kötetlen , az 5-6-7 éves korosáálynak
kötött jelleggel, hogy az egyéni képességeitfigyelembe véve a gyermeknek eredményesebben
tudunk fejlesáeni, egyénileg segítséget nyújtani, az egyes gyermekre figyelni.

Az

5-10 percig tarlÓ mikrocsoportos zenei képességfejlesáő játékok kezdemény ezéséta

folYamatos tízőrai vége felé - amikor a gyermekek nagy része már evett

- kezdjük

meg.

A

csoportban kialakított ceremóniával hívogatjuk, csalogatjuk a gyermekeket.

A kötöttjellegű

szervezett énekesjátékot, a csoportszobában a délelőtti levegőzés előtt, vagy

jó idő esetén, azudvaron is tarljuk.

A nagYobb Óvodások mozgásfejlettsége és szabálytartó képessége megengedi, hogy a jeles
naPoka táncos lépésekbőlegyszeni gyermektáncot állítsunk össze, így idézzükfel a múlt
szokásait.

A zenehallgatást

a

ktilönböző

tevékenységekhez kapcsoljuk. A gyermekek bármilyen élménye

tevékenységeközben hallhatnak odaillő éneket, komolyzenei, népzenei felvételt.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A g,,ermek ismeri:

' a három (vagy négy) nevelési évben hallott mondókákat,
' az

énekeket, énekesjátékokat;

egyenletes lüktetés, dalritmus, motívumhangsúly érzékeltetésénekcsoportban alkalmazott

formáit;
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, a hallásfejlesztés és a ritmusfejlesztés eszközeinekhasznáIatát;

, azenei tevékenységek elfogadott szokás-

és szabályrendszerét.

A glermek képes:
, az énekes játékot lendületesen, harmonikus mozdulatokkal játszani;
. gátlások nélkül, egyedül énekelni;

.

zenét elmélyülten hallgatni;

. zenei fogalompárokat megkülönböztetni;
. ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni;

' az egYenletes lüktetést, a dalok ritmusát

és a motívum hangsúlyát összekapcsolni;

. egyenletesen járni, alkalmazkodni társaihoz;
. finom, kifejező mozdulatokra;
, bármelyik társát elfogadni, választani a különböző

' a hívóképek alapjan felidézni a mondókákat, az

szerepekben;
énekes játékokat és a műdalokat.

A glermek attitűdjére jellemző, hog,,
, élvezettel játszik énekes játékokat, melyben képes
cinkosságot vállalni;
. szívesen énekel egyedül és kisebb csoportokban tarsaival;
. élvezettel hallgat értékes,neki való klasszikus zenét;
. örömét leli a ritmusok, dallamok, játékok rögtönzésében;
. gátlások nélkül dudorászik, énekel a csoportban;

, szereti és élvezi a mikro csoportos zenei képességfejlesáő játékokat;
. élményemegmutatk ozik az ovikoncerteken.
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Rajzolás, festéso mintázáso kézim unka
A tevékenysóg célja:

A gyermekek élményeinek, tapasrtalatainak

és fariáziavilágának képi, szabad, kreatív

önkifejezése. A gyermekek tér, forma, színképzeténekgazdagítása, esáétikai érzékenységük,
szép irénti nyitottságuk, igényességük alakítása, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti

szimbólumokkal való ismerkedés.

Az óvodapedagógus feladatai:
1

.

2.

A gyermeki alkotó-alakító tevékenységfeltételeinek
A 3-6-7

megteremtése.

éves korban tewezhető alkotó - alakítő tevékenységek tartalmának, minőségének

folyamatos, differenciált fej lesztése.
3.

A tevékenységdifferenciáIt szervezeti formáinak biztosítása.

4.

A gyermekek nyelvi képességénekfejlesáése a tevékenységsorán.

Az ábrézoló tevékenység, az alkalmankénti közös munka gazdag beszédlehetőséget teremt a
gyermekek számétra. Egy-egy tevékenységvégzéseközben báttan kérdeznek, elmondják
élményeiket, beszél getnek.

A gyermeki alkotó-alakító tevékenységfeltételeinek megteremtése
. Az elmélyült, alkotó tevékenységhez megfelelően védett hely és praktikus, méretben és
minőségben megfelelő eszközök

állnak a gyerekek rendelkezésére.A munkaasáalt úgy

helyezzik el, hogy védve legyen amozgő gyerekektől és 5-6 gyermek egyszere kényelmesen
elférjen. Az eszközők beszerzésében(o11ók, ecsetek, ragasztók, festékek) figyelembe vesszük
a gyermekek

életkori és egyéni sajátosságait (bal kezes olló biáosítása). Az alkotó

tevékenység eszközeihez amindennapi szabad játék közben mindig könnyen hozzáférhetnek,
kérésnélkül is használhatják azokat.

. olyan inspiratív légkört teremtünk, hogy az a gyermekek alkotókedvét erősítse, szívesen

kapcsolódjanakbe az alkotómunkába, melyhez mindig elegendő időt biztosítunk.

. Azirányított

rajzos tevékenységel<ltez biztosítjuk az éIményés tapasztalatszerzést, ezen

belül a pontos, részletes megfigyelés lehetőségét.
, A gyermekeket megismertetjük a különböző
technikai elemeivel.

anyagokkal, arajzolás,míntázás és kézi munka

Az eszközök biztonságos kezelését,használatát, egyénileg tanítjuk meg
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a

gyermekeknek.
. A művészeti, alkotó térben minigalériát alakítunk ki, ahol a gyermekek alkotásaikat

kihelyezik atajzos, alkotó tevékenységután. Olyan légkört biáosítunk, hogy
szívesen beszéljenek alkotásaikről,kifejezzék örömüket

a saját és tarsaik

a gyermekek

általléftehozott

produktumokró1.

A3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységektartalmának, minőségének
differenciált

fei lesztése

3-4 éves gyermekek

. Az ővodáha kerülő gyermekekeí játszva ismertetjük meg a különféle anyagokkal,

eszközökkel

és a technikai kivitelezési lehetőségekkel, figyelve az esztétikum iránti

érzékeny ség és értékelő képe s sé g kialakítására.

. A tevékenységeket a képalakítás, aplasztikai munkák és az építésköré csoportosítjuk.
Tervezéskor vagy a képalakító tevékenységtechnikáját, eszközéttewezzik meg, vagy atémát

tervezzik meg. A gyermek az elkészijlt firkák után fogalmazzameg, hogy mit alkotott.
Lehető

sé get

biáo sítunk az éIményeiknek, érdeklő désüknek me gfelelő szabad

témaválasztásta.
.

A gyermekek

tetszés szerint résztvesznek a

plasáikai alakításban. Megismerkednek az

anyagok alakítható s ágáv aI.
.

Az

építéssorán a különböző

tárgyak formáival, alakzataival ismerkednek. Olyan légkört

teremtünk, hogy szívesen beszéljenek alkotásukról, s örüljenek alétrehozott produktumnak.

Ezért a rajzos munkaterületen képtároló lehetőséget alakítunk ki, hogy sokáig tudjanak

gyönyörködni

alkotásaikban.

4-5 éves eyerekek

. Az alkotó-alakító tevékenységet gazdagítjuk, bővítjük. A gyermekeknél megjelenő
szándékos képalakító tevékenységet segítjük élményeikhez kapcsolható témajavaslatokkal, s
ezel<hez

legkifejezőbb, legmutatósabb technika kapcsolásával. Megjelenik a gyermekek

rajzéhan az emberábrázolás, a környezet, atargyak, a cselekvések saját elképzelésalapján
történö megj elenítése.
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. A gyermekek gyönyörködnek
színérnya\atokb an. Lehető

sé get

a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott
teremtünk arra, ho gy változato s anyagokbÓl kéPeket

komponáljanak.
. Alkalmanként

a j átékh

oz

egy szeíű kellékeket, kiegészitőket

készítünk.

. Ünnepekre és jeles alkalmakra ajándékot készítenek szeretteiknek.
. Az építéssorán nagy hangsúlyt fektetünk a téri kiterjedések megtapasztalására,variálására,

az építésr észletezésére.
.

A gyermeketaktivizáIjukazeszközök

előkészítés&e,tisztántartására, elrakására.

. A gyermekek azóvodában évszakonként megrendezett ovi-galéríávalismerkednek meg.
lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnézzékmegcsodálják a

Kiscsoportokban többször
kiállított alkotásokat.

5-6-7 éves e}rermekek

. Alkotó-együttműködési készségiiket figyelembe véve segítjük a képi, a plasztikai és a
körny

e

zetal akításb

ó 1 er e

dő aktív tár gyké szítő tev ékeny s é güket.

. A képalakító alkotás során minél többször

alkotnak közös

kompozíciót. Gazdagítjuka

technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket,
. A képalakító tevékenység során segítjük a gyermekeket abban, hogy egyszerű alakzatokból,
formakbó1, kép-elemekből kiegészítéssel,hozzárajzolással, összeillesztéssel felfedezzékés
átéIjéka valamiből valamit alkotás örömét, mely fejlesztikreativitásukat, fantaziájukat.

. A saját élményeken alapuló cselekményes témákban megjelennek a mesék, versek, énekes
játékok, ünnepek eseményábrázo|ásaiis. Lehetővé tesszük, hogy a képalakításhoz minél
eredetibb megoldásokat, formákat, színeket használj anak.

. Segítjtik a gyermekeket

a

játékok, bábok, játékkellékek készítésében.SzülŐk segítségével

gyűjtjük az a|kotő-alakító munkához sztikséges anyagokat. A gyermekeket ÖsáÖnÖzzik arra,
is az
hogy legyenek megtervezőia kömyezetalakító, díszitő munkának. Bevonjuk a szÜlŐket
óvoda szépítésébe.
. Segítjük a gyermekeket abban, hogy azépítéssorán nagyobb méretű elemekbŐl, térben
stb.
állítsanak össze pl.: búvóhelyeket, drétmajáté!<hoz sztikséges egyszerú díszleteket

A

térbeli tapaszta\at segíti az eredeti megoldások kivitelezésétis.
.

Az

eszközök

előkészítésében,elrakásában a fokozatos ságbetartásával ÖnállÓan vesznek

részt.
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. A gyermekek az óvodában évszakonként megrendezett ovi-galériával ismerkednek meg.
csoportokban többször

kis

lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnézzék,megcsodálják a

kiállított alkotásokat.

A tevékenys

ég

differen ciált szew ezeti

fo rm

áinak bizto sítás a

. Az alkotó-alakító tevékenység a mindennapí játékbanegyénileg, párban, kis csoportokban
megj elenő szabad játékfaj ta.

. Egy héten egyszer tervezett, és tudatosan irányítottkis létszámú,kötetlen formájú
tevékenységetszerveztink. Elményelőkészítő munkánk, valamint az áItalunk elŐkészített
eszközök
.

Az

motiváljak a gyermekeket az alkotó-alakító tevékenységre.

egyéni segítségnyújtásérdekébenegyszerre csak 5-6 gyermek vesz részt a

tevékenységben.Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy minden gyermek ilyen formában
megalkothassa az ajánlott eszközfeltételekkel kópi-plasztikai,kézimunka, tárgykészítő
elképzelését.
. Töreksziink a gyermeki alkotások közösségi rcndezvényen való bemutatásara, vizuális
tehetségműhelyben a tehetséggondozás megvalósít ására,

A fejlődés várhatő jellemzői az óvodáskor végén
A glermek ismeri:
. a rajzolás" festés, míntázás, kézimunka eszközeít, technikáit

;

. a tevékenységcsoportban elfogadott szokás-, és szabályrendszerét;
. a tevékeny sé g e szkö zeinek rendelteté s szerű hasznáIatát

és

gondozását.

A glermek képes:
. e gyéni mó don me

gj

eleníteni élményeít, tapasztalatait, elképzel é seit

;

. tészletező, formagazdag, színeket egyéni módon alkalmaző képalkotásra;
. egyéni, részletező plasztikai alkotás !étrehozására;
. közös

tóralakításra, építésre;

55

. beszélgetni saját és társai és az ovigaléria alkotásairól, és alkotásait elhelyezni a mini
ga\étiában1'

. önállóan

és csoportosan játékokat, ajandékokat, kellékeket készíteni;

. emberábréaolásra, amozgástrajzaiban érzékeltetni, térben jelenségszeníen ábrázolni;
. gondozni és vigyázni az alkotáshoz szükséges eszközeire;
. a különböző

technikák a|kalrrrazására és ötvözésére.

A g,,ermek attitűdjére jellemző, hogl
. alkotásaihozragaszkodik, örü1 az egyéníIeg és a közösen

elkészített kompozícióiknak;

. szívesen alkot, szívesen működik együtt téralakításban, építésben;
. rácsodálkozikakörnyezetében
. örömmel

felfedezetttargyaL<ra, ruhákra, épületekre, szép alkotásokra;

beszél get alkotásaikról, szíve sen megfo galm azza értékítéletét;

. szívesen dolgozik a különböző,
. gyönyörkodni

érdekes technikákkal;

tud saját és mások alkotásában.

A mozgás, mozgásos játékok
A tevékenység célja:

A gyermekek

természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek, pszicho-motoros

készségekés képességekfejlesztése játékos formában. Cél továbbá a gyermekek
tájékoződásának, alkalmazkodó képességének,valamint a személyiségakarati tényezőinek

fejlesáése úgy, hogy megmaradjon a gyennekek mozgás iranti érdeklődése, szabad
mozgáskedve, és élménnyéváljon számukra a mozgásos tevékenység.

Az óvodapedagógus feladata:

L A3-6-7

éves korban tervezhető mozgások, mozgásfejlesztő játékok biztosítása a

gyermekek harmonikus, összeten dezett, ritmikus mozgásának kialakítása érdekében.
2.

A gyermekek egyéni szükségleteit, képességeitfigyelembe véve különböző

formák megteremtése mozgásszükségletük differenciált kielégítéseérdekében.

3. Azirányított,mozgásos tevékenységgazdagitása
4.

a művészetek

eszközeivel.

A gyermekek anyanyelvi képességénekfejlesáése a tevékenységkeretében.
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szewezeti

A3-6-7 éves korban tervezhető mozgások, mozgásos játékok biztosítása a gyermekek
harm onikus, összeren dezett, ritmikus m ozgásának kialakítása érdekében
, Feladatunk, hogy megőrízzik, ha szükséges, felkeltsük a gyermekek mozgáskedvét és
tudatosan építsünk rá. Lényeges a megfelelő motiváciő, amozgásra inspiráló biztonságos

környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a társakra figyelő
szükséges és elégségesszabályok megtanítása,

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy egésznap biáosítjuk számukra

,

helyet és eszközöket

a

megfelelő

amozgásos tevékenységrea csoportszobában és azudvaron egyarání.

Csapadékos, hideg időjarás esetén a csoportszobában sokfele mozgásrakésáető eszkört
biztosítunk. Az udvaron tér és mozgásfejlesáő eszközök,

motorok, gólyalábak állnak

rendelkezésre. Rendszeresen kivisszük a testnevelés foglalkozáson használt eszközöket

Az eszközök
a

c

soport

ö

is.

és tevékenységek kiválasztását a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és

sszetételéhezígazítjuk.

3-4 éves $uermekek

, Azirányított mozgásos játékok során

a gyermekek természetes hely-, belyzetváltoztatő

nagymozgásának fejlesztésérehelyezziJk a hangsúlyt. Biztosítjuk a csúszáshoz, bújáshoz
szükséges eszközöket

a csoportszobában és az udvaron egyaránt, a sporteszközök

mellett a

csoportszoba bútorai is felhasználhatóak erre a célra.
. Megismerkednek futásgyakorlatokkal, ugrásgyakorlatokkal, dobás-, labdagyakorlatokkal,
tén,nszgy akorl ato

.

kkal é s

a tal

aj

torna

e

1

eme ive

1.

A gyermekekkel minél több egyensúlyozó játékot is játszunk.

. Többféle kéziszert használunk a különböző

típusúmozgásos játékoküoz.

4-5 éves gvermekek
. A nagymozgások fejlesztése mellett a szem-kéz. szem-láb koordináció differenciálására, az
e

gyensúlyfej

le

sztésre fektettink nagy hangsúlyt.

. Megjelennek a futásgyakorlatok, ugrásgyakorlatok, dobás-, labdagyakorlatok,
támaszgyakorlatok és a talajtoma elemei.
. A gyermekekkel minél több egyensúlyozó játékot is játszunk.
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5-6-7-éves gyermekek

c

Az észlelés,az alaklátás, forma állandóság mozgás közbeni fejlesztésére,a
finommotorika

o

alakítására, a szabályjáték gyakorlati alkalmazására és a kondicionális képességek
(erő, állóképesség) fejlesáésére helyezzük a hangsúlyt.

o

A gimnasztikai gyakorlatok
irányulnak. Különböz

.

a

minél kisebb testrészekkelvégzeítmozgásokra

ő kéziszer eket használunk.

Megielennek a futásgyakorlatok, ugrásgyakorlatok, dobás-, labdagyakorlatok,
támaszgyakorlatok és a talajtorna elemei,

o
o

speciális, prevenciós jellegű járások és gimnasztikai gyakorlatok.

A gyermekek egyéni szükségleteit

és képességeitfigyelembe vevő különböző

szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének és
mozgásfej lesáésének bizto sításáért

o

Az időjrárástól fliggően csoporlban

a tornaszobában,

illetve a szabadban napi

rendszerességgel szervezünk mozgásos tevékenységeket.A szewezett mozgásos
tevékenységidej e igazodik a napi tervezett tevékenységekhez,

o

Heti egy alkalommal, életkoronként különböző
tevékenysé get szervezünk.

időkerettel irányított mozgásos

A 4-5 éves és 6-7 éves gyermekeknek atornaszobában

biztosítva.

o A

zenére végzett gimnasztikai gyakorlatokból felépített,utánzáson alapuló zenés

mozgást szervezünk.

o

A komplex testmozgásokat beépítjük a szabad jatékba és egyéb tevékenységekbe is.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:

. azirámyokat;
. a termé szete s hely -, helyzetvált ozíatő mo zgásokat alkalmaző j átékokat
. a mozgástevékeny

sé g

. a mozgáshoz használt

szokás -, é s szabályrendszerét
e

szközök

helye s fo gásait.
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;

;

A gyermek képes:
. térben tájékoződni, irányokat betartani;
. harmonikusan, összer endezett ütemtartáss aI jarni;

. azenés gimnasztikai gyakorlatokat

esztétikusan, jó testtartással végezni;

. kocogni, futni, jól koordinált futómozgással;
. csúszni, kúszni, mászní a különböző

szereken is;

. helyben labdátvezetni, kislabdát távolra és célba eldobni;
. az ugrásokat talajér éskor fekezni

;

. kitartó, pontos feladatvégzésre;
. mozgáse

s

A gyermek

zközök

előké szítésére,elrakásara.

attitűdjére jellemző, hogy

. szeretnek mozogni, kitartó a mozgásos játékokban;
. élvezi és tetszik neki a zenés gimnasztika szépsége;
. éIvezi a futást, kocogást;
. figyelmesen együttműködik társaival a mozgásos tevékenységben.

A külső világ tevékeny megismerése
A tevékenység célja:
A gyermekek közvetlen majd

tágabb környezetének felfedezése során pozitiv érzelmi

viszonyának alakítása a természeti, emberi és tárgyi értékekiránt.EzáItal ismerje meg
szülőftildjét, és annak helyi hagyományait, szokásait, a családi kultúra értékeit,hogy annak
szeretetére, védelmére folyamatosan befogadóvá váljon.

A környezet felfedezése, kutatgatása,

vizsgáIődása közben a gyermekek mennyiségi, -alaki, nagyságbeli,tér-, és síkbeli ismeretének

gazdagítása,tapasztalatainak rendezése, melyet más körülmények között

is fokozatosan

alkalmazni fog.

Az óvodapedagógus feladatai:
1. A3-6-7 éves koru gyermekeknek érthető, valós, helyi környezetitémakörök
természetes helyzetben történő élmény-,és tapasztalatszerzés biztosítása

-

összeállítása,

a szülŐfi)ld, a helYi

hagyomanyok, néphagyományok, a közössé ghezvalő tartozás élménye,anemzeti, családi és

tárgyikultura - felfedeztetése és megszerettetése érdekében, amely a gyermekek számára
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sokféle matematikai összefiiggésben megvizsgálható, felfedezhető és feldolgozhatővá válik,
Környezettudatos
2.

A

magatartásformálás megalap ozása az ővodai nevelés keretein belül.

gyermekek értelmi képességeinek, kommunikációs készségének,önálló

véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlesáése az átólt élmények, a közvetlen
tap asztalatok,

3.

vizsgálódások, kí sérletezésekés azok feldol gozása során.

A tevékenységmegszervezése, differenciált szervezeti formáinak megteremtése.

4. Lehetőséget biztosítunk matematikai tapasztalatok szerzésére (mennyiségi-, formai-, tér- és

síkbeli).

3-4 éves gyermekek

. Az óvoda elfogadása, megszerettetése után megismerkednek az ővodaközvetlen
környezetéve1.

. MegfigyeIík azévszakok ídőjárását, szépségét,színeit, jelenségeit, növényeit. Gyűjtenek
terméseket, leveleket, kavic sokat, évszakokr

aj

ellemző képeket.

. Megismerkednek az óvoda környékével.
. Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést.
. Részt vesznek, ismerkednek az ővodai i,innepélyekkel, rendezvényekkel,hagyományőrző
jeles napokkal, valamint a művészeti jeles napokkal.
. Nézegetnek családi képeket. A gyermekek bemutatják a család tagait, otthonukat.

4-5 éves eyermekek

,

Atapasztalat-, és élményszerző sétákat az ővodatágabb környezetében szervezzijkmeg.

Törekszünk a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagításétra, differenciálására.
. Megfigyelik az évszakok szépségét,jelenségeit , az ídőja,rás változását, gyönyörködnek

az

évszakok növényeiben. Összefiiggéseket keresnek azidőjárás és az emberek tevékenysége
között.

Gyűjtenek terméseket , és azokat összehasonlítják az óvónő segítségével.Végeznek

rügyeztetóst,magvakcsiráztatását,hajtatást.
. olyan témákat dolgozunk fel, ami az egészségeséletről szól, amelyben az egészséges
tápláIkozás, az ö|tözködés

és azidőjárás összefiiggése, az orvos győgyítő munkája szerepel.

Mindehez valós élményeket, a témában konkrét gyűjtőmunkát szervezúrtk.
. A gyermekek ellátogatnak az ővodaközvetlen környezetében lévő szolgáltató üzletekbe,
intézményekbe. Megcsodáljak a kömyezetükben
a gyalogos

található esztétikai alkotásokat. Gyakorolják

közlekedés szabályait. Megismerik a személy-, és teherszállítőjárműveket.
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. Megismerik az óvoda környezetében élő báziá|latokat, madarakat, bogarakat.

5-6-7 éves gyermekek

. Megismerkednek azővodatágabb kömyezetével. Felfedezikazévszakok szépségét,a

színeik ámyalatát,

a

kömyezet szenrtyeződéseit (viz,Ievegő, föld), a növények fejlŐdési

feltételeit.

.

Csitáztatnak, ültetnek növényeket. Részt vesmek az Ővodaudvarának gondozásában, nag}

figyelmet fordítanak a rend megóvására.

. olyan témakört dolgozunk fel, ami az egészségeséletről szól, amelybe az egészséges
mozgásos élet, egészségesciklikus életvitel, az orvos gyógyító munkája szerepel. Mindenhez
való s é lm ény eket, a témában ko nkrét gyűj tőmunk át szerv

ezink.

. A természet kincseit a gyermekek osztályozzék, az összegyűjtött

anyagokat, amitlehe1, azt

pedig felhasználják, hasznosítj ák. Az évszakokat bemutató tábla mellett terveznek naPszakbemutat ő táb\át, asnit a gyermekek önállóan

kezelnek. Egyszerű kísérleteket végeznek

növényekkel, valamint avizzel,levegővel és a talajjal.
. Felfedezik a gyermekek helyi kömyezetüknek esztétikai értékeit.Ellátogatnak
középül etekbe : múzeumba, szính ázb a, kiállitó termekbe, építkezésekhez,i sko láb a,

vasútállomásra.
Sok ismeretet szereznek a szárazföldi-, vízi-,Iégíközlekedésről, A közlekedésre nevelés
fontos szempontja a helyes viselkedés, a közlekedési morál megalapozása. TömegkÖzlekedési
eszközök

igénybevételével igyekszünk eljuttatni a gyermekeket távolabbi helyekre.

. Megfigyelik környez etúkháziállatait, madarakat, bogarakat, az Ővoda környezetében élŐ
növényeket fedeznek fel. Összehasonlítjak az ismert állatok környezetét, életmódját.
. A legtöbb témtútozalbumot, különböző
fe li dé zhető

k az élmények,

eszközt készítünk, aminek a segítségével

tap asztal atok.

. A témák feldolgozása során matematikaitapaszta|atokat

szereztek.

A3-6-7 éves korú gyermekeknek érthető helyi környezeti értékekÖsszeállítása a

környezetük felfedeztetése és megszerettetése érdekében.Környezettudatos életmód
megalapozása az óvodai nevelés keretein belül
. Személyes példaadással szoktatjuk a gyermekeket, hogy a szemetet mindig a kijelölt
gyűjtő edénybe dobják. Azutcánis felhívjuk figyelmüket, ha eldobott szemetet látunk.
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. Az első óvodában töltött

naptól kezdve felhívjuk figyelmüket a mosakodásnál avízzel valő

takarékosságjelentőségére (feleslegesen ne folyassák stb.). A csapok elzárását szokássá
alakítjuk.

' Kirándulásokon kihasználjuk

a lehetőséget rácsodálkozásra, gyönyörködésre,

atermészet

szépségeinekmegcsod áIására, megóvására.
. Télen madáretetők kihelyezésével és rendszeres feltöltésével gondoskodunk a madarakról.

A

gyerm ekek kommunikációs

képességénekfej lesztése

. A kiscsoportos problémafelvetések, élmény-,éstapasztalatszerzés, témafeldolgozás
lehetőséget ad a gyermek-felnőtt személyes okfejtő, összefliggéseket kereső beszélgetéseire.

Így minden gyermekre oda tudunk figyelni, minden kérdéséreválaszttudunk adni.Ezzel a
szewezetí formával segítjük a gyermekek szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének
fejlődését. A valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek

alkalmazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást,a
szándékok kifej ezését,mint a kérést,tudakozódást, üzenetközvetítést.

. Azon munkálkodunk, hogy a gyermekek között erősödjön

atapasztalatokközzététele, a

látottak folyamatos elbeszélése.Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek értelmesen, összefuggően kifejezhessék gondolataikat, érzelmeiket, kívánságaikat, észrevételeiket. Töreksziink
arra, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a spontán beszéd formáinak széles köní

gyakoroltatására, a metakommunikáció egyre változatosabb megoldásaira, akontextusos és az
ö

sszeftig gő beszéd alkalmazásár a.

. A matematikai játékok során folyamatos beszédhelyzetek teremtődnek, melyekben a
gyermekek elmondhatj ék észrevételeiket,megfogalmazhatják kérdéseiket.A feladatok
végzésesorán sok, beszédre késáető cselekvés, mozgásváltozás éri a gyermeket, s az újabb
ingerek hatására érzékelika személyek, tárgyak, jelenségek egymáshoz való viszonyiának
más-más relációit.

A matematikai játékok ,,kötetlensége",

az oldott légkör hatásána fejlődik

problémamegoldó és kreatív gondolkodásuk, fokozódik a gyermekek beszédkedve,
gazdagodik szókincsük, nem csak mennyiségben, hanem minőségben is. A témákban
tudatosan gyakoroltatjuk a matematikai kifejezéseket, atő-, és sorszámneveket, ahatétrozatlan

számneveket, a halmazok összehasonlítását szin, alak, forma, helyzet, számosság szerint,
becsléssel, párosítással, több, kevesebb, ugyanannyi meghatározásával. Felfedeznek, megismernek sík-, és térmértanikifejezéseket, elsajátítj ák areláciős szókincset.
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A tevékenysé g differenciált szerv ezeti

'A

fo rm

áinak

m e gterem tés e

gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikro csoportban vagy kis

Iétszámú csoportokban, páros munkaformában és egyéni fejlesztéssel történik, cselekvéses,

felfedezéses módon, a közvetlen tapasztalat-, és élményszerző séták, látogatások,
tevékenységekalkalmával.
. Több feldolgozott témákhoz egyéni, páros, mikro csoportos fejlesáő játékokat tervezi.ink,
amelyek az elmélyítést,az egyéni képességektudatos fejlesztését szolgálják. A megkedvelt

fejlesáő játékok bekerülnek a gyermekek szabad játékába.
. Alkalmanként a feldolgozoít tóma után a gyűjtött anyagból esztétikusan összeállított

kiállítást készítünkaz ővodában.

A feilődés várható iellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
. a tevékenységhez szükséges viselkedés alapvető szabály ait;

. azokat amagatartási formákat, amelyek

a természeti és társadalmi

kömyezet

megbecsüléshez, megó vásához szükségesek;
. a gyalogos közlekedési szabályokat;
. a környezetében lévő művészeket, mestereket, esztétikai alkotásokat a székhelyen;
. mennyiségi, alaki, nagyságbelt,tér-, és síkbeli formákat.

A g,,ermek képes:
. ktilönbséget tenni az évszakok között,

napszakok között;

. megszámlálni bármit legalább 1O-ig, s azokat mennyiség, nagyság, forma, szín szerint

alkalmazni;
. betartani a gyalogos közlekedés szabáIyait;
. élményeitkontextusos helyzetben elmondani;
. a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető módon beszélni;
. az alapv ető vi selkedé si szab ályokat betartani
. önállóan,

;

otthonosan mozogni az ővoda egészterületén,

A gyermek attitűdjére jellemző, hogl
. szereti a kömyezetét, gyönyörködik

a szépségében;

'

ÖrÖmmel ismer rá a kÖrnYezetébenlévő intézményekre,
szolgáltatőüzletekre,

művészeti

alkotásokra, s azokta az emberekre, akiket ott megismert;

' fontosnak tartja agYalogos kÖzlekedés szabályait,amelyet igyekszik betartani,

betartatni a

kisebbekkel;

' tÖrekszik azoknak amagatartási formáknak, szokásoknak a betartására, amelyek a
természeti és társadalmi környezet megbecsül éséhez,megóvásához
szükségesek;
' élvezettel nézi ataPasdalatszerző sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken készült videó
felvételeket, fotókat;
, érdeklődő, szívesen beszélget, kérdeza
felnőttektől, társaitól egyaránt.

Munka jellegű tevékenységek
A tevékenység célja:
A gYermeki munkajellegű teendők

megszerettetésén keresáül olyan készségek,tulajdonságok

kialakítása, melYek pozitívanbefolyásolják a gyermekek munk áhozvalőviszonyulását.
A
gYermekek jussanak el odáig, hogy szívesen és örömmel végzíka
munkafeladatokat. Továbbá
célunk, hogY a gYermekeknek a munkavégzéshezszükségesképességeik
kialakulhassanak,
ami kÖzben formálódhat önátló felelősségtik, társas együttműködésük,
kooperatív, egymásra
figyelő munkavégzésük.

Az óvodapedagógus feladatai:
1.

A felnőttek mintáján keresáül

me galap o zás a a munkaj

2.

elle

a

gyermekekpozitív beállítódásának, viszonyulásának

gű tevékeny s é g ekhe z.

A kÜlÖnbÖző tíPusúmunkajellegű tevékenységek biztosítása,munkafolyamatainak

megi smerteté s e, s azok f eltételének bizto sítása.
3,

A gYermekek nYelvi kéPességénekfejlesztése a munkajellegű tennivalók elvégzésesorán.

A felnőttek mintáján keresztül

a gyermekek pozitív beállítódásának, viszonyulásának

megalapozása a munkajellegű tevékenységekhez

A gYermekek munkajellegű tevékenységea játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért,
majd később a kÖzössé gért végzlk Kezdetben az ővod,apedagógus segítségével,
később pedig
teljesen önállóan,

öntevékenyen vesznek részt benne.
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A különböző

típusúmunkajellegű tevékenységekbiztosításao munkafolyamatainak

megismertetése, s azok feltételének megteremtése
. Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az önkiszolgálás
étkezés, környezetgondozás).

(testápolás, öltözködés,

Cél, hogy minél hamarabb a maguk kiszolgálásában önáílővá

váljanak. A tevékenységtartalmát az egészségeséletmód alakítása című részben fejtjük ki.
. A munka célra irányuló játékos tevékenység,többnyire külső irányítással folyik, a
gyermekektől fegyelmet, kötelességvállalást és a feladat teljesítésétigényli. Eredményét ők és

mások

egy ar árí. tap

asztalják.

. A gyerekek részéről a munka felelősségvállalással is jár, melyhez megfelelő beállítódásra,
ismeretekre, készségekre van sziikség. Igyekszünk munkavégzésüket ugy irányitani, hogy

közben cselekvő tanulással, megfigyeléseket, tapasztalatokat, ismereteket szerezhessenek a
természeti és társadalmi környezetükből.
. A munka a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és
mások elismerésérenevelés egyik formája.
. Munkavégzésközben formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges
készségek.A gyermekek megtanuljak a legsnikségesebb eszközök,
hasznáIatát Mindegyik munkafajtánálmintát adunk azeszközök,

szerszámok célszerű
fogások, s azok

sorrendiségénekmegismeréséhez. Úgy segítünk a gyermekeknek, hogy minél többször

át

tudják élni a munka örömét, a céIértvállalt erőfeszítés szépségét,nehézségét.
. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szetvezést, a gyermekekkel

való együttműködést és folyamatos, konkrét, saját magához mérten fejlesáő értékelést
igénye1.

. Eletkortól fiiggően apróbb, esetleges vagy szabályosan ismétlődő alkalmi megbízatásokat is
adunk a gyerekeknek.

A szabályosan ismétlődő mindennapi munka a rend

fenntartásáért, a

játékok helyrerakása, csoport-szoba
környezet ővásáért, szépitéséértvégzetttevékenység:
átrendezése, tevékenységhezhasznált eszközök

kiosáása, összeszedése, az öltöző

és a mosdó

rendj ének megőrzése, egy szerű takarítás.

. Minden évszakban, de különösen

tavasszal és ősszel lehetőséget teremtünk, hogy a felnőttek

példájátkövetve részt vehessenek azudvar gondozásában, levelek,ágak összegyűjtésében.
. Ezeket a feladatokat együtt végezzik a gyermekekkel, melyek fejlesztik önállóságukat,
fi

gyelemkoncentrációj ukat, kitartásukat

. Egyéni megbízások teljesítéséreminél több lehetőséget teremtünk: információk közvetítése,
aj

andékkészítés
kicsiknek, készülődés a j eles napokra.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén
A gyermek ismeri:
. a munkajellegű feladatokhoz szükséges eszközöket,

és azokhasznáIatimődját;

. a munkafolyamatokat, ós azok szabályait.

A g,lermek képes:
. az őnkiszolgáló teendőit önállóan
. közösen,

elvégezni;

kooperatívan dolgozni párban és mikro csoportban;

. az e gy éni me gbízatások felelő
. közreműködik

s

sé gtelj

es telj e sítés ére ;

kömyezete megóvásában, szebbé tételében;

. a kitartó munkavégzésre, a kapott feladatok elvégzésére,

A g,lermek attitűdjére jellemző, hogy
. örömmel

dolgozik tarsaival;

. szívesen teljesíti kötelességeit, és boldogan újságolja szüleinek a munkavégzéseinek
eredményeit;

. szeretettel elfogadja a felnőttek tanácsait;
. munkafolyamatokban szívesen segít a rászoruló társainak.

VI. GYERMEKVEDELMI FELADATOK
a gYermek
Célz Azóvoda óvó-védő, szociális és személyiségfejlesáő funkciójábÓl adódóan,
a gYermekek
és ifiúságvédelmi alapellátás jelzőrendszerének szerves részeként,segíti
a szülői kötelességek teljesítését,a
törvényben foglaltjogai és érdekei érvényesítését,
segítését.
szociálisan hátrányos helyzetúgyermekek differenciált fejlesztésétés fejlŐdésének
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Gyermekek védelmében végzett feladatok két területe

.

Általanos gyermekvédelmi feladatok (az ővodéhajárővalamennyi gyermek
érdekében, elsődlegesen prevenciós céllal).

o

Speciális gyermekvédelmi feladatok (az áLtalános feladatokon túl kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek érdekében).

1.

Általános gyermekvédelmi feladatok

. A gyermekek mindenek feletti érdekétszolgáló meleg, elfogadó óvodai élet feltételeinek
megteremtése, életkomak megfelelő nevelés, fej lesáés,

. Egészségeséletmód feltételeinek biztosítása, rendszeres egészségügyi ellátás, baleset
megelőzés, felügyelet, biztonság megszervezése.
. Különbözőség

elfogadásával,példamutatással

. Együttműködés a különböző

a szülők szemléletformálása, megnyerése.

intézményekkel, akik tevékenységiikkelaz áItalános

gyermekvédelmi feladatok végrehajtás ában résú.vesznek.
. Gyermekek adatainak védelme, titoktartás.
2. Speciális gyermekvédelmi feladatok

. A gyermekek eltérő, gyermekvédelmi problémáinak tudatos, tervszerű kiszűrése, feltárása.

.

Azeltérőhelyzetűés szükségletű gyermekek célzott, speciális kezelése, fejlesáése.

. A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos hdryzetű gyermekek segítése,
felzárkőztatása pedagógiai, szociális jellegű és külső, speciális segítséget igénYbe vevő
módszerekkel.
. A gyermekvédelmi nehézséggelküszködő gyermekeknél speciális pedagógiai bánásmód
a|kalmazása.

A szülők

támo gatásainak

ig

tí$ékoztatása a külső, segítő intézmények szolgáltatásainak,

ényb evétel ének lehető

s ég e

irő l.

67

VII. A PROGRAM TERVEZESI,

Énrnxnl,nsr DoKUMENTUMAI
A program ellenőrizhető, mérhető, elemezhető, értékelhetőaz ővodanevelési céljanak
megfelelő munka és a gyermekek fejlettségi szintje által.

A programban meghatározott fejlődés jellemzőit teljes mértékbennem lehet,

és nem is

kell

teljesíteni. Minden esetben az ővodapedagógusok hatátozzákmeg, a gyermekek
képességének,szociokulturális körülményeinek ismeretében, hogy milyen célértéket

határoznak meg és milyen teljesítményt fogadnak el sikeres fejlesztő munkának.

A program működéséttervező, elemző
A programltoz

a

és értékelő dokumentumok:

következő szakmai dokumentumok készítjükel, melyek segítik az

ellenőrzést, elemzést, értékelést.

Az óvoda pedagógiai" működési. önértékelési terve - munkaterv
Tervezési időkerete: 1 év

Ez

a dokumentum hidat képez a program és az ővőnők gyermekcsoportokra elkészítettterve

között.

A gyermekcsoport nevelési terve
Tervezési időkerete: felév

A gyermekcsoport tevékenységi terve
Tervezési időkerete: 1 év

Ezeka dokumentumok a csoportnaplóban találhatők, melyek tartalmazzák

a csoportra

differenciáltan vonatkoző szokás-szabáIyrendszereket, ajeles napokhoz, évszakokhoz
terv ezett tevékenységi témaköröket

és

műveltsé gtartalmakat.

Heti tevékenységi terv és reflexió
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Tartalmazza az adotthétre tervezett műveltségtartalmakat és a képességfejlesztésfeladatait,
valamint a reflexiót.

követése
Tervezési, rö gzítésiidőkerete

:

foly amato s,

r

ö

gzités félévente

Tartalmazza a gyermek anamnézisét, fejlődésük nyomon követését tükröző, folyamatos
megfigyelésen alapuló óvónői feljegyzéseket, a gyermekek képességszintjeit és egyéni
fejlesztésük területeit. (Óvodába lépéselőtt az anamnézist, a befogadás befejezésérea
fejlettség szintjének regísztráIásátcé|szerúelvégezni,hogy tervezni lehessen azegyéni

fejlesáéseket.) Azóvodai szinten egységes mérésirendszert és formanyomtatványokat
használunk.

Eg},éni fej lesztési terv

*
Sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztési terve gyógypedagógus

készítl

Tervezési időkeret: 1 év
Beilleszkedési_ tanulási

-

magatartási nehézséggelküzdő gyermekek egyéni, differenciált

fejlesztési terve
Tervezési időkeret: 3 havonta.
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MELLnxrnr

VIII.

1.számú

Jegyzék a nevelési-oktatási intézményekkötelező (minimális) felszereléseirő|

l. HELYtsÉGEK BÚToRZATA ÉsreYÉeBERENDEzÉslrÁncvnl
A.
Eszközök,

B.

Jogszabálynak
mesfetel

felszere!ések

c.
Mennyiségi mutató

ldb

1,,

Csoportszoba

igen

1db

2,

óvodai fektető

lgen

30 db

3.

Gyermekszék

lgen

30 db

4.

Gyermekasztal

igen

10 db

5.

Szőnyeg

l8en

5db

6.

Játéktartó szekrénysor és
polcok

lgen

9db

7.

Gyógyszertá roló szekrény

igen

1_

8.

szeméttartó

lgen

1db

9.

Óvodai konyhabútor

igen

1db

10.

Televízió

lgen

1db

LL.

Színes nyomtató

igen

1db

12.

Laptop

lgen

1db

13.

Ebédlő

l8en

1db

!4.

Ebédlő asztal

igen

6db

15.

Gyerekszék

igen

30 db

16.

Szemetes

l8en

]_

L7.

Szekrénysor

lgen

1db
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db

db

db

].8.

íróasztal

lgen

1-

19.

Tálaló szekrény

lgen

1db

20.

Asztali számítógép

l8en

1db

2L,

Nyomtató

igen

1db

22.

vetítővászon

igen

1db

23.

Tornaszoba

igen

1db

24.

Tornapad

lgen

2db

25.

Tornaszőnyeg

l8en

2db

26.

Bordásfal

igen

2db

27.

Gyermek öltöző

igen

1db

28.

öltözőszekrény

lgen

7db

29.

Rattan fotel

lgen

2db

30.

Rattan szekrény

igen

31.

Gyermek mosdó

lgen

1db

igen

1db

32.

Törölköző,

fogmosópohár

+^t+A

|

1 db

ll. TlszTÁLKoDÁ s ÉsroyÉg FELszEREt-Ésrx
B.

c.

Jogszabálynak
megfelel _

Mennyiségi mutató

A.
Eszközök,

felszerel ések

ldb

t,

Egyéni tisztálkodó szerek

igen

gyermeklétszám
szerint ]-

2.

Tisztálkodó felszerelések

igen

mosdókagylóként

3.

Törülköző

igen

felnőtt és
gyermeklétszám
szerint 3-3

4.

Abrosz

igen

asztalonként 3-3
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lll. A FELNóTTEK MUNKAvÉaz

Az e pont alatt felsorolt eszközök,

felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz,
felszerelési
fu n kcióját kivá ltó, ko rszerű környezettu
d atos esz k özzel,fe lszereléssel

Eszközök,

Mennyiségi mutató

felszerelések

laa

Porszívó
kerti munkaeszközök
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Ervényességi és tegitimációs záradék

1. Az

újdombrádi Napsugár Óvoda Pedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatosan

a magasabb jogszabályban biztosított véleményezésijogával élve a SzülŐi

Közösség a

dokumentumról véleményt alkotott.

Új dombrád, 2022.03.0I

.

Szülői Közösség elnöke

2.

Az új dombrádi Napsugár Óvoda Pedagógiai Programj ában foglaltakkal kapcsolatosan
a nevelőtestület a dokumentumról

Új dombrád, 2022.03 .01

véleményt alkotott és elfogadásra kerÜlt.

.

tll.ckilillto]

\l*

..{I§]űl

Nevelőtestület képviselőj e

3.

Azíntézményvezetője a Pedagógiai Programjat jőváhagyta,

.......?.qW;í.....€4,í*^*...
M e gb ízott Intézményv ezető

4. Az

óvodavezető nyilatkozikartől,hogy

az érvénybenlévő Pedagógiai Program a

fenntartóra az elfogadott éves költségvetésen tul többletköltséget

Újdombrád, 2022.03.0I

nem ró.

.

...?eror.....€ravl*
Me gbízott Intézményv ezető

A Pedagógiai Program visszavonásig érvényes.

A fenntartónak továbbítva 2022.03.01.

Az Újdombrádi NaPsugar ÓvodaPedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatosan
a
magasabb jogszabályban biztosított véleményezésijogával élve a Szülői
Közösség a

dokumentumról véleményt alkotott.

üngut! Mwua.ilt*ctc._
Szülői közösség tagia

Szülői Közösség tagia

