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Programunk specifikumai: 
 

 A mindennapi nevelőmunka során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, 
alkotó képességet, kreativitást erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex 
módszerrel, melyek keretét az évszakok és az ünnepek határozzák meg. 

 Programunkban hangsúlyos szerepet kapnak a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: a 
sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 
a kiemelten tehetséges és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 

  

 Mindennapi pedagógiai tevékenységünkbe beépítjük a fenntarthatóság fogalmait, 
alapelveit. Lehetővé tesszük a gyerekek számára, hogy cselekedeteikkel, 
viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, segítjük őket abban, hogy a 
múlt és jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 
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I. BEVEZETŐ 
 

 1.  Az óvoda neve:  Rákosmenti Mákvirág Óvoda 
 2.  Az óvoda címe:  1173 Budapest, Újlak utca 108. 
 3.  Az óvoda OM azonosítója:  034 644 
 4.  Az óvoda fenntartója:  Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzata 
 5.  A fenntartó címe:   1173 Budapest, Pesti út 165. 
 6.  Óvodai csoportok száma:   8 
 

 Óvodánk 17. kerületében, lakótelepi övezetben helyezkedik el. Közelünkben található 
iskola, óvoda, bölcsőde orvosi és védőnői rendelő, gyermekjóléti szolgálat. Rövid sétával 
elérhető számos játszótér, a Népkert, a Rákos patak, mely számos, szabadidős 
tevékenységet lehetővé tesz. Az óvoda tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen 
található. 

 Csoportszobáink tágasak, világosak, kertre néző fekvésűek. Csoportszobán belül tagoljuk 
a játéktereket, hogy legyen módja a gyerekeknek csendes elvonulásra, meseolvasásra, 
szerepjátszásra, legyen hely körjátékozásra, mozgásra, barkácsolásra, közös 
tevékenykedésre. Berendezésük: a gyermekek számára elérhető magasságú játékpolcok, 
játszószőnyeg, szerepjátékra lehetőséget adó babakonyha és babaszoba, olvasósarok, 
vizuális alkotást, rajzolást egész nap lehetővé tévő alkotósarok asztalokkal, természet- és 
élősarok.  

 Udvarunkban kialakítottunk egy kisebb zöldségeskertet és egy fűszernövényest, egy 
rovarhotelt, valamint egy esővíz összegyűjtő edényt, amelyből kerti tavacska táplálkozik 
és a kiskert öntözése is megvalósul. Óvodánkba járó gyermekeknek egész évben 
lehetőségük van megfigyelni, hogyan alkalmazkodnak a fák az évszakok változásaihoz, 
miből lesznek és hogyan fejlődnek a zöldségek, gyümölcsök. A kertgondozáshoz 
gyermekméretű kerti eszközök állnak rendelkezésre. Udvarunk mentes a legtöbb allergiát 
és esetleges mérgezést illetve sérülést okozó növényektől.   

 Jól felszerelt kültéri játszótérrel rendelkezünk. Mászókák, csúszdák, nyolc homokozó, 
hinta, trambulin, műfüves focipálya és műfüves játszórész biztosítja a gyerekek számára a 
változatos szabadtéri tevékenységeket. Udvari játékaink környezetbarát anyagból 
készültek, és többféle módon hozzájárulnak a gyermekek mozgásfejlődéséhez. A 
szabadlevegőn történő futkározáshoz, kocogáshoz megfelelő füves területet biztosítunk.  
A családi nevelést kiegészítő, a szülőkkel szorosan együttműködő óvodai programot 
készítettünk. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a 
gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység 
rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának 
hangsúlyozása. Ennek során kialakítjuk a gyermekekben az aktív cselekvés igényét és a 
felelős magatartást a fenntarthatóság érdekében. 
Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások 
kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 
a mindennapi mozgásos tevékenységek által. 
Óvodai rendezvényeink a családok közösségi életét is gazdagítják. 
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II. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI 
 

Az óvoda a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de 
különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. 

 
 Szeretetteljes, családias, biztonságot adó, tevékeny, élményekben 

gazdag, óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben biztosítjuk a 
gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását. 

 Az óvodai nevelés rendszerében elsődleges a játék (ezen belül is a szabad és kreatív 
játék), valamint a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mely áthatja a 
gyermekek egyéb tevékenységeit. 

 Pedagógiai programunk a családi nevelés kiegészítője. 
 Célunk a családok aktív bevonása az óvodai nevelőmunkába, melynek kereteit 

rendezvényeink adják.  
 Célunk, hogy nevelésünk hatására a gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, 

kreativitásuk szabadon kibontakozzon. 
 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. 

 Célunk, hogy leljenek örömöt a felfedezésben, az ismeretszerzésben, szeressék és védjék 
a természetet, vegyék észre és csodálkozzanak rá mindenütt a szépre. Már egészen kicsi 
koruktól kezdve önállóságra szoktatjuk a gyermekeket, és ezzel megadjuk nekik az “ezt is 
tudom” örömérzést, és elősegítjük önbizalmuk fejlődését. 

 Célunk, hogy pedagógusaink példamutató magatartással és a megfelelő környezet 
kialakításával biztosítsák az egészséges életvitelt, a környezettudatos magatartást, a 
gyermekek, erkölcsi, közösségi nevelését, szocializációját, képességeik fejlesztését, 
érzelmi világuk gazdagítását, a szép iránti vonzalmuk kialakítását. 

 Célunk olyan harmonikus gyermekközösség kialakítása, amelyet egymás elfogadása, 
kölcsönös megértése, tisztelete és szeretete hat át.  

 Célunk az, hogy olyan nevelési feladatokat, tevékenységeket tervezzünk, amelyek 
biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek 
által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi 
fejlettséghez, 
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III. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 
 

GYERMEKKÉP 
 
Óvodai nevelésünk abból a tényből indul ki, hogy az ember, mással nem helyettesíthető, 
szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 
 A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés és a környezeti 

hatások egyaránt befolyásolják. Éppen ezért a gyermeknek életkoronként, (életkori 
szakaszonként) és egyénenként is változó testi, lelki szükségleteit elégítjük ki 
óvodánkban, annak érdekében, hogy elérjék az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 

 Gyermekközpontú óvodai nevelésünkben a gyermeki személyiség szabad 
kibontakoztatására törekszünk, hogy a gyermekek 
 megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkezzenek. 
 környezetbarát szokás-és normarendszerrel rendelkezzenek. 
 kreatívan, bátran mondják el véleményüket, bizalommal forduljanak társaikhoz és az 

őket körülvevő felnőttekhez. 
 szerezzenek sokféle közvetlen tapasztalatot, élményt, amelyek hozzájárulnak 

harmonikus testi, szociális, emocionális és intellektuális fejlődésükhöz, hogy az 
iskolai életmódra alkalmassá váljanak. 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és 
az egészségmegőrzés terén megfelelő szokásokkal ismerkedjenek meg 

 személyiségük szabad kibontakoztatásához váljék az önkifejezésük legfőbb formájává 
a játék, a játékban teljesedjék ki kreativitásuk. 

 testtartásuk, járásuk (mozgáskultúrájuk) legyen harmonikus. 
 ismerjék és ápolják mindazokat a hagyományokat, ünnepeket, melyekről óvodánkban 

megemlékezünk. (évszakokhoz fűződő hagyományos ünnepek, óvodánk által 
kialakított hagyományok). 

 szerezzenek ismereteket az önkifejezés módjairól, mozgás és művészeti 
tevékenységekről. 

 egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, s meglévő 
hátrányaik csökkenjenek.  

Óvodai nevelésünk alapelve, hogy nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

ÓVODAKÉP 
 A családi nevelésre építve, azt kiegészítve óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek 

többsége óvodáskor végére elérjék az iskolai élethez szükséges megfelelő fejlettségi 
szintet. 

 Mindezt szeretetteljes, nyugodt, derűs légkörben, melyben a gyermeki személyiséget az 
elfogadás, a tisztelet és a megbecsülés övezi. 

 Óvodánk óvó, védő funkciójában rendszeresen együttműködik az egészségügyi 
intézményekkel, (gyermekorvossal, védőnővel, fogászattal), a pedagógiai 
szakszolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal.  

 Különös gondot fordítunk a gyermekbalesetek megelőzésére. 
 A szociális és ellátó funkció keretében a gyermekek gondozása esztétikus óvodai 

környezetben valósul meg, melyhez egészséges napirend, járul. 
 A nevelő, személyiségfejlesztő funkcióban kiemelt szerepet kap a kommunikáció-

fejlesztés. 
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IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKITÁSA 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, 
testi fejlődésük elősegítése. 
 

1. A gyermekek gondozása, mozgásigényük és testi szükségleteik kielégítése 
 A gyermekek gondozásának alapvető feltétele, a gyermek-felnőtt közötti meghitt, 

elfogadó viszony. 
 Óvodapedagógusaink a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákkal együtt, a 

fokozatosság betartásával törekednek arra, hogy a gyermekek egyre önállóbbak legyenek. 
 Tudomásul vesszük, hogy a gyermekeknek egymástól eltérő étkezési szokásaik vannak. 

Arra törekszünk, hogy a család segítségével megismerjük és elfogadjuk a gyermekek 
étkezési szokásait. Később fokozatosan ösztönözzük a gyermekeket a különböző 
változatos és egészséges ételek elfogyasztására (zöldség-gyümölcsnapok). 

 A testápolási tevékenységekhez olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek 
fokozatosan önállóan végezhessék el az ezzel kapcsolatos feladataikat. 

 A mindennapi szabad és szervezett mozgás fontos eleme pedagógiai programunknak, 
melyre a csoportszobákban és a játszó udvaron egyaránt lehetőséget biztosítunk. 
 

2. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 
 Az óvodában megbetegedett gyermekkel fokozottabb gondoskodással foglalkozunk, 

mind addig, amíg a gyermek szülei meg nem érkeznek. 
 A gondozási feladatok ellátásánál is legfontosabb szempontnak tartjuk a gyermekekkel 

való tapintatos, szeretetteljes bánásmódot, a szülőkkel pedig a jó emberi kapcsolat 
kiépítését. 

 A gyermekek egészséges életmódját a változatos egészségfejlesztő testmozgással 
biztosítjuk.  
 

3. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 
 Óvodánk helységeinek kialakítása a gyermekek egészséges életmódját szolgálja. 
 A csoportszobák és az egyéb foglalkoztató helységek esztétikus, nyugtató hatású díszítése 

adja a megfelelő környezetet a harmonikus személyiségfejlesztéshez. 
 Az óvodánk udvarán minden gyermek biztonságosan használhatja a mozgásfejlesztő 

játékokat. 
 A gyermekek szabadtéri tevékenységei alatt is mindig gondoskodunk megfelelő 

mennyiségű ivóvízről. 
 Az óvoda helyiségein tükröződik az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek és dajkák esztétikai kultúrája. Ízléses, természetes anyagokból készült 
díszekkel történik a helyiségek dekorálása. 

 A csoportszobák belső terét úgy alakítjuk ki, hogy a különböző tevékenységeknek legyen 
állandó helye, úgynevezett „kuckókat” képeztünk, melyek lehetőséget adnak a mikro-
csoportos elmélyült játékra és változatos tevékenységekre. 

Óvodánkban a mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, 
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 
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feladatokra, az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 
cukortartamú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a 
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 
szokásainak alakítására. 

1) az egészséges táplálkozásra, 
2) a mindennapos testnevelésre, testmozgásra, 
3) a testi és lelki egészség fejlesztésére 
4) a bántalmazás és a bármilyen erőszak megelőzésére, 
5) a baleset-megelőzésre és elsősegélynyújtásra, 
6) a személyi higiénére terjed ki. 

Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése. 
Az életmód kialakulásában meghatározó a család szerepe. Valljuk, hogy az egészséges 
életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el, tapasztalatok, tevékenységek 
gyakorlása, ismeretszerzés során. 
Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti 
közösségünk modellszerepével, viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni a 
gyermekekre. 

Feladataink: 
 A gyermekek önmaguk és környezetük tisztasága és esztétikuma iránti igényük 

fejlesztése 
 Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása, az egész nap folyamán 

történik, ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív megerősítés módszerét 
alkalmazzuk. 

 Tisztálkodás, WC-használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes, 
rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében történik, az intimitás 
tiszteletben tartásával és a nemi identitás figyelembevételével. 

 Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek, 
mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, 
kompetenciájához, fejlődési üteméhez. 

 A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk (csoportszobákban 
udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, a szellőztetésre, 
fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra. 

 Az étkezési kultúra alakítása- és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is 
építünk. 

 A korszerű táplálkozásra a közétkeztetésben is törekszünk, ami kiegészül a 
mindennapi nyers formában történő zöldség és gyümölcsfogyasztással is. 

 Különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-
tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve 
tejtermékek fogyasztásának ösztönzése 

 A tisztított víz fogyasztására egész nap folyamán lehetőséget teremtünk, ösztönözzük 
a gyermekeket az elegendő mennyiségű vízfogyasztásra. 
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 A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek 
összehangolásával történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából fejlettségéből 
adódó különbségeket. 

 Délutáni pihenést segíti a rövid mese- vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás. 
 A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat, és 

az „otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játékalvókák” használatát. 
 A szabad levegőn való tartózkodás fontos eleme a napirendünknek. 
 A túlzott UV-sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a 

szabadlevegőn. 
 Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és 

biztonságos legyen. 
 A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben a terem 

vagy a terep erre lehetőséget biztosít. 
 A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a nevelési 

rendszerünkben. 
 Rendszeres egészségügyi fogászati szűrés 
 Pozitív viszonyulások kiépítése az orvossal, a gyógyító eljárással kapcsolatban 
 Prevenció és korrekció szükségességének felmérése. 

Óvodánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse az óvodásgyermekek 
kiegyensúlyozott pszichés fejlődését, támogassa a környezethez történő alkalmazkodást, 
felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal 
szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 
személyiséget érő változásokra. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, tisztálkodnak, 

megfelelően és alaposan fogat mosnak, fésülködnek 
 Zsebkendőjüket önállóan használják 
 Önállóan eldöntik, hogy miből mennyit fogyasztanak. Önállóan töltenek vizet 

(folyadékot) maguknak 
 Készségszinten használják az étkezéshez szükséges evőeszközöket. 
 Étkezés közben halkan beszélgetnek. 
 Megfelelően használják a „kérem, köszönöm” szavakat. 
 Önállóan öltöznek, ruhájukat képesek ki-be gombolni. Cipőjüket be tudják fűzni, kötni. 
 Környezetükben a szokásrendszernek megfelelően rendet tartanak, raknak. 
 Egészségtudatos magatartás kialakítása: zöldség-gyümölcsfogyasztás (a gyermekek 

kedvelik a zöldséget, gyümölcsöt) 
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Egészségnevelési program 
 
 Program/tevékenység 

megnevezése 
Tartalom Időszak Résztvevők köre 

1. Zöldség, 
gyümölcsnapok 

egészséges 
táplálkozási 
szokások 

hetente 5x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

2. Egészség hét – 
egészség/betegség 

Orvos gyógyító 
munkája, testi, 
lelki egészség 

évente 1x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

3. Egészség hét – 
Táplálkozás: 
Tejtermékek, teljes 
kiőrlésű gabonák 

egészséges 
táplálkozási 
szokások 

évente 1x óvodásgyermekek,  
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

4. Egészség hét – 
Zöldség/gyümölcs 

egészséges 
táplálkozási 
szokások 

évente 1x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

5. Egészség hét – 
Fogápolás 

fogápolás 
szükségessége, 
helyes fogápolás 

évente 1x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

8. Egészség hét – 
Edzés, mozgás 

közös torna az 
udvaron, helyi 
kirándulás, séta 

évente 1x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
 
Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok célja a gyermekek egyéni érdekeinek, 
tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül a csoport normái 
alapján. 
 

1. Szeretetteljes, családias légkör biztosítása. 
 
 Családias légkörben zajlik óvodai életünk, ennek előfeltétele, hogy óvodapedagógusaink, 

gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek és a dajkák barátságos, otthonos 
környezetet teremtsenek a gyermekeknek. 

 Programunk megvalósításának fontos feltétele, hogy az óvoda alkalmazottai és a 
gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát 
pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

 Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszere van, amely 
elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését. 

 A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott helyet biztosítunk, mellyel 
el kívánjuk érni, hogy a gyermekek a közösségen belül is, mint egyén, nagy hangsúlyt 
kapjanak. 

 Óvodánkban az „elfogadás” ideje alatt a gyermekek fokozatosan ismerkednek az óvoda 
épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel. Kezdetben minden 
megnyilvánulást természetesnek veszünk. Nagyfokú gyöngédséggel és türelemmel 
vesszük körül a gyermekeket, hogy hozzásegítsük őket az új környezet fokozatos 
elfogadásához. 

 A gyermekek óvodánkba behozhatják magukkal a kedvenc tárgyaikat (kedvenc plüss 
figura), hogy az otthonosságot és a biztonságérzetet ezek a tárgyak is erősítsék. 

 A gyermekek neveléséhez a szülőkkel, bizalommal teli kapcsolatra törekszünk. 
 Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkban az odafigyelést, a meghallgatást fontosnak 

tartjuk, a gyermekeket a saját érzéseinek elmondására, mások érzéseinek meghallgatására 
ösztönözzük. 

 Óvodánk egyszerre kívánja elősegíteni a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének 
fejlődését, éntudatának alakulását, teret engedve az önkifejezõ törekvéseinek. 

 Alapelvünk, hogy a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, hogy az 
emberek különböznek egymástól. 

 Fontosnak tartjuk, a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken 
alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: 
az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen 
belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), 
szokás- és normarendszerének megalapozását. 

 Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés 
alapja, 

2. A gyermekek kapcsolatteremtő képességének kialakítása 
 
 Családias légkörünk elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, mindehhez 

gazdag, cselekvő felfedeztető tevékenykedő életet biztosítunk. 
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 Közös kirándulásokon, programokon együttes élményekkel erősítjük a közösség 
formálódását. A vegyes csoportjainkban arra törekszünk, hogy a kortárs kapcsolatokat is 
erősítsük. 

 Programunk alapelve, hogy az óvodapedagógusaink tudatosan és tervszerűen irányítói és 
társai is egyben a gyermekek mindennapjainak. 

 A gyermekcsoportok előtt álló feladatokat a gyermekek egyéni sajátosságainak 
figyelembe vételével alakítjuk ki. 

 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére. 

 
3. Erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban 

 
Programunkban nem csak, hogy el kell viselni a „másságot”, de együtt élünk a 
sokszínűséggel, sőt örülünk a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Ez 
pedig nem más, mint az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, 
anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy csoport 
(esetünkben egy gyerekcsoport) együtt kell, hogy éljen napi több órán át. Nem célunk az 
eltérő értékek összemosása, egyesítése, nem célunk az „egyformásítás”, de célunk az 
együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör kialakítása. 
Véleményünk szerint csak az az óvodai csoport válhat közösséggé, amelyikben minden 
egyes gyermek önmagában biztos, önálló és mindenkinek vállalható szerepet tölt be. 
Egyént nevelünk tehát, de az egyén érdekei csak a „másik” összefüggésében ér valamit, 
csak a többiekkel való relációjában válik jelentőssé. A „mi-tudatban” benne van „én-
tudat” is, az „én-tudat” pedig, adott esetben, „mi-tudattá” alakulhat. 
Nevelésünk szerint a szokásrend kialakítása, és az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai 
erkölcsi nevelés alapja. Az egyes szokások, együttélési normák „betartatása” tehát nem 
azonos időben zajlik az azonos életkorú gyerekeknél sem, viszont az egyes értékek, 
szabályok felnőtt általi megítélése azonos kell, hogy legyen. A „kettős mérce” eleve 
ellentmond az erkölcsnek. Ezért pl. mindenképpen fel kell venni a szemetet a földről, 
mindenképpen segíteni kell, ha valaki elesik stb. A differenciálás tehát abban nyilvánul 
meg, hogy kitől, milyen szinten várjuk el ezeket a cselekedeteket. Véleményünk szerint 
az egyes reakciók megerősítése, illetve a sajnálkozás, ha az adekvát cselekvés elmarad, 
segítheti és meggyorsíthatja a belsővé válást. Véleményünk szerint az igazán hatékony 
dicséret a megelégedés, az öröm és sosem a tárgyi jutalom, mint ahogy a szokások 
elmaradásánál vagy be nem tartásánál sem jó, ha büntetést kapnak a gyerekek. A többiek, 
a gyerekcsoport tagjai amúgy is kifejezik az egyes cselekedetekhez való viszonyukat, ami 
szintén a pozitív vagy negatív megerősítés egy szocializált formája, és ez az állapot már 
maga a közösségi érzés állapota.  
Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az egymásra 
figyelésben, az együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, illetve néhány 
együttélési szabály betartásában. (köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák 
kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet. 
Ebben a teljesítményközpontú, elanyagiasodott és individualizált világunkban fontosnak 
tartjuk a gyerekek erkölcsi fejlődésének elősegítését. 
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A pszichohigiénés nevelés feladatai  
 
A pszichohigiénés nevelés (lelki egészségvédelem) a lelki egészség fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztését jelenti.  
Főbb területei közé soroljuk az egészséges napirend gyakorlását, készséggé alakítását, a hibás 
viselkedési módok kezelését (leszerelését), a stresszhatások kompenzációját, a magatartások 
érzelmi vezérlésére való készséget, a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. 
„segélykiáltások” megértését és megoldását.  
A lelki egészség fejlesztésének főbb feladatai:  

 a társas-társadalmi beilleszkedés (integráció) megvalósítása 
 a normatartás (adaptáció) elsajátítása 
 a tevékenység önellenőrzésének gyakorlása. 

 
A beilleszkedési képesség gyakorlása  
 
A mindennapos óvodai nevelési gyakorlat kiemelt feladata a gyermekek beilleszkedési 
képességének (a csoportba történő integrációjának) elősegítése. 
A beilleszkedési képesség megvalósítása az alábbi személyiségfejlesztő tevékenységeket 
(akciókat) kívánja az óvodai csoportok életében (mindennapos nevelési programjában): 

 a társkapcsolatok erősítése 
 az együttműködés fokozása személyesen, illetve csoportos tevékenység során; 
 a másik személy ismerése, elfogadása, kedvező társalgási kapcsolat. 
 

Az alkalmazkodóképesség fejlesztése  
 
Az egészség tiszta, harmonikus környezetet igényel, amelyben a fizikai, pszichikus, szociális 
és esztétikai tényezők egyensúlyt tartanak. Az egyednek az életben maradáshoz a környezet 
tényezőihez alkalmazkodnia szükséges. Az alkalmazkodás (adaptáció) valamely tárgyhoz, 
állapothoz való hasonulást, „hozzáilleszkedést”, aktív elfogadást, beállítódást jelent, illetve 
tartalmaz.  
Az alkalmazkodás az egészségfejlesztésben a szociális-kulturális normák és formák iránti 
elvárásokhoz a harmonikus személyközi kapcsolatok és önmegvalósítás képességét és 
készségét fejezi ki.  
Napjaink globalizációs környezete nagyfokú alkalmazkodóképességeket igényel a jövő 
polgáraitól: egészségvédő, balesetmegelőző, szabályt követő készséges magatartás; 

 a változó természeti és kulturális feltételekhez alkalmazkodó viselkedés; 
 udvarias (segítő) viselkedés; 
 napirend, együttműködési program elfogadása és sikerében való részvétel; 
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Önismeret és önellenőrzés  
 
Az egészség mint folyamat a következő visszatekintő, önellenőrző és korrigáló pszichikus 
képességeket igényli az óvodáskorban: – véleményalkotás a saját egészségvédő magaratásról 
(önmegvalósítás értékelése); 

 az életvédelmi és baleset-megelőzési magatartás tudnivalóinak ismerete, 
rizikóhelyzetek elkerülése; 

 a saját aktuális életmód értékelő áttekintése, korrekciójának megtervezése, 
(táplálkozás, mozgás, szabadidő önellenőrzése);  

 más személyekkel való kapcsolat önelemzése (családban, óvodában, más 
csoportokban);  

 a meglevő testi-lelki szükségletek kommunikációjának és interakciós módszereinek 
(pl. a testbeszédnek) elemzése, korrekciója;  

 rendszeres egészségi ellenőrző vizsgálatok elvégzésének és a gondozás-ápolás 
módjainak elfogadása. 

 
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 A gyermekeknek belső igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, 

szabályainak betartása. Egymást megkérik a szabályok betartására. 
 Segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 
 Konfliktushelyzetekben társaikkal egyezkednek, megbeszélik a problémát. 
 Érdeklődnek társaik iránt. 
 A csoportba érkező társaikat, felnőtteket és vendéget köszönéssel, érdeklődéssel 

fogadják. 
 Ismerik saját képességeiket, de meg tudják fogalmazni hiányosságaikat is. 
 A gyermek életkorának és fejlettségének megfelelően vannak ismeretei a szűkebb és 

tágabb környezetéről, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja 

 A gyermek rá tud csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó 
jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 A gyermek életkorához és fejlettségéhez mérten rendelkezik a beilleszkedési, 
alkalmazkodási és önismereti képességekkel 
 

AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS, NEVELÉS MEGVALÓSITÁSA 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a kommunikációs 
kedv fenntartásával, továbbá az inger- és élmény gazdag környezet megteremtésével, az 
érzékelés észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás 
fejlődésének folyamatos biztosítása. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a 
kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző 
formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. 
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 A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és 
ismereteire építve tervezzük és szervezzük a mindennapi játékba integrált komplex 
tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy a gyermekek sok érzékszervre ható és 
közvetlen tapasztalatszerzés útján jussanak új ismeretekhez továbbá a gyermeknek 
változatos tevékenységeket végezzenek, amelyeken keresztül további élményeket, 
tapasztalatokat szerezhetnek az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 Feladatunk a gyermekek spontán és szervezett formában szerzett ismereteinek bővítése, 
rendszerbe foglalása. 

 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 
feladatunk. 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 
természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére megfelelő 
figyelmet fordítunk. 

 Az értelmi nevelésben további feladataink: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten 
szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző 
tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek 
(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóképesség - 
fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 
elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 
 
 
IKT az óvodában: 
Az IKT óvodai nevelésbe történő integrációját támogatjuk és az óvodáskorban történő 
eszközhasználatnak, a későbbi tanulásban, a képességek fejlődésében, fejlesztésében és az 
attitűdök alakulásában betöltött pozitív szerepét pedig hangsúlyozzuk. 
A 21. századra a digitális írástudás megléte alapvető létszükségletté vált, aminek használta 
erősíti és támogatja a társadalmi integrációt és a személyes fejlődést. 
Az IKT-használatra vonatkozóan: egyrészt az IKT-eszközökkel történő játék alkalmas a 
gyermekek „technológiai” kompetenciájának fejlesztésére, másrészt az IKT-eszközök 
használhatók szabad játékra. Ezek mellett, illetve az eszköz technikai használatának 
elsajátítása után, az IKT-eszközök már különböző kognitív folyamatok fejlesztésére, 
előmozdítására is alkalmasak. 
IKT-val támogatott játékok egyszerre több iskolakészültségi kritériumot is képesek 
látókörükbe vonni.  
A gyermekek autodidakta módon, pusztán másolással, már korai életkori szakaszban 
elsajátítják az IKT-eszközök használatát (pl. PC, tablet, mobiltelefon, interaktív tábla). Ez a 
használat nem az érdemleges felhasználást jelenti, hanem csupán a szülői, környezeti minta 
követését.  
Azzal, hogy a gyermek ezekkel az eszközökkel bánni tud, használja, játszik vele, fejleszthető 
finommotorikus képessége, térlátása, sík- és térbeli viszonyok megkülönböztetésére, valamint 
az információ visszakeresésére irányuló képessége. Elősegíthető az együttműködésre való 
hajlam, a szociális interakció, és a társadalmi beilleszkedést is. A megfelelő tartalmak 
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megnyitásával, megtapasztalásával az általános tájékozottság is növelhető. Ezen pozitív 
hatások figyelembe vételével olyan ingyenesen elérhető, esetleg regisztrációval letölthető 
online programokat használunk fel, amellyel az óvodás korú gyermekek képességeinek 
fejlesztése kiegészíthető. 
A feladatok végzése, a játékos gyakorlás eleinte pedagógusi felügyelet mellett ajánlott, ám az 
egyszerű működésű programok használatát a gyermekek is könnyen elsajátítják. A gyermekek 
a teljesítményükről azonnali vizuális visszacsatolást kapnak a feladatok során, így a 
folyamatos visszajelzés következtében a gyakorlás támogatja a fejlődésüket. 
 
Az óvodapedagógusokok feladata, hogy a cselekvő, felfedező 3-35- perces 
csoportfoglalkozásaikat is IKT-eszközökkel színesítsék, az ehhez kapcsolódó elméleti és 
gyakorlati tudnivalókat elsajátítsák. Az infokommunikációs technológiákkal történő 
tanulástámogatás, mint színesítő lehetőségként jelenik meg az óvodai módszertani 
kultúránkban. Az óvodai IKT eszközök használata, csupán az élet egyik színtere, mert az 
infokommunikációs eszközökkel a gyermek már az élet minden területén találkozik, ezért ezt 
folyamatot támogatjuk és a helyes eszköz- és programhasználatra tanítjuk meg a 
gyermekeket.  
Célunk, hogy már az óvodában találkozzon a gyermek az IKT-eszközökkel, és minimális 
szintű eszközismerettel rendelkezzen már az iskola megkezdése előtt, ekkor a géphasználat 
nem lesz megterhelő számára, és biztosítható az iskolára való felkészítés, az óvoda-iskola 
átmenet zökkenőmentessége. 
 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 
 

 Kialakul a gyermekek feladattudata, tudásvágya 
 Képesek a tartós figyelemkoncentrációra 
 Fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van 
 Teret adnak alkotó képzeletüknek, fantáziájuknak 
 Mozgásuk összerendezetté, finommotorikájuk fejletté válik 
 Az értelmi képességük életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően fejlődik 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 
 A gyermek minimális szintű eszközismerettel rendelkezik. (IKT eszközöket 

használnak, okostelefon, tablet) 

V. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 Az óvodánkban a nevelőmunka kulcs szereplõje az óvodapedagógus, akinek 

személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában 
fontos feltétele az óvodai nevelésünknek. 
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 Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, 
tapintat és az empátia. 

 Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 
alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés 
eredményességéhez. 

 Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így 
megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába. 

 A program megvalósításához szükséges továbbképzések témáját, és a továbbképzésekben 
résztvevő óvodapedagógusok névsorát, az éves beiskolázási terv tartalmazza. 

 A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak 
megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. 
 

Programunk sikeres végrehajtásához az alábbi személyi feltételek szükségesek 
 

 
TÁRGYI FELTÉTELEK 

Rákosmenti Mákvirág Óvoda: 8 csoport, maximális férőhelyszám: 240 fő 
Óvodánk rendelkezik a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges, jogszabályban 
rögzített tárgyi feltételekkel. 
A pedagógiai munkánk megvalósulását segítik a következők: 

1. Világos, esztétikusan berendezett csoportszobák. 
2. Tágas, zöld udvar, fákkal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEOSZTÁS LÉTSZÁM 
Intézményvezető 1  

intézményvezető helyettes 1 
Óvodapedagógus fenntartó által meghatározott álláshely szerint 

Gyógypedagógus fenntartó által meghatározott álláshely szerint 

Dajka  óvodai csoportonként 1  
Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 
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AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 

1. Napirend javaslat az óvodai programhoz: 
 
Nyitástól – ebédig 
Ügyelet-nyitástól 6.00-07.00, 
 
 
Folyamatos reggeli 
Reggeli időpontja: 7.30 – 8.30 
Előtte, utána testápolási 
teendők 
 
 
(5-35 perces csoportos 
foglalkozások szervezése, akár 
a szabadban/ az óvoda udvarán 
is)) 

Szabad játék 
 
 
 
 
 
Játékba integrált tanulás benne, az óvodapedagógus által 
kezdeményezett cselekvő, felfedező, komplex játékos 
tevékenységek 
- beszélgetés 
- verselés, mesélés, dramatikus játék (drámajáték), bábjáték 
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
- a külső világ tevékeny megismerése, benne matematikai 
tartalmú tapasztalatszerzés 
 
 
Szabad játék és játékos mozgás a csoportszobában/ 
szabadban 
Mindennapos szervezett mozgásos játék 

Ebéd (kb. 12-kor) 
 

Testápolási teendők 
Ebéd 
Testápolási teendők 

Ebédtől – Uzsonnáig 
(kb.12:30-14:45) 

Mese 
Pihenés, folyamatos felkelés 

Uzsonna (kb.14:45-től) Testápolási teendők 
Uzsonna 
Testápolási teendők 

Uzsonnától- Az óvoda zárásáig 
(kb.15:15-től) 
pl: 
 
 
Ügyelet- 17.00-zárásig, 18.00-
ig 

Szabad játék 
Mozgásos játékok a csoportszobában és a szabadban 
Választható párhuzamos tehetséggondozó gazdagító 
tevékenységek  
 
Szabad játék 
 

 
 
Cselekvő, felfedező kezdeményezett, komplex játékos tevékenységek (Játékba integrált 
tanulás) 

 A tevékenységeket nem választjuk szét foglalkozási ágakra, hanem valljuk, hogy 
„minden – mindennel” összefügg. 
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 Az egyes művészeti területek szorosan összekapcsolódnak, témájukat az évszakok és az 
ünnepek határozzák meg. 

 A szervezett tanulás munkaformái: frontális, páros, mikro-csoportos, egyéni 

 A nap folyamán a szabad játék biztosítása mellett, 5-35 perces csoportos foglalkozások 
szervezése 

2. Heti rend javaslat az óvodai program nevelési gyakorlatához 
A hét 5 napjából: 4 nap játékba integrált tevékenységek komplex módszerrel 

1 nap „kiemelt mozgásos” nap 
 

VI. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 
gyermek nevelésével, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek 
intézésével foglalkozik. 
 
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek 
törvényben meghatározott jogainak védelmét. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet 
fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. 
 
A gyermekjogi képviselő figyelemmel kíséri az óvodában folyó gyermekvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését.  
 
A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi az óvoda fenntartóját, illetve szükség 
szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez. 
 
Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi 
képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
 
A nevelési intézmény vezetője felel a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 
feladatai koordinálásáért. 
 
Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- 
és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, 
hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 
 
Nevelési intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel le nem kötött 
részében a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása rendelhető el. 
 
A nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős 
személyéről, elérhetőségének helyéről, idejéről. 
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Gyermekvédelmi felelős tevékenysége: 
 
Kapcsolattartás 

 Az óvoda dolgozóival- óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens, dajka 
 A szülőkkel, a családokkal 
 A segítő intézményekkel:  

 
Tájékoztatás és információ közvetítés 

 Ismeri a segítő intézmények feladatait, a tanácsadó és szolgáltató hálózat tagjait, 
elérhetőségeiket, kapcsolat tartó személyeket. Erről folyamatosan tájékoztatja az 
óvodapedagógusokat, és a szülőket (faliújságon, szülői értekezleten, fogadóórán) 

 
Jelzőrendszer működtetése 

 Felmérést készít a Veszélyeztetettség felmérő táblázat segítségével a hátrányos, és 
veszélyeztetett gyermekről az óvodában 

 Tervezi és szervezi az esetmegbeszéléseket.  
 Anamnézist készít a szülővel, környezettanulmányt végez.  
 Dokumentálja az esetmegbeszéléseket, nyomon követi az intézkedéseket.  
 Részt vesz a jelző rendszeri értekezleteken, esetkonferencián, esetmegbeszélésen.  
 

A gyermekvédelmi felelős köteles a gyermekekről szóló belső dokumentációt szolgálati 
titokként kezelni, személyiségi jogaikat, adataikat a mindenkor hatályos adatvédelmi és 
személyiségi jogokat védő törvények tiszteletben tartásával kezelni. 
 
 
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek a szülő írásbeli kérelmére - a 
házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra. 
 
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  
 
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy 
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 
összhangban – értesíti, óvodás gyermek esetén, a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a 
gyermekvédelmi szakszolgálatot, 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul 
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza 
a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 
gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a 
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
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gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a 
gyermekvédelmi szakszolgálatot. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 
szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen *  

a) *  az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén 
tizenegy nap 

 

VII. A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE 
 
 Az év megkezdésekor, illetve szükség szerinti gyakorisággal (pl. kirándulás előtt) az 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük a gyermekekkel az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és elvárható 
magatartási formákat. Felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrásokra. Az ismertetés 
tartalmát dokumentáljuk. 

 Az óvoda házirendjében meghatározzuk a felnőttek számára azokat a védő, óvó 
előírásokat, amelyeket a gyermekek óvodában tartózkodása során szem előtt kell 
tartaniuk. 

 Az óvoda SZMSZ–ben meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket a vezetőnek, az 
óvodapedagógusoknak illetve az alkalmazottaknak a gyermekbalesetek megelőzésében 
illetve baleset esetén el kell végezniük. 

 

VIII. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 
Óvoda — család 

Az óvoda, a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek harmonikus 
személyiségfejlődését. 
Alapelvünk, hogy a szülőkkel korrekt partneri együttműködést valósítsunk meg. 
Óvodánkban a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, szülői 
szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői munkaközösség az óvodai közösség 
szerves része. Munkájukat az óvodavezető és a csoportos óvodapedagógusok segítségével 
munkaterv alapján végzik. Nevelési év elején a szülők csoportonként 1 főt választanak maguk 
közül, akik egy főt választanak a szülői szervezet elnökévé. 

A kapcsolattartás formái: 
 Családlátogatás: a szülőkkel való egyeztetés alapján történik. 
 Napi kapcsolattartás a szülőkkel: A gyermekekkel történt napi lényeges eseményekről 

minden nap lehetőségük van a szülőknek a tájékozódásra, melynek formáját a házirend 
szabályozza. 

 Szülői értekezletek, fórumok: A nevelési év folyamán több alkalommal van lehetőség 
arra, hogy a szülők az őket érintő pedagógiai kérdésekről tájékozódjanak. (Pedagógiai, 
pszichológiai, mentálhigiénés kérdések stb.) 

 A szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos formái óvodánkban: 
Óvodai nyíltnap az óvodai beíratások előtt: lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődő 
szülők bepillantást nyerjenek óvodánk változatos és tevékenységekben gazdag életébe. 
Ünnepek: Anyák napja, évzáró, ballagás 
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Szüreti mulatság 
 Fogadó óra: A szülők igényeik figyelembe vételével szervezzük. Az év folyamán, 

előzetes időpont-egyeztetéssel a szülők rendelkezésére állnak az óvodapedagógusok és az 
óvodavezető. 

 A szülő jogszabály szerinti tájékoztatása gyermeke fejlődéséről 

Óvoda ― bölcsőde 
 Látogatások, tapasztalatcserék. 
 Az óvodai beíratások előtt az intézmény vezetője igény szerint tájékoztatót tart a 

bölcsődékben az óvodában folyó nevelési programról a nevelési folyamat biztosítása 
érdekében. 

Óvoda ― iskola 
 
 Pedagógiai programunk fontos eleme az iskolákkal való szoros és élő kapcsolattartás, 

mellyel az iskolába menő gyermekek zökkenő-mentes beilleszkedését kívánjuk 
elősegíteni. 

 Részvétel az iskolai bemutató órákon, tapasztalatcsere az iskolai programokról, tanítási 
módszerekről az óvodásgyermekek és óvodapedagógusok együttes részvételével. 

 Az éves munkaterv elkészítésénél tájékoztatjuk egymást programjainkról, időpontokat 
egyeztetünk. 

 Különösen fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a Újlak Utcai Általános, Német 
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolával 

Óvodánk kapcsolatai más óvodákkal 
Kölcsönös tapasztalatcserékre, látogatásokra törekszünk más óvodákkal, hogy megismerjük 
nevelési programjukat, és a különböző nevelési módszerek megvalósításának módjait, jó 
gyakorlatait. Konkrét megvalósítási gyakorlatát az éves munkaterv tartalmazza. 

Internetes kommunikáció lehetséges formái: 

 Virtuális szakmai oktatási térben szakmai kapcsolat kialakítása 

 Szakmai tudásmegosztás internet adta különböző formáinak kihasználásával (pl e-
mail, skype, facebook) 

 

Óvoda ― közművelődési intézmények 
A 17. kerület közművelődési intézményeinek kínálatából óvodánk úgy válogat, hogy az egyes 
programokat, lehetőségeket, a mindennapi nevelőmunkába beépítve, nevelési programunkat 
szolgálva használjuk fel. 

1. Naplás tó (környezeti nevelés) 
2. Rákos patak (környezeti nevelés) 
3. Színház – Vigyázó Sándor Művelődési Központ (anyanyelvi nevelés) 
4. Múzeumok - Erdős Renée Ház  (vers-mese, vizuális nevelés, anyanyelvi 

nevelés,   környezeti nevelés) 
5. Könyvtárak (anyanyelvi nevelés) 
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6. Merzse-mocsár (környezeti nevelés) 
 

Óvodánk kapcsolatot tart az alább felsorolt intézményekkel 
 
 Pedagógiai szakszolgálat intézményei 
 17. kerületi EGYMI 
 
 

 
Óvodánk egyéb kapcsolatai 

 Egészségügyi szervek: védőnő, gyermekorvos, gyermekfogászat, ÁNTSZ 
 Gyermekvédelmi intézmények: Gyermekjóléti Szolgálat. A gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat óvodapedagógusaink a gyermekvédelmi felelős irányításával 
végzik. A konkrét feladatokat az éves gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

  A nevelési-oktatási intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő 
gyermek részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, felügyelete alatt áll, az 1-es 
típusú diabétesszel élő gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a 
gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai 
iránymutatása alapján az (1b)-(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja. 

Kapcsolattartás a fenntartóval 
 
Az éves munkatervben rögzítettek szerint 
 

IX. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

 
A PROGRAM TARTALMÁT MEGHATÁROZÓ ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK 

Jeles napok, ünnepek 
1. Október 23. nemzeti ünnep 
2. Advent ünnepi készülődés 
3. Mikulás december 6. 
4. Karácsony december 24, 25, 26. 
5. Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 
6. Március 15. nemzeti ünnep 
7. Föld napja április 22. 
8. Húsvét- az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap 
9. Madarak és Fák napja május 28. 
10. Anyák napja május első vasárnapja 
11. Gyermeknap  május utolsó vasárnapja - Gyermekhét 
12. Ballagó gyermekek búcsúztatása 
Hagyományos családi rendezvényeink 
1. Nyílt napok  
2. Szüreti mulatság 
3. Nevelési programunk része, hogy megünnepeljük az óvodánkba járó gyermekek név, 

illetve születésnapját. 
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A PROGRAMOK TARTALMA ÉVSZAKONKÉNT 
Ősz 
 
· Elfogadás időszaka, elfogadjuk egymást és az új környezetet.  
 A környező világ megismerése ősszel. (pl. állatok, emberek, környezetvédelem) 
 Kerti munkák az óvoda udvarán, növények előkészítése a télre (pl. gyümölcsfák, muskátli 

felszedése, növények befedése, lombtakaró gyűjtése. 
 Madáretetők készítése. 
 Őszi időjárás, öltözködés. 
 Őszi termények, termések, vizuális játékok az ősz kincseivel, matematikai tartalmú 

tapasztalatszerzés 
 Mit lehet játszani kinn és benn? 
 Az ősz jellemző tevékenységei. (pl. Kóstoló az ősz kínálta zöldségekből, gyümölcsökből.) 
 Őszi hangulat az óvodában (pl. üvegfestés, levelek gyűjtése, préselése, ősz színei). 
 "Szüreti mulatság". Őszi népszokások. 
 Mesék, versek, mondókák, dramatikus játékok az őszről. 
 Őszi dalok, táncok, zenék. 
 Mozgásos játékok. 
 Természeti jelenségek megfigyelése: eső, köd, napsütés. 
 Egészségnevelési hét 

Tél 
 
 Advent. Adventi koszorú, naptár. Téli ünnepkör népszokásai. 
 Az óvoda téli hangulatának kialakítása, üvegfestés. 
 Madáretetők feltöltése, madarak megfigyelése. 
 Mikulásvárás, keresés, Mikulás - ünnep. 
 Karácsonyi ünnepi előkészületek, karácsonyfa állítása, feldíszítése, ajándékozás. 
 Téli időjárás, időjárási naptár, téli öltözködés. 
 Az óvodában különböző kísérletek. (pl. víz- jég-hó, levegőszennyezés megfigyelése 

(fakéregre cellux szalag ragasztása). 
 Természeti jelenségek megfigyelése (pl. köd, zúzmara, dér, hóolvadás, sár) 
 Mit lehet játszani kinn és benn? 
 Téli, ünnepi dalok, zenék, táncok. 
 Téli, ünnepi versek, mesék, mondókák, dramatikus játékok. (pl. Betlehemezés). 
 Mozgásos játékok, kinn és benn. 
 Téli kirándulások, játék a hóban, állatok, növények télen. 
 A környező világ megismerése télen, benne matematikai tartalmú tapasztalatszerzés 
 Farsangi mulatságok. 
 Vizuális játékok az ünnepekhez és a télhez kapcsolva.(pl. A tél színei) 
 Karácsonyi ünnep 

 
Tavasz 
 
 Húsvéti népszokások, játékok. 
 Kerti munka az óvoda udvarán: ágyások megtisztítása, évelő növények megfigyelése, 

palánták ültetése, gyümölcsfák 
 Éledő állatvilág megfigyelése 
 Föld napja: faültetés az óvoda udvarán. 
 Dalok, táncok, zenék a tavaszról és a tavaszi ünnepekről. 
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 Mesék, mondókák, versek, dramatikus játékok a tavaszról és a tavaszi ünnepek. 
 A környező világ megismerése tavasszal, benne matematikai tartalmú tapasztalatszerzés. 

(pl. Vadaspark) 
 Tavaszi hangulat az óvodában a tavasz színeivel (pl. üvegfestés) 
 Az óvoda tavaszi hangulatának kialakítása (pl. hajtatás, virágültetés.) 
 Tavaszi öltözködés, időjárás. 
 Mit lehet játszani kinn és benn? 
 Vizuális játékok a népszokásokhoz és az évszakhoz kapcsolva. 
 Nyílt nap 
 Anyák napi megemlékezések, évzáró, dalok, versek, mesék dramatizálása.  
 Mozgásos játékok kinn és benn. 
 Madarak és fák napjának megünneplése.  
 Kirándulás 
 Gyermekhét 

 
Nyár 
 
 Időjárás, öltözés nyáron. 
 Növények öntözése, gondozása. 
 Nyári dalok, versek, mondókák, mesék. 
 A nyár jellemző tevékenységei (pl. Kirándulások, napfürdőzés, pancsolás, stb.). 
 Környező világ megismerése nyáron 
 Vizuális játékok nyáron. 

 
 

X. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK 

A belülről indított játéktevékenység célja a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése, 
továbbá, hogy minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék. 
 

Játék 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, óvodai nevelésünk 
leghatékonyabb nevelési eszköze. 

 A játék a gyermek olyan tevékenységformája, melyet örömszerzés kísér és magáért a 
tevékenységért folytat. 

 Gyermekeink a játékon keresztül ismerkednek a világgal a valósággal, eközben szereznek 
tapasztalatokat környezetükről. 

 A játék személyiségfejlesztő hatását meghatározzák azok az érzelmek, melyek a játékot 
kiváltják és megjelennek a játéktevékenység folyamatában. A játék öröme növeli a 
fejlesztő hatásokat, ezáltal válik a játék az érzelmi nevelés színterévé. 

 Játékukban megjelenik a felnőttek világának utánzása, eközben tanulják meg a 
viselkedési formákat, elkezdődik erkölcsi magatartásuk kialakulása.  

 A játékban nagy szerepe van a társas kapcsolatoknak, a gyermek-gyermek és a gyermek - 
felnőtt kapcsolatnak, főként a szerepjátékban fejlődnek társas kapcsolataik 

 Pedagógiai programunkban a gyermekek szabad, spontán játéka dominál. 
 Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és 

élményszerzési lehetőségeket biztosítsanak a különböző játékformákhoz, a gyakorló 
játékokhoz, a szimbolikus-szerepjátékokhoz (drámajátékhoz), konstruáló játékokhoz, a 
szabályjátékokhoz. 
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 A napirendben megfelelő szerepet kap a gyermekek szabad játéktevékenysége a 
csoportszobában és az udvari játékban egyaránt. 

 Alkotó kedvű légkört teremtve a játékban fejlődik leginkább a gyermekek kreativitása. 
 Óvodapedagógusaink a csoportszobákat úgy rendezik be, hogy legyen állandó és 

variálható helye az úgynevezett játék „kuckóknak”. 
 Környezeti nevelésünk fontos eleme a természetsarok, amelynek gyűjteményét 

évszakoknak megfelelően változtatjuk. Kiemelt fontosságúnak érezzük a természet 
kincseivel való játékokat. 

 Játék keretében a kisgyermekek ismerkednek természeti anyagokkal ill. 
„természettudományos” megfigyeléseket végeznek (pl.csíráztatás játék). Fontos 
hangsúlyozni, hogy óvodapedagógusaink tudják, hogy ebben az életkorban nem a 
természeti jelenségek tudományos magyarázata a fontos, hanem sokkal inkább maga a 
felfedező, cselekvő tevékenység és a játék. 

 A játékeszközök kiválasztásánál óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy sok 
praktikus, félkész játékot szerezzenek be (pl.textíliák, fonalak, más természetes anyagok), 
melyek kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek fantáziáját, manuális képességeit és 
kreativitását. 

 Az egyes korosztályoknak eltérő mennyiségű és fajtájú játékeszközt biztosítunk. 
 Az udvari játékhoz zömmel a gyermekek nagy mozgásigényét kielégítő természetes 

anyagokból készült mozgásfejlesztő eszközöket (pl.fa- játékokra, mászókákra) 
biztosítunk. Az udvar folyamatos fejlesztése kiemelt feladatunk. 

 A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával, támogató, serkentő, 
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. 
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A gyermekek képesek több napon keresztül zajló játéktevékenységben részt venni. 
 Játékukban dominánsan megjelenik a szerepjáték 
 Az ismert meséket önálló kezdeményezésük által eldramatizálják, elbábozzák 
 Építkezésükre jellemző, hogy bonyolult és fantázia dús 
 A szabály játékok alkalmával a szabályok betartására és betartatására törekszenek. 
 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda szokás szabályrendszerének elemei 
 Interakciójuk, gazdag, kulturált és érthető 

Verselés, mesélés, dramatikus játékok 
 
A tevékenység célja a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív 
személyiségjegyeinek megalapozása a mágikus csodákkal teli meseélmények által, a versek 
zeneiségével és rímeivel. 

 A gyermekek érzelmi biztonságának és az anyanyelvi nevelésének legfontosabb 
színtere a többnyire játékos mozdulatokkal kísért mondókák, dúdolók, versek. A ritmus - 
mozdulat egysége a gyermeknek közvetlen érzelmi- érzéki élményt ad. 
 Az óvodapedagógusok a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből 
választanak.  
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 Az óvodapedagógusok az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi 
- népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséiből is választanak. 
 A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, alapján a felhasznált 
irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal válogatják, mert 
csak a művészi értékű irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai 
élményt. 
  A napirendben is kiemelt helye van mindennapos mondókázásnak, verselésnek és a 
mesélésnek. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő hangulatot és nyugodt 
körülményeket teremtsenek a mindennapi meséléshez. 
 A mese megfelel a kisgyermek szemléletmódjának, világképének. A mese - képi és 
konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel is feltárja a gyermek előtt a 
külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 
viselkedésformákat. 
 Feloldást és megoldást kínálhat szorongásaira a hallott és eljátszott mese. 

 A mesehallgatáskor a gyermek a mesélővel személyes kapcsolatban, biztonságban érzi 
magát, a játéktevékenységhez hasonlóan elengedhetetlen intim állapotában, eleven belső 
képvilágot jelenít meg. 

 A már jól ismert, megszeretett meséket a gyermekek szerepekre osztják az 
óvodapedagógusok segítségével és eljátsszák. A mese-dramatizációkhoz szükséges 
jelmezeket, kellékeket közösen készítik el, felhasználják hozzá a csoportban összegyűjtött 
régi öltözeteket, kalapokat, kendőket stb. A drámajátékokat először az 
óvodapedagógusok kezdeményezik, majd a gyermekek ötleteikkel gazdagítják és beépítik 
mindennapi játékukba. 

 A mese-dramatizációkat a nagyobbak eljátsszák a kisebbeknek, szüleiknek közös 
ünnepek, rendezvények alkalmával. A mindennapi meséléshez kapcsolódnak a 
drámajátékok, melyek, egyrészt, mint meseindíttatású játékok jelennek meg. (Ez a mesék 
kreatív feldolgozását, továbbgondolását, előzményük eljátszását stb. jelenti.) Másrészt, a 
drámajátékokat, mint kreatív képességfejlesztő játékokat alkalmazzuk a tehetséggondozás 
és a fejlődés elősegítésére. (Fejlesztik a gyermekek értelmi képességeit: érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kommunikáció.) 

 A mindennapi meséléshez, mondókázáshoz és verseléshez szorosan kapcsolódnak a 
gyermekek bábjátékai. A hallott meséket és az általuk kitalált történeteket, meséket, 
elbábozzák társaiknak. A bábjátékhoz közösen készítenek bábokat a felnőttekkel, vagy a 
kész bábokat használják fel. 

 Programunkban lehetőséget teremtünk a gyermekek saját vers- és mesealkotására, annak 
mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálására. 

A drámajátékok fejlesztő hatásai 
 Fokozzák a közösségért, a közösségben tevékenykedő gyermek aktivitását. 
 Segít a gyermeknek önmaga és a világ jobb megismerésében. 
 Serkenti a rugalmas gondolkodást, az alkotó képességet. 
 A gyermekek időérzékét. térbeli tájékozódását fejleszti 
 Beszédkészségük tisztaságát, kommunikációs képességeinek kifejező voltát segíti elő. 
 Szókincsüket bővíti. 
 Ellensúlyozhatja a tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitást, és a lakótelepi 

környezetből adódó, kevés kommunikációs lehetőséget biztosító létformát. 
 Gazdagítja a gyermekek játékkultúráját, kreativitását. 
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Beszélgetések 
 Az anyanyelvi nevelést és kommunikáció-fejlesztését szolgálják a napirendben szereplő 

beszélgetések, amikor a gyermekek csoportos, szervezett formában megbeszélhetik 
társaikkal és a felnőttekkel az őket foglalkoztató időszerű kérdéseket, beszámolhatnak a 
velük történt eseményekről, stb. 

 Ezek az alkalmak segítenek a gyermekek toleranciájának kifejlesztésében, az egymásra 
figyelés a másik meghallgatásának képességének kialakulásában. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A gyermekek a mindennapi tevékenységeik alkalmával szívesen ismételgetik a 

mondókákat, verseket, rigmusokat 
 Várják, igénylik a mesehallgatást 
 Szívesen mesélnek, dramatizálnak, báboznak a kisebbeknek és önmaguk szórakoztatására 
 Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-7 verset, 15-20 mesét 
 Tudnak meséket, történeteket, (verseket) kitalálni és azt mozgással megjeleníteni 
 Szívesen hallgatják a népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, 

rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséit. 
 

Mozgás 
A tevékenység célja a gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek szabad 
kibontakoztatása, játékos formában. Célunk továbbá a gyermekek térbeli tájékozódó 
képességeinek, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése. 

 Programunk mozgásos tevékenységeiben együttesen érvényesül a rugalmasság és a 
kötöttség. 

 A heti-rendben egy nap kötött formában szervezünk kiemelt mozgásos tevékenységet. 
 Mindennap szervezünk mozgásos játékokat, melybe a láb- és testtartást javító torna 

elemeit prevenciós és korrekciós jelleggel építjük be. 
 Az ismertetett mozgáslehetőségeken túl a csoportok életmódszervezésében helyet kapnak 

a kirándulások, túrázások, séták, a közelebbi és távolabbi környezetben is. 
 A mindennapi mozgás során, a mozgásos játékok szervezésében az óvoda épületét 

körülvevő nagy füves udvar, műfüves focipálya és játszórész kínálta lehetőségeket a 
gyermekek edzésében maximálisan kihasználjuk. 

 A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az 
irányított mozgásos tevékenységekkel. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai 
élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a 
pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, 
együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

 Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 
alkalmazására. 
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 A gyermekek szívesen mozognak, kitartóak a mozgásos játékokban 
 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni 
 Szeretik a szervezett mozgásos tevékenységeket 
 Szeretnek futni 
 A gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik 
 Képesek kreatív mozgásformákat kitalálni 
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 Képesek labdát pattogtatni, vezetni 
 Képesek célba dobni, egykezes felső dobással 
 Az ugrásokat talajérkezéskor fékezni tudják 

 
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A tevékenység célja, a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése; 
a gyermekek tér- forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 
nyitottságuk, igényességük alakítása. 

Programunkban a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az 
ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, 
szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel 
való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.  
Programunkban a vizuális látásmód fejlesztésére, az önkifejezési mód megtalálására naponta 
nyílik lehetőség a mindennapi komplex tevékenységekben, a csoportszobában és az udvari 
játék során is. 
 A vizuális kommunikációt fontosnak tartjuk. 
 A vizuális kifejezési forma tervezett témáját az évszakok és az ünnepek befolyásolják, 

valamint a spontán adódó lehetőségeket is kihasználjuk. 
 A csoportszobában viszonylag nyugodt "kuckókat" alakítunk ki, ahol a gyermekek a 

különböző eszközöket önállóan elővehetik és használhatják. 
 Programunkban a gyermekek manuális tevékenységei komplex formában jelennek meg a 

zenével, dallal, mesével, verssel, mondókával a környező világ megismerésével. 
 A vizuális tevékenységekben (pl. rajzolás, festés, gyurmázás barkácsolás, tépés, szövés, 

fonás, vágás, ragasztás stb.) olyan játékos tevékenység, melyben nem a produktum, 
hanem a tevékenység öröme a cél. 

 A vizuális nevelés a kreativitás, az alkotó képesség megnyilvánulásának egyik fontos 
eszköze. 

 Az óvoda épületét és a csoportszobákat gyermekek által készített rajzzal, plasztikai 
alkotással díszítjük.  

 Fontos, hogy a csoportszobák környezetükkel hozzájáruljanak a gyermekek esztétikai 
ízlésformálásához, ezért a díszítésükben természetes anyagokat használunk fel, melyek 
követik az évszakok és az ünnepek hangulati változásait. 

 Az óvodapedagógusok feladata változatos kifejezési technikák alapelemeivel és 
eljárásaival való megismertetése és a feltételek megteremtése, képességeinek legteljesebb 
kibontakoztatása. 

 Törekszünk a gyermeki alkotások pályázatok alkalmával meghirdetett, közösségi 
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A képalkotásban egyéni módon jelenítik meg az élményeiket, fantáziájukat 
 A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, színek variálása. 
 Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak 
 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek 
 A téralkotásban, építésben közösen vesznek részt 
 Rácsodálkoznak a szép látványára, szeretnek gyönyörködni benne 
 Az alkotásokról beszélni tudnak 
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 Önálló és csoportosan készítenek ajándékokat, kellékeket, játékokat stb.… 

 Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismernek műalkotásokat 

 Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismernek népművészeti elemeket, 
szokásokat, hagyományokat, nemzeti szimbólumokat. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 
A zenei nevelés célja a közös együtt játszás a közös éneklés örömének megszerettetése és 
megéreztetése, ezáltal fejlődik a gyermekek zenei ízlése esztétikai fogékonysága. 

 A zenei nevelésre a nap bármely során lehetőség nyílik a különféle tevékenységekhez 
kapcsolva, a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

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

 A játékdalokhoz, mondókákhoz természetes módon társul a zenei képességek fejlesztése, 
zenei ritmusérzék / metrum, ütem, ritmus, tempóérzék / zenei hallás / tiszta éneklés, 
dinamikai és hangszín érzék / zenei emlékező és reprodukáló képesség, belső hallás, 
zenei formaérzék. 

 A csoportszobák polcain játékként helyezzük el a különféle ritmus hangszereket, hogy a 
gyermekek a nap bármely szakában kezdeményezhessék a ritmussal kísért éneklést. 
(természetes anyagokból készített ritmushangszerek) 

 A zenehallgatásnál mind az élőzene mind a művészi értékkel bíró gépzene is helyet kap. 
 Programunkban az óvodapedagógusok a gyermekekkel közösen variálják az énekes 

játékok mozgás-anyagát olyan egyszerű tánclépésekkel, amit a felnőtti minta utánzásával 
a gyermekek követni tudnak. (táncház) 

 A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok 
megismerését, tovább élését segítik. 

 A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás örömét jelenti, 
oly módon, hogy minden táncos alkalom az együttes mozgás örömét adja a gyermekek 
számára. 

 A gyermekek minél tisztább éneklését az óvodapedagógusok mindennapi 
énekelgetésükkel segítik elő. 

 Az énekre, énekes játékokra, zenehallgatásra minden nap a komplex tevékenységekben 
nyílik lehetőség. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat, táncokat 
 A gyermekek gátlások nélkül, örömmel szeretnek énekelni 
 Élvezik a zenehallgatást 
 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat 
 Tudnak, ritmus, mozgást utánozni és rögtönözni 
 Érzik az egyenletes lüktetést és a dallamok ritmusát 
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A külső világ tevékeny megismerése 
 
A programunk célja a szűkebb és tágabb környezet felfedezése, melynek során a gyermekek 
pozitív érzelmi viszonyt alakítanak ki a természeti, emberi és tárgyi világ értékeivel. 
Környezeti nevelésünk célja a környezethez kapcsolódó értékek megismerése mellett a 
globális és helyi környezeti problémákra való figyelemfelhívás is. 

Célunk, hogy a gyermek cselekvő módon fedezze fel környezetét, és olyan tapasztalatok 
birtokába jusson, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
tájékozódáshoz szükségesek. Ismerje meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 
hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a 
nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, tanulja meg ezek szeretetét, védelmét. 
 

 Olyan környezettudatos szokás- és értékrendszer kialakítására törekszünk, amelyek 
alapvetően meghatározzák és befolyásolják a leendő felnőtt gondolkodás-és életmódját. 
(pl. Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, energia takarékosság, természeti értékein 
megóvása) 

 Környezeti nevelésünknek is két tartópillére a játék és a tapasztalás, kísérletezés 
 Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható 
fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartásformálás 
megalapozására, alakítására. 

 Kirándulásaink segítik környezetünk szűkebb és tágabb megismerést. 
 A közlekedésről saját tapasztalataik útján szereznek a gyermekek ismereteket (pl.utazás 

tömegközlekedési eszközökkel: autóbusz, villamos, metró). 
 A gyalogos közlekedésről a szűkebb és tágabb környezetben tett séták alkalmával van 

módjuk ismereteket szerezni. 
 Az óvodánk közelében található gyógyszertár, piac, posta stb. látogatása, melynek során 

az emberek mindennapi munkáját ismerhetik meg a gyermekek. 

 

Az óvodánk szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. 

 A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építve a 
fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazva a fenntarthatóság pedagógiája iránti 
elkötelezettséggel. 

 A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi 
feladatokat kiemelten kezeljük a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, 
faültetés, rovarhotel, esővíz tároló, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges 
táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a 
természeti környezet védelme stb.).  

 Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a 
környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.  

 A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, 
hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek 
megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, 
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eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek 
használata, kirándulások stb.) 

 A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve 
alapján a cselekvő, felfedező tevékenységszervezés módszerével zajlik. 

 Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a 
tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, felfedezés, 
élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, stb.) 

 Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a 
szülők bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban zajlik. 

 Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi 
hagyományaihoz. (természet-ünnepek, egészségi jeles napok, madarak-fák napja, a víz 
világnapja). 

 Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és ez a 
mindennapi munkájukban is megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi 
életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az 
ökológiai szemléletformálásra, megalapozására. (Kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot! 
ne folyasd a vizet feleslegesen!) 

 Az óvodaépületünk helyiségeinek berendezése tükrözi a környezetbarát szemléletmódot, 
Az óvoda berendezését az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jellemzi, helyi 
sajátosságok figyelembevételével a természetes anyagok felhasználása érvényesül. 

 A gyerekek által használt eszközöket vásárlásánál is prioritás a környezetbarát eszközök, 
játékok beszerzése. 

 Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van növényekkel, a 
természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”.  

 Az óvodánk udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. 
 Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és 

virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, a sziklakert, rovarhotel, a kerti tó. 
 A gyermekek kertgondozáshoz kerti szerszámokat használnak. 
 Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a 

gyermekek játékának. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő 
hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára. 

 A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag 
stb.), és a veszélyes hulladékok közül az elem gyűjtése.  

 A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újra felhasználás érdekében 
(ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul. 
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Környezeti nevelési programok, tevékenységek 
 
 Program/tevékenység 

megnevezése 
Tartalom Időszak Résztvevők köre 

1. Víz világ napja, Föld 
napja, Madarak-fák 
napja 

zöld jeles napi 
hagyományőrzés 

jelesnapok óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

2. Kertgondozás óvodakertben 
tevékenykedés 

évszaknak 
megfelelő 
időpont 

óvodásgyermekek, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

3. Élj szelektíven! szelektív 
hulladékgyűjtés 

egész év 
folyamán 

óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

4. A „hulladék nem 
szemét,” játékkészítés 

újra felhasználás havonta 1 x óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

7. Zöldülj! Fa/virágültetés évente 2x 
tavasz, ősz 

óvodásgyermekek, 
szülők, 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát 
segítők 

 

A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbéli, tér-és síkbeli 
szemléletének alakítása valósul meg. 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése 
Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik a kisgyermek, így szinte 
természetes módon ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések először passzív 
szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe. 
Célunk: 

 A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedeztetése, megtapasztaltatása. 

 A matematikai érdeklődés felkeltése. 
 A logikus gondolkodás megalapozása. 
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A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismertetéséből adódó 
óvodapedagógusi feladatok: 

 A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása. 
 Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása. 
 Matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, 

megtapasztaltatása 
 A matematika iránti érdeklődés felkeltése. 
 Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése. 
 A gondolatok, a probléma megfogalmazás, a pontos, egyértelmű, a gyermekek 

számára érthető közvetítése. 
 Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni 

fejlettségének, képességeinek figyelembevétele. 
 A gyermekek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika 

elfogadása. 
 Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés. 
 A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikro 

csoportos szervezéssel. 
 Mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés 

elmondása. 
 A matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai 

ítéletek megnevezése. 
 A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése. 

Matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek: 
 

A számfogalom előkészítése, megalapozása 
 

 Mennyiségek összemérése hosszúság, magasság, szélesség, vastagság, bőség, tömeg, 
űrtartalom szerint. 

 Halmazok összemérése, elemek párosítása. A válogatások során nyíljon mód a 
párosításra, számlálásra, a több, a kevesebb, ugyanannyi érzékeltetésére, gyakorlására. 

 Fedezzék fel a rész-egész viszonyát a válogatások, mennyiségek bontása során. 
 Játékos szituációkban számoljanak, bontsanak, mennyiségfogalmuk egyéni 

fejlettségétől függően a 6-10-ig számkörben mozogjon. 
 Sorba rendezett elemek helye a sorban, sorszámok megértése. 
 Mérések különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom. 

 
Tapasztalatszerzés a geometria körében 
 

 Szerezzenek tapasztalatokat gömbölyű és szögletes formákról, érzékeljék ezt testükön, 
tárgyakon. 

 Építsenek szabadon és másolással különféle elemekből. 
 Alkossanak síkban is szabadon, szerezzenek tapasztalatokat síkmértani formákról, 

fedezzék fel a rész-egész viszonyát. 
 Használják a logikai játékot, építsenek vele, fedjenek le felületeket. 

 
 
Tájékozódás a térben és a síkban 



36 
 

 
 Irányok azonosítása, megkülönböztetése. 
 Játékok során figyeljék meg ezeket tükörben, fedezzék fel a tükörkép, szimmetria 

érdekességét, játszanak sokat a tükörrel. 
 Próbáljanak meg tájékozódni a labirintusokban is. 
 Fedezzék fel, hogy a sorozatok olyan rendszerek, amelyek életükben is felfedezhetőek. 

Hozzanak létre változatos sorozatokat játékokban színekkel, hangokkal, mozgással, 
formákkal. 
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét 
 Tudják születési helyüket és idejüket 
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, felismerik a napszakokat 
 A gyermekek ismerik a szűkebb környezetük értékeit, műalkotásokat 
 Ismernek több a háziállatot, vadállatot, madarat, bogarat 
 ismernek néhány környezetükben előforduló növényt és azok gondozását 
 Ismerik a közlekedési eszközöket. Gyakorlatot szereztek az elemi közlekedési szabályok 

betartásában 
 Ismerik a környezet megóvásának legfontosabb szabályait (pl. elzárják a vízcsapot, hogy 

feleslegesen ne folyjék a víz, ismerik a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, ismerik, 
hogy szemétből is lehet valamit készíteni stb.. 

 Tudnak legalább 10-ig számolni, össze tudják a tárgyakat hasonlítani mennyiség, 
nagyság, szín és forma szerint 

 Képesek halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni 
 Helyesen értelmezik és használják az összehasonlítás megítélésének fogalmát: hosszabb-

rövidebb, kisebb-nagyobb, több-kevesebb 
 Helyesen használják a névutókat. 
 Felismerik a sorba rendezés logikáját, azt képesek jól folytatni, legalább 3 elemszámmal. 
 Az alapvető síkformákat felismerik, azonosítja: kör, négyzet, téglalap, háromszög. 
 Képesek részekből az egészet kirakni. 
 Ismerik az alapvető mértani testeket, azokat képesek felismerni és megnevezni (kocka, 

gömb, téglatest). 
 Tapasztalatuk van a tükörképről, szimmetriáról. 
 Azonosságokat, különbségeket képesek felismerni és megfogalmazni. 
 Ismerik a jobbra-balra irányokat értik a helyeket kifejező névutókat (pl. alá, fölé, mellé, 

közé stb..) 
 Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően Ismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a 

hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományokat, szokásokat, a nemzeti, családi és a 
tárgyi kultúra értékeit. 

 Szeretik és védik a természeti értékeket. 
 

Munka jellegű tevékenységek 
 
Nevelési programunkban a tevékenység célja, a gyermeki munka megszerettetésén keresztül 
olyan készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a 
gyermekek közösségi kapcsolatait. 
 A munka jellegű tevékenységeket az élet velejárójának, tapasztalatszerzésnek és a 

környezetük megismerésének tekintjük. 
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 Olyan munkavégzéshez szükséges képességek alakítására adunk lehetőséget, mint 
rendszeresség kötelesség illetve feladattudat, kitartás, stb. 

 A „meg tudom csinálni!” érzése önbizalmát növeli, pozitív énképét erősíti, reális 
önismeretét alakítja gyermekeinknek. 

 A játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató munka, és munka jellegű játékos 
tevékenységek, elsősorban a gyermekek saját személyükkel kapcsolatos önkiszolgálást és 
az élethelyzetekben való közös együttműködést, a folyamatos megbízások rendszerét 
jelentik. Örömforrásként sikerélményhez juttatja a gyermekeket, egyre önállóbbak, 
magabiztosabbak lesznek. 

 Minden munka jellegű tevékenységnél fontos, hogy a közösen végzett munka igazi 
élményt nyújtson. 

 A munka jellegű tevékenységek a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés 
alakításának fontos pedagógiai eszköze, a gyermekek saját és mások elismerésére 
nevelésének egyik formája. 

 Az óvodapedagógus értékelése legyen buzdító, mindig megerősítő, hogy a gyermekekben 
pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. 

 Nagyon fontos a jó szervezés, hogy a gyermekek egyéni képességeikhez igazodó 
munkamegosztásban vehessenek részt a közös munkában, melyben az óvodapedagógus is 
közreműködik. 

 Az óvodapedagógus adjon lehetőséget az önálló tevékenységként végzett alkalmi 
megbízások teljesítésére, az elvállalt naposi vagy egyéb munkákra, a környezet-, a 
növénygondozásra. 

 
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
 A gyermekek szeretnek a közösségben dolgozni 
 Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik 
 Munkavégzésükben az önállóságra törekszenek 
 Szíves vállnak egyéni megbízatásokat 
 Szívesen vesznek részt a növénygondozásban 

 
Tanulás 

 
Az óvodai nevelési gyakorlatunkban a tanulás folyamatos, melynek színtere a komplex 
játékba integrált tevékenység. 

A munkafajták 
helyszínei: 

A munkafajták lehetőségei 

Épületen belül: pl. terítés, rendrakás az étkezőben, játékok helyrerakása a 
csoportszobában, csoportszoba díszítése, sepregetés, teremrendezés: 
szükség esetén székek, asztalok, szőnyegek átrendezésében való 
segítségnyújtás 
ágynemű összehajtogatása délutáni pihenő után 
rendrakás a mosdóban, törölközők, poharak helyre tétele 
rendrakás az öltözőben, cipők helyre tétele, ruhák fogasra akasztása 

Épületen kívül: pl. virágöntözés, ültetés, sepregetés, száraz falevelek összehordása, 
szabadtéri játékeszközök helyére hordása, lenyírt fű összeszedésében való 
segítés.  
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Pedagógiai programunkban a tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek 
fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 Óvodapedagógusaink a tanulást támogató környezet megteremtése során építenek a 
gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

 Helyi pedagógiai programunk felfogásmódja, hogy a tanulást folyamatosan utánzásos, 
spontán és részben irányított ismeretszerzésként értelmezi. Ez az egész nap folyamán 
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, séták 
alkalmával, az óvodapedagógusok által kezdeményezett játékos komplex 
tevékenységekben valósul meg. 

 A tanulás feltétele a gyermek cselekvő részvétele, aktivitása, közvetlen 
tapasztalatszerzése az egyes tevékenységekben. 

 A tanulás lehetséges formái programunkban játékba ágyazott komplex tevékenységekben 
valósulnak meg, oly módon, hogy a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát 
fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozásokat tervezünk és 
szervezünk, annak érdekében, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó 
évében az iskolai nevelés-oktatásra készítsük fel. 

 A tanulástámogatás érdekében felhasználjuk az IKT adta lehetőségeket (programok, 
eszközök)  
 

Módjai 
 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása) 
 a spontán játékos tapasztalatszerzés 
 a játékos, cselekvéses tanulás 
 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 
 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 
 a gyakorlati problémamegoldás 
Az óvodapedagógusok a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 
segítik a gyermekek személyiségének teljes kibontakozását! 
 

XI. AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOS PEDAGÓGIAI FELADATAI 

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadásának feltételei 

Alapelveink: 
 a sérült ember is egyedi, megismételhetetlen, ezért sajátos nevelési 

megközelítést, egyéni bánásmódot igényel ugyanúgy, mint bárki más; 
 elsősorban ember, s csak aztán sérült; 
 nem helyette kell cselekednünk, hanem a szükséges feltételeket kell 

megteremtenünk. 
 
Az integrált nevelés várható előnyei: 

 mind a befogadó, mind a sajátos nevelési igényű gyermek személyiségére 
pozitív hatással lehet, empátiás készségük fejlődik a másság megismerésével; 

 a sajátos nevelési igényű gyermek szociális készségei, alkalmazkodó 
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képessége, önállóságra törekvése, együttműködése fejlődik, beilleszkedik ép 
társai közé; 

 előkészíti az iskolai integrációt. 

Célok: 
 fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, és ne terhelje túl 

őket 
 az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs célú 

foglalkozások programjai az óvoda nevelési programjainak tartalmi elemeivé 
válnak 

 

 A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:  
 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 
 a gyermek életkori sajátosságainak fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű 
módosulását; 
 a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 
szükségessé. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 
szakértői véleménye. 
 

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 
 

 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az 
eredményeket értékelő környezet segíti; 

 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke 
határozza meg; 

 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 
személyiségjegyei befolyásolják;  

 a habilitációs, rehabilitációs egyéni vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai 
kompetencia, az egyéni fejlesztési tervhez pedig szakirányú végzettségű 
gyógypedagógus közreműködése szükséges. 

 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

 a fogyatékosság típusa, súlyossága; 
 a fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás ideje; 
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 korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetén a korai időszak 
fejlődésmenete; 

 a gyermek életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, családi 
háttere. 

 Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, 
mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi 
készségek és az értelmi képességek fejlesztését. Az egyes sajátos nevelési igény 
típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: 
 

 a fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 
pedagógiai-gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat 
diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

 törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására; 
 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, és használatuk megtanítása; 
 az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése; 
 a fejlesztés rövid távú céljait, minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, 
javaslataira kell építeni. 

 az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása 
 
A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek 
számára: 

 az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők 
megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, 
együttműködés a sérült gyermek családjával; 

 sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 
alkalmazása; 

 az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 
 az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata a 

segédeszközök el- fogadtatása, azok következetes használatára és megóvására 
nevelés; 

 a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült 
funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

 annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 
kiemelkedő teljesítményre is képes; 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek 
egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához; 

 a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai 
integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 
 

 
A Rákosmenti Mákvirág Óvodában megvalósuló integrált nevelés 
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Cél: A Szakértői Bizottság által Sajátos nevelési igényűnek nyilvánított gyermekek 
esélyegyenlőségének biztosítása az integrált óvodai nevelés keretében. 

Feltétel: Az integrált nevelés hatékony működéséhez szükséges, hogy az 
óvodapedagógusok nyitottak legyenek a befogadáshoz, elsajátítsák a 
befogadáshoz, az egyéni bánásmód és differenciálás központú neveléshez 
szükséges készségeket. 

Fontos az integrációt támogató környezet, az óvodai intézmény felkészítése az integrált 
pedagógiai programok befogadására, érzékenyítő alkalmazására. 
 

Tevékenységek: 
 helyzet-, állapot felmérés, igények felmérése; 
 az integráció személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; kapcsolatfelvétel 

szakemberekkel (a felmerülő szükségletek alapján); 
 együttműködési formák és szintek megbeszélése, megállapodás; 
 az óvodai és szülői közösség minden szintjének felkészítése, érzékenyítése, 
 a fejlesztő eszközök, speciális eszközök beszerzése, a fejlesztőhelyiség 

berendezése (a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével); 
 az integrált nevelés megvalósítása megfelelő szakemberekkel, egyéni és 

csoportos formában; 
 továbbképzések, tréningek, szakmai műhelymunka, esetmegbeszélések. 

 
A célirányos, sérülés-specifikus fejlesztés lehetővé teszi a továbbiakban az iskolai kudarcok 
csökkentését, képességeik kibontakoztatását, segít megfelelő iskola kiválasztásában, 
előkészít az iskolai életre. 
 
Az óvodai felvétel feltételei: 

 betöltött 3. életév; 
 közösségbe illeszthetőség, integrálhatóság; 
 segédeszközzel, vagy a nélkül történő helyváltoztatás, illetve 

megtaníthatóságának lehetősége; 
 alapfokú önkiszolgálási szint megtaníthatóságának jelei; 
 a gyermek mindenekfelett álló érdekeit szolgáló, és a tényleges fejlődést 

biztosító megállapodás az óvoda, és a szülő, gondviselő között; 
 az esetlegesen társuló fogyatékosság maximum enyhe mértéke. 

 
Óvodakezdéshez szükséges dokumentumok: 

 orvosi diagnózis, vagy a vizsgálat folyamatáról szóló igazolások; 
 a megelőző pszichológiai, gyógypedagógiai vélemények, vizsgálati eredmények; 
 a szükséges otthoni gyógyszerekről szóló szakorvosi vélemény; 
 a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok Szakvéleménye, azok javaslatai, a 

szakmai ellátásra, fejlesztésre vonatkozó előírások. 
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Az integrált nevelés célja: 
 a Szakértői Bizottság szerint a 3–7 éves integrálható sajátos nevelési igényű 

gyermekek normál óvodai közösségbe való beillesztése, befogadása, nevelése; 
 a sajátos nevelési igényből következő hátrányok csökkentése; 
 a normál fejlődés menetű és a sérült gyermekek közötti kölcsönös elfogadás, és 

tolerancia ki- alakítása; 
 a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése a túlterheltség 

elkerülésével; 
 fejlesztésük megvalósulása a számukra megfelelő területeken; 
 az adott gyermek fejlődésének üteméhez igazított elvárások; 
 a megfelelő iskolai életre való felkészítés. 

Feladataink, a kitűzött célok elérése érdekében: 
 szakemberek, gyógypedagógusok segítségével, irányításával habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztés; 
 a sérült területek, képességek fejlesztése, kompenzálása játékos, életkorhoz 

igazodó, (terhelhetőséghez is), egyéni, (külön) és csoportos (közös) 
foglalkozási formában; 

 differenciált, egyéni bánásmód az eltérő ütemű fejlődés lehetőségének 
biztosítása; 

 a sajátos nevelési igényű gyermek szocializációjának elősegítése, önállóságra 
nevelés. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése tekinthető, melynek 
eredményes megvalósítását az alábbiak biztosítják: 

 az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs 
szemlélet, és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A 
módszerek, módszerkombinációk meg- választásában a „sérülésspecifikusság” 
alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az 
egyéni fejlődési sajátosságokhoz; 

 a gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 
hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 
óvodapedagógus: 
1. Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az 

értéket; érzékeny a gyermekek problémáira és képes személyre szabott 
segítséget nyújtani. 

2. Megnyilvánulásaival mintát ad, viselkedésével értéket közvetít, pozitív 
szokásokat alakít ki. 

3. A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépíti, a gyermek fejlődésének elemzése alapján eljárásait 
megváltoztatja. 

4. Egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 
5. Tudatában van, hogy a gyermekközösség erősítése különös hangsúlyt 

kap integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása 
esetén. 

6. Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 a gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy pszichés 



43 
 

fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú 
végzettségű gyógypedagógus az együttműködés során: 

 
1. segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását, 
2. javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, 

módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez 
igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet 
kialakítására, 

3. segítséget nyújt a szükséges speciális (segédeszközök kiválasztásában, 
tájékoztat a be- szerzés lehetőségéről, 

4. együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a 
gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, 
javaslatait, 

5. segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek 
összehangolásában, 

6. kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 
átadásával, 

7. részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 
8. részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

 
Az óvoda humán erőforrásai, személyi feltételek 
 
Személyi erőforrásként biztosítjuk a megfelelő szakember ellátottságot. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek létszáma és sérülésük súlyossága függvényében alkalmazzuk a 
szakembereket, (a fogyatékosságnak megfelelő végzettségű gyógypedagógust), a nevelő 
munkát segítőket, pl. gyógypedagógiai asszisztenst. 

A gyógypedagógiai asszisztensek számára külön munkaköri leírás szükséges. 
 

Gyógypedagógusok alkalmazása 
 
Az óvodában három gyógypedagógus, és gyógypedagógiai asszisztensek segítik a sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátását. 
Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó 
óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai 
nevelő munkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 
Az óvodánkba érkező, óvodánkban járó sajátos nevelési igényű státuszt kapott gyermekek 
gyógypedagógiai fejlesztése a szakértői bizottság által kiállított szakvélemény megérkezését 
követő hónap elsejétől kezdődik. 
Az óvodában integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus 
ellátásához az óvoda igénybe veszi a kerületi szakszolgálat, és a  
Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény utazó szakemberének hálózatát. 
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Tárgyi feltételek 
A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 
segédeszközök megléte biztosítja a célok megvalósítását. Az eszközöket, felszereléseket a 
ténylegesen ellátott feladatok arányában, fokozatosan, és folyamatosan teremtjük elő. 

Az óvodába való akadály nélküli bejutás lehetősége adott. A belső közlekedésben, az 
ajtókban nincs küszöb, a folyosó elég széles, a mosdót, öltözőket könnyen meg lehet 
közelíteni, és használni.  

A hatékony egyéni, és kiscsoportos fejlesztéshez rendelkezésre áll több megfelelő helyiség, 
melyek nagysága, bútorzata, mérete, formája, funkciói, felszereltsége alkalmazkodik, és 
illeszkedik az sajátos nevelési igényű gyermekek alapító okiratban felsorolt sérüléséhez. 
Rendelkezünk külön logopédiai szobákkal, és mozgásfejlesztő helyiséggel is. 

A tágas csoportszobák elegendő teret, és megfelelő helyet biztosítanak a szabad játékhoz; 
különböző játéktevékenységekhez, mozgásos, énekes, ill. szabályjátékokhoz, spontán, 
szabad mozgáshoz, az étkezéshez, esetleges gondozási feladatokhoz, személyes tárgyak 
tárolásához, a teljes elkülönüléshez viszont nem. 

A gyermekek önállóságának, alkalmazkodásának kialakulásában segítségünkre van a 
berendezések mobilitása, a terem igény szerinti alakíthatósága. A csoportszoba 
berendezésénél a sajátos nevelési igényű gyermek sérülési típusán túl odafigyelünk a fiúk, 
lányok arányára is, a gyermekek érdeklődésére. 
A nevelés tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések, (készségfejlesztő 
játékok, szemléltető eszközök, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, 
fejlesztését biztosító speciális eszközök, berendezések, nélkülözhetetlenek, beszerzésük 
folyamatosan történik. Az udvari, csoportszobai játékok, felszerelések szolgálják a 
gyermekek közös együtt játszásának lehetőségeit. Szakirodalom olvasása, nevelési, 
gyógypedagógiai folyóiratok beszerzése, nyomon követése folyamatos. A Faliújságunk több 
funkciós, létrejött egyrészt a gyermekek által készített munkák kihelyezése céljából, valamint 
külön területen a szülők számára, mint információs csatorna, aktuális, közérdekű hírek, 
újdonságok tájékoztatására. 

 

Az óvodai élet megszervezése, szervezeti keretek 
 
Az óvodai élet megszervezése a hagyományos óvodai élet szervezésétől nem tér el, hanem 
kiegészül a speciális ellátásokkal, fejlesztésekkel. Az általános napi- és heti rend mellett, 
azzal párhuzamosan pontos időbeosztás szerint történnek a speciális megsegítések, 
foglalkozások. Fontos a tevékenységek közti harmonikus arányok betartása, szem előtt tartva 
a játék kitüntetett szerepét. 

 

A csoportok szervezése 
 
A sajátos nevelési igényű gyermek felvételéről, ellátásának tényleges biztosítottságáról az 
óvoda vezetője dönt. Az óvodai csoport létszám maximum 25 fő. 
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Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, és pszichés fejlődési zavarral küzdő kettő 
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, autizmus spektrum zavarral küzdő három 
gyermekként vehető számításba. 

 
Napirend 
 
A napirend során mindig csak annyi segítséget kap a gyermek, ami a további önálló 
cselekvéséhez szükséges. A napirend összeállítása tükrözi a sajátos nevelési igényű 
gyermekek igényeit, szükségleteit. Más a tevékenységi idő, hosszasabb az étkezés 
időtartama, a gyermek gyorsabban elfárad, több, vagy gyakoribb pihenésre van szüksége. 
Fontos, hogy az egyéni fejlesztés ideje ne ütközzön a csoportos fejlesztésével, a gyermek 
mindkettőben részt tudjon venni.  
Az együttes (csoporttal közös) és a külön fejlesztés időtartama, aránya a lehető 
legoptimálisabb a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni szükségleteihez viszonyítva. A 
megadott napokon, a délelőtti egyéni fejlesztésre szánt intervallumon belül a 
gyógypedagógusnak adott a szabadsága a gyermekek sorrendiségének megválasztásában, 
figyelembe véve a gyermekek aktuális állapotát. 

A szülők felé elvárás, hogy időben hozzák be gyermeküket a fejlesztésre. 
 

Hetirend 
A foglalkozások a sajátos nevelési igényű gyermekek számára kötelezőek! A kötött 
foglalkozások naponkénti szervezett beosztása, a gyógypedagógus meghatározott közös 
foglalkozásokon történő részvétele stabil keretet biztosít mind az egészséges, mind a sérült 
gyermekek fejlesztéséhez. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének napra megjelölt ideje a folyamatos 
reggeli, és az ebéd közötti időtartamra esik, nem zavarva az óvodapedagógus csoportos 
foglalkozását. A segítő szakemberek, utazó gyógypedagógus délelőtti időtartamban 
foglalkoznak a gyerekekkel. 

 

A dokumentációk 
 

Az óvodapedagógus részéről: 
 a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését a csoport naplóban, fejlettségét, 
a gyermek saját mérési-értékelési dossziéjában kell rögzíteni; 
 Felvételi- és mulasztási naplóban a szakvélemény számát, a felülvizsgálat 
időpontját, a BNO kódot kell nyilvántartani. 
 A csoportnaplóban a fejlesztő tevékenységek tervezésénél hetente 
megjelenik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési terve. 

A gyógypedagógusok részéről: 
 Egyéni fejlesztési tervek, Egészségügyi és Pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs ellátás egyéni fejlődési lap külívének, belívének vezetése, év 
elején, és év végén a gyermekek felmérése, ennek dokumentálása, további 
adminisztráció az óvoda- vezető döntése (heti foglalkozások időrendi tervezése, 
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egymásra épültsége, összehangolása a gyógypedagógusok között). 

A gyermekek értékelése, a fejlődés mutatói: 
 

A gyógypedagógus részéről az óvodai nevelési év elején, félévkor és év végén a 
sajátos nevelési igényű gyermekek megfigyelési lapja kiegészül. Fejlődésük mutatóit 
két szinten kell vizsgálni, illetve vizsgáltatni: 

 óvodán belül meghatározott időszakonként (év eleje, félév, év vége); 
 óvodán kívül a szakértői hálózat segítségével. 

Az értékelés alapja az a komplex gyógypedagógiai, logopédiai, mozgás vizsgálat és 
dokumentáció, melyet az óvodába lépéskor (beszoktatási idő után) illetve nevelési év 
elején és végén a szakemberek végeznek el. A megfigyelés, értékelés tanév elején, 
tanév végén szöveges formában kerül dokumentálásra, félévkor aláhúzásos formában. 
A vizsgálathoz összeállított részképességeket mérő feladatsor belső használatra készült, 
amely a megfigyelésekkel együtt az egyéni fejlesztési terv kidolgozását is elősegíti. A 
tanév elején készült felmérésről a szülőknek az őszi félévben tartandó fogadóóra 
keretében adunk erről visszajelzést, tanév végén írásos formában. 

            A fejlesztés színterei: 
 a csoporton belül, a foglalkozások keretében (kölcsönös konzultáció alapján); 
 az erre a célra kialakított fejlesztő helyiségben, logopédiai szobában egyéni 

vagy kiscsoportos szervezési formában. 
 

A gyógypedagógus munkakörének szabályozása: 
 
A gyógypedagógus kötelező óraszáma 22 óra. Mivel az óvodában nem valósítható meg a 
tanórai időkeret, ezért ez a gyermek érdekeit szem előtt tartó rugalmasabb időkeretben is 
megvalósulhat: 

1. Csoporton belül: 
 lehet megfigyelő; 
 tanácsadó differenciált munkában segíthet (óvodapedagógus és 

gyógypedagógus. együtt- működése közös foglalkozásokon=csoportos 
fejlesztés!); 

 fejlesztő feladatok beépítése a közös foglalkozásokba. 

2. Csoporton kívül: 
 egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztések tartása, habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztés; 
 kapcsolattartás feladatai; 
 külön fejlesztési program kidolgozása, (együttműködik benne az 

óvodapedagógus is); 
 az együttnevelés érdekében habilitációs, rehabilitációs tevékenység végzése, 

sérülés- specifikus módszertani eljárások alkalmazása, használata, (igazodva 
a sérülés súlyosságához, halmozódásához). 
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A sajátos nevelési igényű gyermek beszoktatása, szociális készségeinek, 
kapcsolatrendszerének fejlesztése: 
 
Fokozatos beszoktatás (időtartamban, a szülővel közösen bent töltött időben, majd nélküle, a 
szociális kapcsolatokban, tevékenységi területekben, csoportban eltöltött időben).  
A gyógypedagógusnak végig közreműködő szerepe van, az óvodapedagógussal 
együttműködik a sajátos nevelési igényű gyermek beszoktatásában és az egyéni módszerek 
kidolgozásában.  
 

A gyermekcsoport felkészítése: 
 
Fel kell hívni az egészséges társak figyelmét, hogy a gyógyászati és egyéb segédeszközök 
nem játékok, sérült társuknak szüksége van rájuk a boldoguláshoz, (mindennapi életben való 
helytálláshoz) épségükre vigyázniuk kell nekik is. Ez az egészséges gyermekközösség 
szociális készségeinek, toleranciájának, az elfogadás, megértés attitűdjének kialakításának 
eszköze is lehet. 

 

A gyógypedagógus fejlesztő tevékenysége: 
 

 sérülés-specifikus egyéni, kiscsoportos fejlesztés; 
 a Szakértői Bizottság véleménye, javaslatai alapján, ennek értelmezésében és a 

mindennapi gyakorlatba való átültetésében, megvalósításában a 
gyógypedagógus segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak. 

 

Kompetenciák és feladatkörök: 
 
A gyógypedagógusok, segítő szakemberek, és az óvodapedagógus kompetenciájának, a 
feladat- köreiknek pontos meghatározása, tisztázása az együttműködés megkezdése előtt 
elengedhetetlen, mind a funkciók, mind pedig a kapcsolattartás kötelezettségét és formáit 
illetően. A feladatköröket és kompetenciákat a munkaköri leírások konkrétan tartalmazzák. 
Az óvodapedagógusok és a gyógypedagógusok, segítő szakemberek egymás pedagógiai 
munkájának ellenőrzésére, és értékelésére nem kompetensek! Viszont az a közös cél, hogy 
mind az egészséges, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek optimális fejlesztése érdekében 
együtt kell működniük minél hatékonyabban. 

Az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok pedagógiai, munkajogi ellenőrzését az óvoda 
vezetője (mint vezetői funkció) végzi.  

 

A gyógypedagógus és az óvodapedagógus érintkezési formái: 
 

 megbeszélés, tanácsadás; 
 írásbeli rögzítések, a foglalkozásokon való segítés, szakmai konzultáció. 
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Egyeztetések, egymás munkájának összehangolása: 
 
Az óvodapedagógusok a nevelési év elején megkapják a gyógypedagógustól a csoportjukba 
felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, csoporton kívüli fejlesztési tervének 
időbeosztását. A sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre lebontott, a gyermek speciális 
szükségletei szempontjából fontos információkat, a mindennapos feladatok összesítését. 
A gyógypedagógus, a logopédus (és más segítő szakemberek) minden hónap elején 
egyeztetik az óvodai sajátos programok (kirándulás, ünnepek, megemlékezések stb.) 
időpontjait, amelyekből a sajátos nevelési igényű gyermekek nem maradhatnak ki. Az 
óvodapedagógusok kötelessége értesíteni a gyógypedagógust, ha a gyermek hiányzik, vagy 
hosszasan távol marad az óvodától. 
Ezért, aktuális esetben ebből a célból változtathatnak az egyéni fejlesztések időpontjain. 
Szervezés területén közösen alakítják ki a legmegfelelőbb feltételeket a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai csoporton belüli tevékenységeihez, beleértve a kiszolgáló helyiségeket is 
(akadálymentesség, üléshelyzetek, támaszkodási lehetőségek, elérhető méretek stb.). Javaslatot 
tesznek az átalakításhoz, az eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez, melynek 
költségvetési kihatásait az óvoda vezetője oldja meg. 
A dajkát, segítőket is közösen készítik fel a sérült gyermekek fogadásával, nevelésével, 
gondozásával kapcsolatos gyakorlati teendőkre, amelyeket a Napirendben is rögzítenek. 

 

Elvárások: 
A család elvárása az óvoda felé: 
 a gyermek integrálhatósága esetén a befogadása, pozitív példa nyújtása; 
 a gyermek önmagához képest történő fejlesztése a szakszerű ellátás 

következtében; 
 testi, lelki épségének megóvása; 
 folyamatos, szakszerű tájékoztatás; 
 legyen partner az óvoda a gyermek nevelésében. 

A fenntartó elvárása az óvoda felé: 
 a sajátos nevelési igényű gyermek kapja meg a sérülés-specifikus ellátást, az 

esélyegyenlőség biztosítva legyen. 
A gyermekek elvárása az óvoda felé: 
 legyen olyan hely, ahol jó lenni, sokat lehet játszani, biztonságban érzi 

magát, odafigyelnek rá és törődnek vele; 
 egyéni bánásmódban részesül, megkapja a sajátos nevelési igényének és 

egyéniségének legmegfelelőbb ellátást, játszva tanul. 

Az óvoda elvárása a fenntartóval szemben: 
 biztosítsa az integráció személyi és tárgyi feltételeinek megvalósítását, 

finanszírozását! 
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Az óvoda elvárása a gyógypedagógussal szemben: 
 szaktudással, és kellő rugalmassággal végezze a sérülés specifikus fejlesztést; 
 támogassa az óvodapedagógus munkáját, csoportos fejlesztésen belül 

biztosítsa a differenciálást, az egyéni bánásmódot, segítse az ép közösséget a 
befogadás folyamatában. 

A gyógypedagógus elvárásai a fenntartóval szemben: 
 finanszírozza a sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus 

ellátásához szükséges szakembereket, fejlesztő eszközöket, terápiás 
eszközöket; 

 segítse a továbbképzési programok finanszírozását; 
 a jogszabályokban előírt kötelezettségeit teljesítse a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrációjának elősegítésében. 

A gyógypedagógus elvárásai az óvodával szemben: 
 a fejlesztés személyi, és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
 pozitív hozzáállás a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását illetően 

az óvoda „többlet szolgáltatásainak” rangsorolása, (a fejlesztések kiemelése 
fontosság szempontjából), 

 az óvodapedagógusokkal szemben együttműködés, pozitív attitűd a 
javaslatok, tanácsok el- és megfogadása, alkalmazása. 

Az óvoda elvárásai a szülővel szemben: 
 a gyermek érdekeit mindenkor szem előtt tartó, együttműködő, egymást 

(gyermek, gyógy- pedagógus, óvodapedagógus, óvoda), kölcsönösen segítő, 
megsegítő magatartásforma ki- alakítása, betartása, 

 időhatárok betartása. 

Az óvoda elvárásai az egészséges gyermeket nevelő családokkal szemben: 
 elfogadás, magas fokú tolerancia, 
 tartózkodás a diszkriminatív magatartásformáktól, megnyilvánulásoktól. 

 

 

1.1. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, 
feladatai az óvodai nevelés során 

1.1.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás szervrendszer 
veleszületett vagy szerzett károsodása, és/vagy funkció zavara miatt jelentős és 
maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik 
a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.  A különleges gondozási igényt 
meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. 
A 3–7 éves integrálható mozgáskorlátozott gyermekek az óvodai nevelés során, 
szociálisan, értelmileg és érzelmileg is érettebbé válnak az iskolai életre. A 
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mozgássérült gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép kortársaikhoz. 
Énképük és önértékelésük pozitív irányba fejlődik. Csökken a függőségi 
beállítódásuk, nem hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata. 
Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélet-mentességre lehet építeni. Ezzel a 
későbbi társadalmi integrálódás, a természetes elfogadó attitűd kialakulását 
segíthetjük, valamint, lehetőségük lesz megtanulni a segítségnyújtás és az elvárások 
helyes arányát. 

 
 
Ismerkedés az óvodával 
A szülőknek lehetőséget kell adni, hogy gyermekükkel a beszoktatás előtt látogassanak 
el az óvodának abba a csoportjába, ahova a gyermek felvételt nyert. Fontos, mivel a 
sérült gyermekek és családjaik igen szűk körben élnek, ismeretségi körük gyakran a 
gyermek állapota miatt meghatározott. 

 
Beszoktatás 
Az óvodában a szülővel közösen és fokozatosan valósítható meg a beszoktatás. 
Időtartamát az óvodapedagógus, és a szomatopedagógus határozza meg a szülővel 
egyetértésben. A beszoktatás több színtéren történik. Nagyon fontos, hogy a 
csoportszobán kívüli helyiségek (egyéni és kiscsoportos fejlesztő helyiségek, 
tornaelőtér, udvar) megismerésekor is jelen legyen a szülő, mindaddig, ameddig ezt a 
pedagógus és a gyermek igényli. 

 
Napi kapcsolattartás 
Fontos, hogy a mindennapi – a gyermeket érintő – eredményekről, problémákról 
állandó tájékoztatás történjék mind a szülők, mind a pedagógusok részéről. Fontos a 
szükségletekkel kapcsolatos információ, a technikai segédeszközök használatának, 
kezelésének ismerete, az esetleges gyógyszerhatás várható következményének 
jelzése, amely a gyermek viselkedését, figyelmét befolyásol- hatja. A szülők 
figyelmét fel kell hívni, hogy a gyermeknek az önállóság elérése érdekében nagyon 
fontos az óvodában elsajátított tevékenységek otthoni gyakorlása is. 
Továbbá, ha a mozgáskorlátozott gyermek óvodán kívüli fejlesztésre, foglalkozásra 
jár, ezt az adott napon figyelembe kell venni, hogy az esetleges túlterhelést el 
lehessen kerülni. 

 
A mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelésének célja 

 törekedni kell a mozgásos tapasztalatszerzés belülről jövő igényének 
kialakítására, az  akadályozottság, hátrány leküzdésének késztetésére, a pozitív 
személyiségjegyek, képességek megismertetésére. 

 
Az integráltan nevelhető mozgássérült gyermekek köre 

A Szakértői Bizottság feladata annak eldöntése és vizsgálata, hogy a gyermek 
nevelhető-e normál, óvodai közösségben fizikai korlátai, motoros akadályozottsága, 
egészségi állapota, esetleges társuló fogyatékosságai, az általa használatos 
segédeszközök, valamint az óvoda tárgyi feltételei, sérülés-specifikus szakember 
ellátottsága figyelembe vételével, mérlegelésével. 

 
Az integrálhatóság feltétele 
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Az önellátás esélyeivel arányos, nagymértékben függ a mozgásállapottól. Az integráció 
során azt kell szem előtt tartani, hogy a gyermek tanuljon meg legalább segédeszközzel 
(támbottal vagy járókerettel) közlekedni és az önkiszolgálás lehető legmagasabb fokát 
érje el. Amennyiben a gyermek ezekre képes, az óvodában való nevelése, fejlesztése 
maximálisan ajánlott. Előnyös, ha kézfunkciójuk fejlett annyira, hogy elemi szinten, kis 
segítséggel ellássák magukat. Kommunikációjuk olyan szintű legyen, hogy társaikkal és 
a felnőttekkel kapcsolatot tudjanak teremteni, szükségleteiket tudják jelezni. 
A gyógyászati segédeszközök nagy részét a szakorvos írja fel. Használatukat célszerű 
a szülőkkel megbeszélni, és az óvodában is, otthon is használni, ügyelve a megfelelő 
higiéniai tisztántartására. Az új segédeszközöknél hosszabb szoktatási időt kell 
betervezni. 

 
A speciális fejlesztés biztosítása 
Gyógypedagógus (szomatopedagógus) végzi a megfelelő egyénre szabott fejlesztést, 
és az óvodapedagógus tőle kap szakmai segítséget munkájához. 

 
Csoportszervezés, szervezési feladatok 
A heterogén csoportforma pedagógiailag indokolt. Az óvodapedagógusok és a 
szomatopedagógus közösen alakítják ki a legmegfelelőbb feltételeket a mozgássérült 
gyermekek csoporton belüli tevékenységeihez, beleértve a kiszolgáló helyiségeket is 
(akadálymentesség, ülés- helyzetek, támaszkodási lehetőségek, elérhető méretek 
stb.). Javaslatot tesznek az átalakításhoz, az eszközök, tárgyak beszerzéséhez. A 
dajkát is közösen készítik fel a mozgássérült gyermekek fogadásához szükséges 
gyakorlati teendőkre. 

Az óvodai nevelés feladatai: 

Megelőzés: 
 a gyermek állapotromlásának megelőzése; 
 az esetleg kialakuló rendellenességek kiküszöbölése; 
 a másodlagos degeneratív elváltozások megakadályozása; 
 másodlagos személyiség- vagy viselkedészavarok kialakulásának 

megelőzése, melynek érdekében az életkornak megfelelő szinten a 
mozgáskorlátozott gyermeknek ismernie kell a számára káros 
testhelyzeteket és tevékenységeket is. 

Korrekció: 
 a testi, és a személyiségben bekövetkezett károsodások befolyásolása, 

kiküszöbölése; 
 a sérült funkciók egy idejű korrigálása, mivel mindegyik hatással van a másik 

területre is; 
 a súlypont mindig a legfőbb hiányosság korrekcióján van. 

Kompenzáció: 
 a sérült, kiesett funkciók – amelyeket biztosan nem lehet korrigálni – más 

tevékenységek- kel történő helyettesítése (különböző technikai 
segédeszközök igénybe vétele). Bizonyos esetekben teljes kompenzációt 
lehet elérni, más esetekben meg kell elégedni a funkció részleges pótlásával. 
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A mozgási akadályozottság kihat a gyermek pszichoszomatikus fejlődésére, 
cselekvéses tapasztalatszerzésére, valamint interperszonális kapcsolatainak az 
alakulására is. Nehezíti a szocializációt és számos esetben a gyermek izolációját 
(elszigetelődését) eredményezi. Mindezek nem maradnak hatástalanok, befolyásolják 
a gyermek értelmének kibontakozását, és érzelmi, valamint akarati életének 
fejlődését. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és a terápia feladatait, valamint a 
mozgásnevelést az óvodai tevékenységek körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták 
rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok 
figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

 

GYAKORLATI TEENDŐK A NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 
 

Mozgásfejlesztés: 

 
Óvodáskorban előtérbe kerül az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási 
funkciók segítése, a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és 
finommozgások célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel. 
A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást, 
helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is. 

Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése: 

A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges 
az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A 
sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. 
inkontinencia kérdésének megoldásában. 

Játéktevékenység: 

A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan 
testtartása, a helyzet- és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás 
terén fellépő nehézségek stb. Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a 
játéktevékenység egészének, esetleg egyes részeinek adaptálására. Az egyes tevékenységek 
során fontos a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása 

Nyelvi fejlesztés: 

A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A 
szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja 
versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális 
kommunikációra, légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is 
előfordulhat. Emiatt fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és 
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kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési 
célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködésre. 

Éneklés, zenei nevelés: 

Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó 
érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet 
az eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így 
a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen 
befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, 
fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet 
speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált 
eszközök (hangszerek) használata. 

Rajzolás, kézügyesség fejlesztése: 

Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya 
stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek 
segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások 
leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a 
finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése. 
Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses 
ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő 
tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb 
ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb, 
mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési 
területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb. 

 

 

 

 

Az érzékszervi (hallás, látás) fogyatékos gyermek 
 
 A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek 
A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban 
hallássérült – nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan 
mértékű, hogy ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy 
csak részben képesek. 
A halláskárosodás miatt teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi 
kompetencia. Korlátozott a fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében 
módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik. 
A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan tudatos 
hang- adásra képessé válik. 
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Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik 
nagy része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt. 
A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 
cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor 
kezdeté- re, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló 
társaikkal együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a nyelvi kommunikáció 
meg- alapozása, megindítása, fejlesztése. 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 
hallássérült gyermekeket. 

 
A hallássérülés alapvető pedagógiai következményei: 

 sérül a beszédértés; 
 nehezített a hangképzés; 
 rossz a kiejtés, 
 eltérő a hangsúly és a beszédtempó a szokványostól; 
 szűkebb a szókincs, gyakoribbak a grammatikai hibák. 

 
A hallássérült gyerekek beszéd- és szövegértés tekintetében is hátrányt szenvednek.  
A kommunikációt egyrészt az akadályozza, hogy a gyenge hallási képesség miatt nem hallja, 
vagy félre hallja a beszédet, vagy annak részleteit. Az is előfordulhat, hogy jól hallja a 
szavakat, mondatokat, de szegényes szókincsük miatt értelmezési nehézségbe ütköznek. 
 
Az óvodai hallásnevelésnek központi feladata 

 korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve a nyelvi kommunikáció 
megalapozása, megindítása, fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően 
meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés időszakában milyen 
beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van; 

 a kommunikációs igény és tevékenység erősítése, a beszédértés, 
szókincsbővítés, a szintaktikai elemek (mondattan) nyelvhasználatba építése, a 
beszédérthetőség folyamatos javítása; 

 a hallássérült gyermekkel átlagos hangerővel, és szokványos artikulációval kell 
beszélni. 

 
A hallássérült gyermek integrált nevelésének feltételei: 

1. Objektív feltételek: 
 a hallássérülés korai felismerése; 
 korai, és optimális hallókészülékes ellátás; 
 korai hallás- és beszédfejlesztés; 
 a család pozitív és támogató hozzáállása; 
 adó-vevő készülék használata; 
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 szurdopedagógus, és logopédus közreműködése. 
 

2. Szubjektív feltételek: 
 átlagos intellektuális képességek; 
 pozitív személyiségjegyek (önállóság, együttműködési készség, szociális 

érettség, pozitív beállítódás, szorgalom, akarati tényezők). 
 
 
Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 a 3–7 éves hallássérült gyermekek általános testi és lelki fejlesztésén túl a 
beszéd akadályozottságának megszüntetése; 

 a megmaradt hallás fejlesztése, működésének segítése; 
 a tanulási zavarok, részképesség kiesések megelőzése. A fejlesztés valamennyi 

felsorolt területen játékos és természetes kommunikációs szituációt igényel, 
amelynek intenzitása a pedagógiai rehabilitáció következtében felülmúlja az 
átlagos gyermeki terhelést. 

 
Elhelyezés a csoportban: 
A hallássérült gyermekek a hallás hiányosságait szájról olvasással igyekeznek kompenzálni. 
Nem mindegy, hogy a helyét hol jelölik ki. Igyekezni kell olyan helyet keresni a számára, 
illetve a kötetlenebb foglalkozások során úgy kell irányítani, hogy többnyire szemből lássa a 
pedagógust. 

Fontos tudni, hogy a gyermek egy, vagy mindkét fülére sérült-e, illetve arányos sérülési 
fokot mértek-e mindkét fülön. Ez nagyban befolyásolja az elhelyezését a csoportban. Mindig 
a jó, vagy jobbik fülével forduljon az óvodapedagógus, ill. az esemény felé. 

 
Önállóság és nevelői segítség az eszközhasználatban: 
A hallássérült gyermekkel foglalkozó pedagógusnak, és dajkának ismernie kell a 
hallókészülék megfelelő és rendellenes működését, a ki- és bekapcsolás módjait, a 
beállításokat. Segíteni kell a gyermeket abban, hogy készülékét önállóan is tudja kezelni. 

 
A fogadó csoport felkészítése: 

 ha a halló közösség nem toleráns, nem elfogadó, és segítőkész, a hallássérült 
gyermek könnyen kirekesztettnek érezheti magát; 

 növelni kell az egészséges gyermekek empátiáját szimulációs gyakorlatokkal. 
A halló társak megtapasztalhatják a hallássérülés kínzó és fárasztó 
következményeit, a hallási információ megszerzésére irányuló megfeszített, 
állandó figyelmet, a hallott beszédfoszlányokból értelmes mondanivaló 
összeállítására irányuló törekvést; 

 meg kell tanítani a halló gyermekeket arra, hogy miként kommunikálhatnak 
sikeresen a nyelvi nehézséggel küzdő társukkal (szembe fordulva, természetes 
artikulációval, nem túlzott hang- erővel stb.), bíztatni kell a gyermekeket, hogy 
a kezdeti nehézségek miatt ne forduljanak el társaiktól; 

 arra, hogyan kell viselni a hallókészüléket; 
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 tudomást szerezhetnek arról is, hogy a készülék drága, ezért nagyobb szükség 
van a körültekintő viselkedésükre és toleránsabb megnyilvánulásukra. 

 
A kezdeti erőfeszítés hamar kamatozik a jól működő közösségekben. A hallássérült 
gyermekek megtalálják a helyüket, és hamar kitűnnek más kiemelkedő képességeikkel, 
ügyességükkel, pl. sport, ábrázolás. 
 

Az együttnevelésből származó előnyök 
 

 a jó nyelvi környezet példája; 
 a sérültek céljaikat, eredményeiket az ép társaikéhoz mérik és ez jelentős 

húzóerőt jelent; 
 megtanulnak alkalmazkodni, megtapasztalják, hogy nem csak ők szorulnak a 

társaik segítségére; 
 keresik a viszonzási lehetőséget, a jó megfigyelőképességet, kézügyességet 

igénylő feladatoknál; 
 az egészséges gyermekek szülei azt várják, hogy gyermekeik humán értékekkel 

gazdagodjanak. 
 
 

GYAKORLATI TEENDŐKA NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 
 

1. Anyanyelvi fejlesztés 
 a kommunikáció tevékenységének a megindítása, nyelvi kapcsolatteremtés 

formáinak az  elsajátítása;  
 társadalmi, természeti környezet megismerése és az ezzel kapcsolatos szókincs 

és fogalom- kincs bővítése; 
 a mindennapi élethelyzetekkel járó egyszerű nyelvi szólások, szintagmák 

(szószerkezet, szó- kapcsolat), egyszerű mondatok értése, reprodukálása; 
 minél több hangadásos, verses, énekes, ritmusos játék alkalmazása; 
 nyelvi formába öntött spontán gyermeki megnyilvánulások reprodukciós 

gyakorlása; 
 változatos verbális tapasztalatgyűjtés; 
 versek és mesék dramatizálása, reprodukálása; 
 értelmi és nyelvi gyarapodás; 
 passzív, és aktív szókincs fejlesztése, bővítése, beszédtanulási képesség 

fejlesztése. 
 

2. Játék 
 a harmonikusan fejlett személyiség kialakításának megsegítése; 
 kommunikáció kialakítása, fejlesztése a szerepjátékokkal; 
 érzelmi tapasztalatainak gazdagítása, társas kapcsolatainak mélyítése; 
 a pedagógus ösztönző segítségének elfogadása, a hallókkal való 
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kapcsolatfelvétel, és kapcsolattartás lehetőségeinek megteremtése; 
 konfliktusok megoldása a metakommunikációs eszközök használatával; 
 népi játékok játszása, megélése, megtanulása során a megismert, használt 

párbeszédek, szó- fordulatok, szavak, kifejezések gyakorlása más típusú 
játékokban; 

 beszédre ösztönző környezet kialakítása, 
 a gyermekkel történt események, élmények eljátszása, kijátszása szerepjáték 

keretében; 
 dramatizálás, drámajáték, bábozás során, egyszerű mozgások és akusztikus 

sorok lejátszása, mese elemek, a mese cselekvéseinek, fordulatainak 
újratörténő, mozgásos átélésével. 

 
3. Mozgás 

 a testrészek gondozása, önkiszolgáló tevékenység fejlesztése, tudatos 
érzékszervgondozás; 

 a testi jóérzés szóbeli megfogalmazása, funkcióörömének tudatosítása; 
 testi ügyesség fejlesztése, test tudat kialakítása, a tér tudatos, és mozgásos 

birtokba vétele; 
 a sikerélmény, az együttlét örömének tudatosítása. 



58 
 

A külső világ tevékeny megismerése 
 a természeti, és társadalmi környezet megfigyelésének képi és verbális 

megfogalmazása, tárgyainak megnevezése; 
 összefüggő, spontán beszéd kialakítása; 
 motiváció a környezet történéseinek megfigyelésére, a változások 

észrevételére, és annak megfogalmazására; 
 saját tapasztalatok és élmények eljátszása, az ismeretek nyelvi, szóbeli 

megfogalmazása, 
 kérdezésre ösztönzés a megfigyelt változásokkal, jelenségekkel kapcsolatosan; 
 tudatos szókincsfejlesztés. 

 
4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 a táj, a természet, a saját környezet szépségének felfedezése, verbális 
megfogalmazása, az alkotó kedv kialakítása, megfelelő technikával történő 
megalkotása; 

 a népi kismesterségekkel a kreativitás, a megismerő funkciók fejlesztése, 
tehetséggondozás. 

 
5. Ének, énekes játék, ritmus, mozgás 

 a hangokra, a beszédre való figyelem felkeltése; 
 hallási figyelem és megkülönböztető képesség fejlesztése; 
 a környezet hangingereire való felfigyelés és azok differenciálása; 
 hangszerek hangjának elemi szintű megkülönböztetése; 
 magas és mély hangok differenciálása; 
 népi mondókák, gyermekdalok egyenletes lüktetésének, ritmusának átvétele; 
 motiváció, és igény kialakítása a hallókkal való interakciókra. 

 
Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás formái 

 kapcsolatteremtés vizuális csatornán keresztül: szemkontaktus felvétele, 
részvételi szándék, csatlakozási technikák; 

 kapcsolatteremtés metakommunikációs eszközökkel, testbeszéddel: hívó, 
barátságos gesztusok, mimika, játékátadás, játékcsere; 

 kapcsolatteremtés akusztikus csatornán keresztül: hangadás, figyelemfelhívó 
hangok, hívás, megmutatás, rámutatás, egyszerű kérdések. 

 
A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szintjei 

 hallássérült gyermek és halló gyermek; 
 hallócsoport felkészítése a kapcsolat felvételére; 
 más gyermekcsoportjainak felkészítése; 
 hallássérült gyermek, és szüleinek felkészítése; 
 folyamatos interakciók séták, kirándulások, játékok közben. 
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Az együttműködés tényezői 
 kommunikációs szándék, érzelmi kötődés, érdek, nyitottság, bizalom. 

 
A verbális kapcsolatok gyakori változatai 

 köszönés, elköszönés, üdvözlés, hívás, meghívás, érdeklődés; 
 csodálat, elismerés, kölcsönös öröm és jóérzés nyelvi formája szomorúság, a 

bánat, az együtt- érzés nyelvi formái. 
Konfliktusmegoldó technikák (pl.: a drámapedagógia eszközei) 

 megoldási kísérletek, kilépés a konfliktusból, arckifejezés, gesztusok lágyítása; 
 érintés, testkontaktus, megfelelő hangerő, hangnem; 
 túlzó gesztusok és indulatszavak kerülése, felelősségvállalás, bocsánatkérés, 

békítés. 
 

A látási fogyatékos (látássérült) gyermek 
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. 
Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 
legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, alig látók és 
gyengén látók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a 
látásélesség mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének 
időpontja, és a látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni 
kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák 
megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 
Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 
rend- szeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 
terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 
A gyengén látó gyermekek (vízus: 10%-os látás teljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 
tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben 
tudják azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális 
megismerés útján történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és 
tapintási analizátor kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák 
megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) 
biztosítása. 

A gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 
 
Az integrált nevelést elősegítő tényezők 

 a sérült gyermek megfelelő önbizalma, jó kommunikációs képessége, reális 
önértékelése, ép társai iránti érdeklődése; 

 gyógypedagógus segítsége; 
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 fontos a gyermek spontánul jelentkező önállósodási törekvéseinek figyelembe 
vétele; 

 az utánzás lehetőségeinek megteremtése; 
 megfelelő eszközök, játékok, (színes, a háttértől jól elütő, kellemes anyagú) jó 

megvilágítás; 
 a tér megfelelő kialakítása; 
 elfogadó légkör. 

 
Gyakorlati teendők, szervezési kérdések 

 a szoba bútoraival, játékaival meg kell ismertetni a gyermeket; 
 ne változzon gyakran a bútorok, berendezések helye; 
 célszerű a különböző játéktevékenységek helyét kijelölni, középen maradjon 

megfelelő hely a gyengén látó gyermek számára, mely elősegíti tájékozódását, 
mozgásos félelmének leküzdését; 

 a nem használt játékokat minden kisgyermek rakja a helyére, így nincs 
balesetveszély; 

 a nagymozgást elősegítő játékoknál fontos a szabályok és a mozgásformák 
elsajátíttatása. az óvodapedagógus feladata a testrészek irányok pontos 
megadása, letapogatható mozgásminta nyújtása, a gyermek mozdulatainak 
beállítása; 

 futó játékoknál foghassa a gyengén látó kisgyermek egy társ vagy az 
óvodapedagógus kezét; 

 csúszás, mászás, gurulás előtérbe helyezése, mert így az egész testével 
érzékelhet; 

 a mászóka, csúszda, hinta használata segíti a vesztibuláris fejlesztést; 
 nagyobb tolható játékok (pl. dömper, talicska) biztosítása, így az akadályok 

időben érzékelhetővé válnak; 
 nem szabad leépíteni a különböző hangadási formákat, amikor egy új 

helyiségbe lép, vagy el- bizonytalanodik a gyermek, pl. csettint, tapsol, csapja a 
lábát, ezek az auditív akadályészlelést szolgálják a hangvisszaverődés lévén; 

 fontos a különféle anyagok jelenléte, mert ezek mindegyike információt hordoz; 
 hosszabb idő biztosítása egyes dolgok elvégzésénél, pl. öltözködés, foglalkozás 

stb.; 
 a kommunikáció során a mimika kiesik, mint visszajelzés, ezért fontos a 

beszéd, a megszólítás, az érintés; 
 a gyakorló játék ideje elhúzódik, a látás sérült gyermek szeret hangot adni a 

különböző tárgyakkal, ezt lehetőleg hagyni kell; 
 építőjátékok közül célszerű olyat beszerezni, amelyek egymásra erősíthető 

darabokból állnak (egy-egy sikertelen mozdulat miatt még nem dől le); 
 figyelni kell a segítségadás mértékére, formájára minden helyzetben, ne 

csökkenjen a gyermek önbizalom, kitartása; 
 a vizuális minta hiánya miatt fontos, a szerepjátékokhoz szükséges tárgyak 

helyét és funkció- ját tanítani kell; 
 figyelni kell arra, hogy ne mindig ő játssza el a kisbaba szerepét (alárendelt 
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szerep, de a figyelem középpontjában van); 
 jelét tapintható tárgy jelezze mindenhol, öltözete praktikus, könnyen felvehető 

legyen kezdetben, egyszerre csak egy mozdulat tanítására kerüljön sor (háta 
mögött ülve és kezét a pedagógus kezére helyezve, hogy érezze a mozdulatot); 

 közölni kell milyen étel, hol van a tányéron, engedni kell, hogy megtapinthassa 
az ételt az ujjával, pohárba töltésnél az ujját a pohárba lógathatja, mert így érzi, 
hogy meddig kell töltenie; 

 mennyiségélmény, számosság megélése oly módon történjen, hogy a tapintás 
útján érzékelhető legyen, ezeket a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy ne 
csússzanak el, pl. gyurmába nyomni, vagy karikába helyezni stb. ezekből 
domború képek is készíthetők, amit kézmagasságban a falra is ki lehet tenni. 

 
A gyógypedagógiai segítés, fejlesztés feladatai 

 módszertani felkészítés az óvodapedagógusoknak az utazó gyógypedagógus 
által szervezett hospitálásokon, illetve tanfolyamokon, környezetbeli módosítás 
és eszközbeszerzés segítése céljából; 

 speciális foglalkozások, fejlesztések a gyermek számára (pl. látásnevelés), 
segédeszközök használatának tanítása. 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.  

Területei: 
- Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 
- A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 
- Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 
- A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 
- A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 
- Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 
- A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 
- A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 
 

GYAKORLATI TEENDŐKA NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

A 3–7 éves korú gyengén látó gyermekek fejlesztésére a Paraszkay-féle korrekció 
szolgál, mely komplex fejlesztést nyújt. Ez a gyógypedagógus feladata. 

 
1. Anyanyelvi fejlesztés 

 szívesen hallgasson mesét, verset, legyen olyan mondóka, amit ő is el tud 
egyedül mondani; 

 a valóságban érzékelhető tárgyakról, növényekről, színekről, tulajdonságokról, 
állatokról alakuljanak ki fogalmai. 
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2. Játék 
 Játékkezdeményezésbe bekapcsolódik, utánzással abban részt vesz. A játékok 

során az elsajátított szabályokat alkalmazza, szívesen vesz részt akár 
szerepjátékokban is, és nem csak alá- rendelt szerepben. 

3. Mozgás 
 a látássérülés, illetve a látás hiány okozta gátoltság leküzdése, a mozgásos 

játékokba való be- kapcsolódás; 
 térbeli tájékozódás a látás felhasználásával; 
 a finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése; 
 a látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások 

esetében egyaránt. 
 

4. A külső világ tevékeny megismerése 
 bekapcsolódik a foglalkozásokba, tapintással két mennyiség közt különbséget 

tud tenni, tízes számkörben biztosan mozog manipulációval; 
 szűk környezetében a tájékozódáshoz szükséges támpontokat ismeri, és mer 

segítséget kérni a felnőttektől; 
 jól tájékozódik önállóan az intézmény általa is ismert helyiségeiben, nehézség 

esetén társaktól is mer segítséget kérni. 

5. Ének, énekes játék, ritmus, mozgás 
 bekapcsolódik a foglalkozásokba, a körjátékokban részt vesz a társak, ill. az 

óvodapedagógus segítségével; 
 szívesen kipróbál egyszerű hangszereket, a megfelelő tanítás után próbálgatja 

az egyszerű tánclépéseket ő is. 

6. Rajz, mintázás, kézi munka 
 a gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények 

hiányossága jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet 
vizuális megismertetése; 

 az ábrázolás során egyre több anyagot és tulajdonságot ismer meg, a korábban 
esetlegesen hárított anyagokhoz fokozatosan hozzá tud szokni (bíztatással, 
óvodapedagógusi mintaadással). Eszközöket segítségadás mellett mer és tud 
használni, p1. olló; ragasztó. Ábrázolásnál az élénk színű, erős nyomatékot adó 
ceruzák és olajkréták, valamint a tempera a legmegfelelőbb. 

7. Önkiszolgálás 
 a legegyszerűbben felvehető ruhadarabokat fel- és le tudja venni egyedül. 

Megfelelően fogja a kanalat és a poharat étkezésnél, ismeri a mosdó 
berendezéseit, a tárgyak helyét; 

 bonyolultabb ruhadarabokat (gomb, zipzár, fűzős cipő) kevés segítséggel, ill. 
önállóan is fel- és le tud venni. Középső csoporttól próbálja használni a villát, 
nagycsoporttól szívesen ismerkedik a kés használatával. 

 
Az integrált nevelés várható előnyei 

 az ép társak utánzási lehetőséget kínálnak szinte minden helyzetben, új, az 
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otthonától eltérő környezetben kell tájékozódnia, tapasztalatokat szereznie; 
 az óvodai élet mindennapjaiban színes, változatos tevékenységek során sokféle 

tapasztalatot szerezhet saját testéről; környezetéről, társairól; 
 a jól szervezett környezet és foglalkozás, a szükség esetén bátorító, segítő 

hozzáállás segít le- győzni a látássérülésből, ill. a látás hiányából adódó gátlást, 
félelmet; 

 az inger gazdag környezet, a sokféle tevékenységben való részvétel segít 
leépíteni az esetleges furcsa, sztereotip mozgásokat (pl. hintázás, szem 
nyomkodása stb.). 

 

A beszédfogyatékos gyermek 
 
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a Szakértői Bizottság a komplex vizsgálata alapján 
annak minősít. 

 Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív (beszéd megértés) vagy 
expresszív (kifejez nyelv) (beszéd/nyelvi képességrendszer szerveződésének 
fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 
akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. 

 A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros 
problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a 
folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, 
orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési 
nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 

 A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 
 
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség zavarok 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 
nehezítik a gyermek beilleszkedését. A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, 
az aktív nyelvhasználatot segítő, speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben 
valósulhat meg, a gyermek komplex állapotfelmérése alapján. 

 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 
speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 
állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 
során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 
cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 
kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

 
Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása; 
 az értelmi fejlesztés; 
 a mozgás és észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség 
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javítása; 
 az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával 

egyéni és kis csoportos fejlesztési formában; 
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérésének elősegítése. 

 
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul elő, 
vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az 
eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 
valósulhat meg. 
 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 olyan beszédhelyzetek teremtése, amelyek a beszédgátolt gyermeket is szóra 
bírják, de teret engednek az egyéni az egyéni véleménynek, az átélt élmények 
közlésének, a képzelt események, történések elmondásának, 

 az óvodapedagógus beszédmintát közvetít, és mint követendő 
beszédviselkedést is felszínre hozza; 

 az óvodapedagógus beszéde a gyermek számára mindig egyértelmű, világos, 
példamutató és érthető, mely utánzásra készteti a gyermeket, viszont nem 
alkalmazhat direkt, okító javítást, és nem minősítheti a gyermek beszédét! 
 

1.1.2. Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek 
Az autizmus az egész személyiséget átható fejlődési zavar, egész életen át tartó sérülés, 
illetve fogyatékos állapot. Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a 
társas viselkedést, a kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas 
viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes 
viselkedési tünetekben nyilvánul meg. jellemző: 

  a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban való 
részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 
kommunikáció (hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, 
hatalmának megértése); 

 a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara. 
Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul. A fejlődési zavar befolyásolja, 
áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedést. 
Sérülés- specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. 
A gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes 
képességeket segítséggel használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 
helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel 
képességeitől függően rendelkezhet. 

Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll.  

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt 
nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a 
funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. 
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Az óvodai fejlesztés fő céljai: 
 

 az elemi adaptív (alkalmazkodó képesség) viselkedések kialakítása; 
 szociális készségek fejlesztése; 
 egyénre szabott, augmentációs, vizuálisan segített kommunikációs eszköztár 

kialakítása; 
 viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiája; 
 a korai elemi készségek kialakítása (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás); 
 az autizmusból, és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások 

lehetséges cél- irányos kompenzálása; 
 a sztereotip, inadekvát (nem megfelelően lemásolt) viselkedések kialakulásának 

megelőzése, illetve korrekciója. 
 

Az óvodai nevelés feladata: 
 
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 
kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 
óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 
szülőkkel való együtt- működés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a 
természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja a 
fejlődési szint és szociális alkalmazkodás felmérése a gyermek megfigyelésével autizmus-
specifikus speciális eszközök és módszerek használatával.  A gyermekek szükségleteinek 
megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő ki- alakítása, és a speciális 
módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.  
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermek a Szakértői Bizottság egyéni elbírálása alapján 
kerülhet az integrált óvodai nevelés körébe. 
 
A pervazív (az egész személyiségre kiterjedő) fejlődési zavar mellé gyakran társulnak 
egyéb problémák: 

 értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar; 
 beszéd-, érzékszervi-, mozgásfogyatékosság; 
 viselkedés problémák, nagyfokú beilleszkedési zavar pl. agresszió, 

autoagresszió (önmaga el- len forduló agresszió, saját testének különböző fokú 
csonkítása).



 

 
 

Korai kognitív funkciók 
 elemi logikai műveletek, fogalmak, összefüggések tanítása; 
 szociális kognitív (megismerő) készségek fejlesztése; 
 egyszerű aktivitás-formák kialakítása strukturált keretek között; 
 általánosítás képességének fejlesztése; 
 az elsajátított képességek önálló használatának tanítása; 
 az elsajátított képességek más összefüggésben való használata; 
 képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben. 

 
Az óvodai élet megszervezésének elvei és gyakorlata 

Személyi feltételek 
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai fejlesztéséhez az autizmus területén 
speciálisan képzett személyzet szükséges, gyógypedagógiai előképzettséggel 
(gyógypedagógus). Az autizmus spektrum zavarral élő gyermek fejlesztése autista specifikus 
képzettséggel történhet. 
Az integrált csoportban az óvodapedagógus mellé feltétlenül szükséges egy szakképzett 
gyógypedagógiai asszisztens, aki segíti a gyermeket a nap folyamán.  

Tárgyi feltételek 
Az óvoda életében a csoport közös napirendje keretét adja a mindennapi rutinnak. A 
napirend, illetve az élet szervezése egyénre szabva történik, és az egyik legfontosabb eleme a 
speciális fejlesztésnek.  

 
Nagyon fontos elv az óvodai élet megszervezése során a fogyatékos, autizmus 
spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek beszoktatása. 
Ennek időtartama és szervezeti kereteinek megállapítása kizárólagosan az 
óvodapedagógus kompetenciája, mivel a fogyatékos, autizmus spektrumzavarral és egyéb 
pszichés fejlődési zavarral és esetlegesen még ehhez társuló egyéb problémákkal küzdő 
gyermekek érési folyamata, aktuális pszichés, mentális állapota (esetleges visszaesés) 
alapvetően meghatározhatják, hogy mennyi időt képes eltölteni integrált körülmények 
között. A kölcsönösséget igénylő kommunikáció, társas viselkedés és helyzetek 
megértéséhez, az azokban való részvételhez a többségi gyermekek folyamatos érzékenyítése 
is szükséges. Az ő igényeik és biztonságos fejlődésük érdekében is szükséges a fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek egyénre 
szabott beszoktatása. Számukra akkor tudjuk biztosítani az intézményünkben történő benn 
alvás lehetőségét, ha azzal nem zavarják a neurotipikus gyermekek pihenését, mivel az 
egészséges fejlődésük érdekében joguk és szükségük van erre. A fogyatékos, autizmus 
spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek szüleivel az 
óvodapedagógus és a gyógypedagógus közös együttműködésével egyéni alváshoz szoktatási 
tréning kidolgozása, kipróbálása esetén, ha az hatástalan, ezen gyermekek számára ebéd 
utánig tudjuk biztosítani a nevelő-fejlesztő-oktató tevékenységet. 
 
Ezzel összefüggésben a gyógypedagógiai asszisztens, és az óvodapedagógus feladatai: 
A speciális, egyénre szabott protetikus, strukturált (a környezet alakítása a gyermek speciális 
igényeihez) környezet és eszközrendszer tervezése, kialakítása, úgyhogy a tárgyi környezet 
megfelelő felépítése, áttekinthetősége vizuális támpontokkal szolgál a gyermekeknek. 
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 a környezet legyen biztonságos, a gyermekek testi épségét veszélyeztető 
eszközök és anyagok megfelelő tárolása, elhelyezése, szökés, elkóborlás 
megelőzése nagyon fontos; 

 a terem bútorainak elrendezése segítheti a gyermekek önálló tevékenységét, a 
szabályok és ha- tárok felismerését és azokhoz való alkalmazkodást; 

 a munkaterület legyen csendes, ingerszegény tér, esetleg „kuckó” alakítható ki 
a csapongó figyelmű gyermeknek; 

 a különböző tevékenységekhez igazodó helyszínek kijelölése, határvonalak 
világos jelölése, az eszközök adott helyszínen való alkalmazása elősegíti, hogy 
a gyermekek önállóan felismerjék, hol tartózkodnak, milyen viselkedést vár el a 
környezet; 

 a környezet beláthatóvá tétele és a szokások együttes kialakítása biztonságot 
nyújt az autista gyermekeknek; 

 a szabadidős terület legyen a kijárattól távol, világosan jelölt területi határokkal, 
pedagógus számára jól átláthatóan. Csak olyan játékeszköz legyen a polcon, 
amit tudnak használni a gyermekek. Fáradékony gyereknek pihenőkuckó, 
szivacsheverő alakítható ki a galérián; 

 az étkezés helye legyen egyértelmű a gyermekek számára, ha nem lehet erre 
külön teret biztosítani, feltétlenül jelezni kell jól láthatóan (pl. asztalterítő, 
asztal helyzetének megváltoztatása), hogy milyen tevékenység következik; 

 az önálló WC használat kialakítása vizuális napirend használatának 
alkalmazásával. 

 
 
GYAKORLATI TEENDŐK A NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

 
1. Játék 

Az autizmus spektrum zavarral élő kis gyermek játékfejlődésének egyik sajátossága, hogy 
gyakorlatilag teljesen hiányoznak belőle a játék szimbolikus és kreatív vonásai. A változatos, 
fantázia- dús játék helyett tárgyakat gyűjt, sorba rak, a tárgyak eredeti funkciójától 
függetlenül annak irreleváns részleteivel, vagy sajátos tulajdonságával foglalkozik, 
erőteljesen ragaszkodik hozzájuk. Sérül annak képessége, hogy interakciót igénylő 
aktivitásokban vegyen részt. 
 
A játéktevékenység tanításának célja 

 a játékeszközök adekvát használata; 
 a napi struktúrán belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységek 

repertoárjának bővítése; 
 a játéktevékenység tanulása során a gyermek szerezzen tapasztalatokat a 

környező világról; 
 játéktevékenységhez kapcsolható általános (kognitív, észlelési, mozgásos) 

fejlesztés. 
Az autizmus spektrum zavarral élő kis gyermek számára a gyakorló, didaktikus és 
konstrukciós játékok alkalmasak arra, hogy sikerélményhez juttassuk a gyermeket, mivel 
típusos erősségeikre itt általában építhetünk, de az egyes gyermekek között nagy különbségek 
észlelhetők e területen is. 
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2. Mozgás 
Gyakoriak a sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak tűnő futkározás, 
ugrálás, dobálás, hiperaktivitás, stb., ezek azonban nem a szűk értelemben vett 
mozgásfejlődés problémái, hanem sokkal inkább az autizmusra jellemző szociális, 
kommunikációs károsodásból, valamint a szerep-, és imitatív játékhoz szükséges képzelet, 
fantázia sérüléséből származnak. 
Óvodás korban az autizmus spektrum zavarral élő kis gyermekeknél a szenzomotoros 
integrációs szemléletű fejlesztés célja az esetleg megkésett mozgásfunkciók, az éretlen 
szenzomotoros információfeldolgozás, a mozgástervezés és kivitelezés, a koordinációs és 
kombinációs képesség fejlesztése. A fejlesztés célja a tárgyakkal való olyan szintű 
manipuláció, amely képessé teszi a gyermeket tevékenységek elvégzésére és a funkciónak 
megfelelő eszközhasználatra, saját fejlettségi szintjén. 
 
3. A külső világ tevékeny megismerése 
Szemben az egészséges gyermekekkel, különösen a fiatal autizmus spektrum zavarral élő 
gyermekek esetében nem, vagy csak korlátozottan lehet építeni a spontán tanulásra. A 
gyermekek érdeklődése környezetük iránt szűk körű, többségüknek általános nehézségei 
lehetnek a tanulásban. 
 
A tanulás célja 

 a gyermek tapasztalatokhoz juttatása, a percepció és a gondolkodás integrálása, 
adaptív (meg- változott életkörülményekhez alkalmazkodó) viselkedési és 
munkavégzési formák elsajátíttatása: képességfejlesztés, a gyermeket körülvevő 
természeti és társadalmi környezet cselekvés- be ágyazott megismertetése; 

 a tanulás hatására jöjjenek létre pozitív változások a megismerő tevékenységekben, a 
kommunikációban, a szociális kapcsolatok szervezésében, ezáltal az egész 
személyiség fejlődésében; 

 az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek esetében a legkorábbi időponttól 
kezdve szem előtt kell tartanunk a leghosszabb távú fejlesztési célt, a gyermek 
környezetébe, illetve a társa- dalomba való felnőttkori beilleszkedésének segítését. 

 
A tanulás keretei 
Az autizmus spektrum zavarral élő kisgyermek tanulási folyamata elsősorban tanítási, illetve 
ún. munkahelyzetekben zajlik: 

 egyéni fejlesztési forma: új ismeretek tanulása; 
 segített önálló munka: gyakorlás segítséggel; 
 strukturált munka: gyakorlás; 
 kétszemélyes foglalkozás: gyakorlás, általánosítás. 

 
 
Önkiszolgálási készségek és a házimunka elemeinek tanítása 
A gyermekek alapvető önkiszolgálási készségeinek kialakítása az óvodáskorra marad. 

Szobatisztaság 
 Vizuális napirendi tábla önálló használatával szokássá kell alakítani a WC 

használatot (tehát a gyermek magától és csak akkor üljön a vécére, ha valóban 
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szükséglete van), 
 
Étkezés 
Az autizmus spektrum zavarral élő kis gyermekek körében igen gyakoriak az étkezési 
problémák (allergiák, diéta). Minden esetben meg kell próbálnunk a jelenség okait 
megfigyelni és ennek meg- felelően eljárni. 

 a gyermek elutasítja az étkezési helyzetet (nem ül le az asztalhoz, nem marad az 
asztalnál, az óvodában nem hajlandó enni); 

 a gyermekétkezéshez szükséges alapvető készségei hiányoznak (leggyakrabban nem 
tud fogni vagy rágni stb.); 

 a gyermek túlszelektál: csak bizonyos fajtájú, színű, állagú, forma, stb. ételt fogad el.  
A fejlesztés, a hiányzó készségek kialakítása ezekben az esetekben is az egyéni kognitív– 
viselkedés-terápiás program keretében zajlik, és mindig gyógypedagógus, és asszisztens 
segítségével. 
 
Öltözködés 
Mivel az autizmus spektrum zavarral élő kis gyermekek kevéssé motiváltak az önállóságra, 
az öltözés megtanítása gyakori fejlesztési cél. A megfelelő szintű vizuális segédeszközök, 
folyamatábrák használata nagy segítséget jelent a gyermek számára abban, hogy kövesse a 
ruhadarabok felvételének sorrendjét. 
 
Tisztálkodás 
Az öltözéshez hasonlóan a tisztálkodási műveletek (kézmosás, arcmosás, kéz- és arctörlés, 
fog- mosás, fésülködés, orrtörlés) megtanítása is fontos fejlesztési feladatként jelenhetnek 
meg. 
A feladat annyival nehezebb és összetettebb az öltözéshez képest, hogy a tisztálkodás 
esetében a szükséglet felismerése, és a tisztálkodás minősége is fontos összetevője a 
készségnek. Ezen utóbbi elemek kialakítása nagyon nehéz feladat lehet. 
 
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció és rehabilitáció 
A fogyatékos készségek, másodlagos fejlődési elmaradás, viselkedésproblémák, és tünetek 
speciális módszerekkel történő kezelése tartozik bele a következő területeken: 

 elemi szociális-kommunikációs készségek; 
 viselkedésproblémák; 
 figyelem, utánzás, kognitív készségek, énkép, önismeret; 
 érzékszervek és testhasználat, nagy és finommozgások, testtartás korrigálása; 
 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók; 
 önkiszolgálás, önellátás; 
 saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű 

használata; 
 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 
 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása. 

Az értelmi fogyatékos gyermek 
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Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos 
óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 
együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és 
minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 
keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. Az 
enyhe fokban értelmi fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az 
idegrendszer különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével, 
funkciózavarával függ össze. A fejlődést akadályozó okok nem kizárólag a gyermek a 
gyermek biológiai, pszichológiai okaiban keresendők, hanem igen gyakran a családi, 
szociális-kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban is. 
 
Jellemző rájuk: 

 a kognitív funkciók lassúbb fejlődése; 
 a megértés, és nyelvhasználat lassabban alakul ki; 
 a kifejező beszédkészségek hiányosak, és ezek lassítják az önállósodás 

kialakulását is; 
 tanulási helyzetben megfigyelhetők: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 

figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a 
kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. 

 
A tanulási zavar csökkentéséhez speciális szakemberre (gyógypedagógus, gyógypedagógus 
– logopédus), és speciális terápiás eljárások alkalmazására van szükség. A „korai” segítség 
így a felismerés megfelelő idejét jelenti, amikor a fejlődésben mutatkozó zavar érzékelhető 
és beavatkozást igényel. 

A kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást 
figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít: 

 az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére, 
 a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére;  
 a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére; 
 az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására; 
 az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

 
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal 
kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. Az 
egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos 
foglalkozásokon valósítható meg. 

Az óvoda szerepe 
 a testi, és pszichés fejlődés közti ütembeli eltérés csökkentése, 
 az önmagát ellátni tudás képességének kialakítása, az önálló életvezetés, 

önkiszolgálás képességének fejlesztése, 
 a kapcsolatteremtő képesség megsegítése, erősítve a gyermekek 

agressziómentes megnyilvánulásait,  
 a cselekvések utánzása, valamint a rövid egyértelmű kommunikációs elemek 
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használata, a motiváció erősítésében, és a játszani tudás megalapozásában 
rejlik. 

 
GYAKORLATI TEENDŐKA NEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 
 

1. A tanulás mindig játékos legyen 
Feladat: 

 differenciált feladatadásra, tapasztalatszerzésre épüljön, az egyéni fejlődés 
üteme alapján tervezzenek a pedagógusok; 

 a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók érvényesüljenek; 
 az anyanyelvi nevelés kiemelten kezelendő, fogalomhasználat a részképesség 

problémához, aktuális érzelmi-akarati állapotukhoz is igazodik; 
 önismeret, önértékelés elősegítése; 
 a kötetlen foglalkozásokat, lehetőség szerint a kötelező foglalkozások váltanák 

fel a tanulásban akadályozott, ill. a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, 
mivel érdeklődésük nem olyan fokú, mint a csoport többi tagjának; 

 a megfelelő és elegendő hely, idő és eszköz biztosítása; 
 támaszkodik az „épp elégséges kihívást” jelentő feladatok motiváló erejére, 
 pontosan meghatározott, a gyermek által is ismert következetes napirendhez 

való célszerű ragaszkodás; 
 az óvodapedagógus megfelelő személyisége, nevelési stílusa (szeretetteljes, de 

határozott, következetes); 
 a terem berendezésénél figyelni kell, hogy se túl ingerszegény, se túl inger 

gazdag ne legyen, mert a hiperaktív gyermek mindenre reagál, minden inger 
egyformán fontos számára; 

 ésszerű szabályok megbeszélése, megkövetelése. a szabályok kialakítása 
lehetőleg a csoporttal közösen történjen (érdekeltek ezáltal); 

 a hiperaktív gyermek érdeklődési körén keresztül jól motiválható, figyelme 
leköthető, aktívan együttműködő ilyen helyzetekben; 

 többletmozgásokhoz hely, idő biztosítása; 
 az alvásidő nyugodt, pihentető legyen, mert a hiperaktív gyerekek keveset 

alszanak, a legkisebb ingerre is reagálnak. a rossz családi háttérrel rendelkező 
gyerekeknek is fontos a nyugodt alvás (most egyedül alszik egy ágyban, nincs 
zaj). 

Amennyiben nem integrálható a gyermek a csoportos foglalkozásokra, nem vesz részt 
ezeken, akkor egyéni fejlesztés javasolt számára. 

 
2. Játék 

 Nagyon fontos a tanulásban akadályozott gyermeket „megtanítani 
játszani”, ehhez az óvodapedagógusok segítségére van szüksége! 

 a játék során szerezzen tapasztalatokat, gyakorolja be a képességeket, 
szokásokat, így a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé válhat; 

 legyen komplex tevékenység; 
 célja az életviteli és viselkedési szabályok megalapozása, gyakorlása; 
 az anyanyelvi nevelés, és a nonverbális kommunikáció alakítására szolgál; 
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 szabad játéktevékenység legyen, a szabad játék emberformáló, gazdagító 
hatású; 

 biztosítani kell az alapvető feltételeket – hely, idő, eszköz – és élményeket; 
 pedagógusok megfelelő magatartásmintát adjanak, 
 játék során lehetőség adódik az egyéni fejlesztés lehetőségeire; 
 a klasszikus játékfajták: gyakorló, szerep, barkácsolás, dramatizálás, bábozás, 

építő, konstruáló, és szabályjáték; 
 a játék szabályait vele is be kell tartatni. 

 
3. Mozgás Cél: 

 a mozgás megszerettetése; 
 egészséges életmód kialakítása; 
 mozgástapasztalatok, pszichomotoros képességek fejlesztése. 

 
Feladat: 

 amennyiben mozgása nem összehangolt, nem koordinált, nem megfelelő 
ritmusú, nem tudja felmérni a térbeli viszonyokat helyesen, így fejlesztésre 
szorul; 

 finommotorika fejlesztése; 
 legyen képes természetes mozgásokra; 
 prevenciós, korrekciós feladatok tervezése, koordinált mozgás kialakítása. 

 
4. Külső világ tevékeny megismerése  

Feladat: 
A gyermek érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, megismerési vágyának 
kielégítése.  
Viselkedési és erkölcsi normák bevezetése játékos formában, az Ünnepeink 
megélésének lehetőségével. 
 

5. Ének, énekes játék Cél: 
 A zenei anyanyelv megalapozása. 

 
Feladat: 

 zenei élményhez juttatás, érzelmek, hangulatok teremtése; 
 zenei emlékezet fejlesztése, mozgásfejlesztés, képzeletfejlesztés; 
 hallás, éneklés, ritmusérzék, zenei formaérzék fejlesztés; 
 népi dalos játékok, tánc megszerettetése; 
 kapcsolódjanak be, és szívesen vegyenek részt az ének, énekesjáték-

foglalkozásokba a gyermekek. 
 

6. Rajzolás, mintázás 
A világ megismerését, feldolgozását, újra alkotását teszi lehetővé. Egyéni fejlettségi 
szintnek megfelelően szívesen alkosson, vegyen részt a foglalkozásokon, alakuljon ki 
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az igénye a megtapasztalásra, megfigyelések megalkotására, más emberek 
alkotásainak rácsodálkozására. 

Feladat: 
 fejleszteni a vizuális észlelést, emlékezetet, képzeletet, gondolkodást, 

finommotorikai készséget; 
 figyelnünk kell alkotásaikat, mert visszatükrözik érzelmeiket is; 
 mintakövetés- segítségadás a változatos technikák, megoldási módok 

alkalmazásánál. 
 
A nevelés célja értelmi fejlettség terén 

 próbálja meg elsajátítani, majd betartani a szokásokat, szabályokat; 
 próbáljon önállóan étkezni, önmagát kiszolgálni; 
 próbálja meg környezetét, és személyes holmiját tisztán, esztétikusan tartani, 

merjen segítséget kérni; 
 a sokoldalú érzékszervi megtapasztalás legyen tanulásának az alapja; 
 elemi ismeretekkel rendelkezzen önmagáról, és a környezetéről; 
 beszéde érthető legyen, tudjon kommunikálni, értesse meg magát fejlettségi 

szintjéhez képest; 
 figyelmét bizonyos ideig le lehessen kötni, és legyen érdeklődő. 

 
Érzelmi-akarati fejlettségi területén 

 testi-lelki komfortérzésében akaratlagosan vegyen részt, vagy bátran kérjen 
segítséget; 

 amennyiben tud, nyújtson segítséget a társainak, és a kisebbeknek; 
 alakuljon ki az „én-tudat”, az önismeret, és a megfelelő viselkedési formák. 

 
Szociális fejlettség területén 

 vegyen részt a környezete rendbetartásánál, annak tisztaságának megőrzésénél; 
 beszéde érthető legyen, egyszerű mondatokban tudja megfogalmazni azt; 
 érezze a gyermek, hogy nyugodt légkörben van, szükség van rá a csoportban, 

vannak barátai, közös élmények, együtt játszás, együtt dolgozás; 
 a viselkedés alapszabályait próbálja elsajátítani. 

 
 
 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek 

Jellemzői: 
 

1. különböző súlyosságú és komplexitású részképesség-zavarok, vagy azok 
halmozott előfordulása; 

2. nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan 
zajokat; 

3. aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak; 
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4. a kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése. 
5. Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, 

szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények 
megerősítését, a dicséretet. 

 
A fejlesztés feladata: 
 

6. a gyermek Szakértői Bizottság véleményében foglaltakra alapozva a 
részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és 
kompenzálása. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar 
jellegét megállapító, komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – 
szakértői véleményben foglaltak alapján történik. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 
befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 
erre alapozva kell meghatározni. 

A tanulási akadályozottság már a beiskolázási időszak előtt jelentkezik, a problémák, mind 
az észlelést, mind a kivitelezést–végrehajtást, mind az érzelmi szférát érinthetik, felénk 
pedig jelzésértékkel szolgálnak: 

7. megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív 
viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez 
szükséges készültséget. 

8. egyensúlyészlelés–bizonytalanság a nehézségi erő észlelésében (a gyermek 
nem meri elhagyni a talajt, forgás közben szédül, nem érez veszélyt, vagy nem 
szereti, ha ringatják, forgatják); 

9. taktilis-kinesztétikus észlelés – (a gyermek feltűnően kerüli az érintést, a 
tárgyakat alig fogja meg, vagy túlzottan simogatja társait, hiányosan észleli 
saját testtartását, nem tud másokat utánozni, nem tudja megnevezni, hogy hol 
értek hozzá); 

10. auditív észlelés – eltérések mutatkoznak az irányhallásban, a hangok 
sorrendjének észlelésében; 

11. vizuális észlelés – eltérései mutatkoznak az alak-háttér észlelésében, esetleg 
látótér kiesés is lehetséges; 

12. amnesztikus (emlékezeti) funkciók terén problémát jelenthet a tartós 
figyelem, az emlékezeti teljesítmény csökkenése (a gyermek többnyire csak az 
utolsó elemre emlékszik egy hosszabb magyarázatból, a tanultakat nehezen 
tudja lehívni, memóriája gyenge); 

13. izomtónus zavarai – (kivitelezés, végrehajtás problémaköre) izomzat gyenge, 
petyhüdt, vagy az egész teste feszes, mozgása görcsös, a nagymozgások zavarai 
főleg az állásokban, a testtar- tásban, az egyensúlyreakciókban, a mozgások 
koordinációjában mutatkoznak meg; 

14. finommotorikai probléma – (remegés, görcsösség, tárgyak bizonytalan 
fogása, nehézkes a száj környéki izmok működtetése); 

15. a cselekvés tervezését befolyásolja a gyengén fejlett testséma, a saját testen 
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való tájékozódás nehézsége, kialakulatlan a laterális dominancia, kétoldali 
koordinációjának nehézsége; 

16. szociális-emocionális területen mutatkozó eltérések; 
a. zavar az általános pszichés állapotban (levert, féktelen, 

szorong); 
b. zavar a késztetések területén (passzivitás, hiperaktív: 

Kezével, lábával matat, fészkelődik; Fel- ugrál a helyéről, 
össze-vissza rohangál; Nem tud csendben játszani; Előbb 
válaszol, mint ahogy a kérdés elhangzott volna; Nem bírja 
kivárni a sorát; Állandó mozgásban van; Sokat beszél); 

c. zavar a munkavégzésben (hamar elfárad); 
d. zavar az önirányításban (labilis, rövidzárlat a 

cselekvésben); 
e. zavar az önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos 

énkép, egocentrizmus); 
f. szociális, beilleszkedési problémák (elszigeteltség, 

kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott alkalmazkodás, 
a belátás hiánya, agresszivitás). 
 

 
A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ 
GYERMEK NEVELÉSE 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek, 
 
Feladatok: 

 Bizonyos funkciók tartós stagnálása esetén visszatérni a gyermeknek arra a 
fejlettségi szintjére, ahol még biztonságosan mozog, és fokozatosan terhelve, 
nehezítve a feladatokat el kell juttatni őt a következő szintre. 

 A lemaradások természetes módon történő fejlesztése sok mozgással, 
játéktevékenységgel. 

 Idő és lehetőség biztosítása a hiányosan elsajátított vagy gyakorlásra szoruló 
ismeretek más területen való elmélyítésére, korrigálására. 

 
KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK NEVELÉSE 
A tehetség korai jelei: 
Vannak gyerekek, akiknél már igen fiatal korban feltűnik, hogy adottságai valamilyen 
területen az átlagosnál lényegesen jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak 
szokatlan erőssége társul. Éppen ezért óvodás korban érdemes beszélni a tehetség, azaz „a 
tehetség ígéret” felfedezéséről, a személyiség optimális fejlesztéséről. Fontos kérdés, hogy 
adottságaival később hogyan tud élni a gyerek, hiszen az adottság csak egy lehetőség, amely 
áldássá válhat a belső erők és a környezet hatásai által. Nem szabad ugyanis a tehetség 
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kialakulásánál figyelmen kívül hagyni, hogy az adottságok csakis a pozitív, a gyereknek 
megfelelő környezeti hatások által fejlődnek képességekké, esetleg tehetséggé. 
 
Kiemelkedő szerepe van tehát: 

 a családnak, 
 az óvodának, 
 a társaknak. 

A tehetséget gyakran – tévesen – kizárólag a kiemelkedő képességűekkel azonosították. A 
képességek azonban bármely fontos is csak egyik összetevőjét alkotják. 
 
Ezek az összetevők, amelyek állandó kölcsönhatásban vannak, a következők: 

 Átlagon felüli képességek (általános és speciális). 
 Kreativitás (eredetiség, rugalmasság). 
 Feladatkötelezettség (kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás). 

 
Tehetségre utaló jegyek az óvoda gyakorlatában: 
Az óvoda a maga kiegyensúlyozott légkörével, változatos, kötetlen lehetőségeivel akarva 
akaratlanul felszínre hozza a többet teljesítő gyerek adottságait, képességeit. 
 
Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: 

 Vizuális tevékenységben 
 Zenei tevékenységekben 

 
Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség diagnosztizálására 
kell törekednünk, hanem a lehetőségeket kell észre vennünk. Nem mérésekkel kell a gyerekek 
adottságait feltérképeznünk, hanem a hétköznapok során gyakorlattá vált megfigyeléseket kell 
a tehetség lehetséges jegyeinek szempontjából rendezni. Amit tapasztalunk nem biztos, hogy 
többlet képesség. Lehet, hogy csak a gyermek gondolkodásának fejlődési üteme gyorsabb. 
 
Az óvodapedagógusi feladatok, a tehetség felismerésekor 
 

 Továbbra is bátorító felnőttként viselkedik, beszélget a szülővel, tanáccsal, ötlettel 
látja el, biztatja, meggyőzi. 

 Lehetőséget ad a gyermeknek a tehetsége gyakorlására, fejleszti a gyermeket. 
 Tájékoztatja a következő intézményt a gyermekkel kapcsolatos felfedezéséről. 

 
A migrációs populáció integrációja 

A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait tekintve figyelembe 
vesszük, hogy az óvodai nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai 
Magyarországra települtek át, vagy szülei huzamosabb ideig vállalnak itt munkát.  
Óvodai nevelési programunkban olyan készségek fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az 
eszköz jellegű (kommunikációs képességek fejlesztése) és a szociális készségek (kötődés, 
érdekérvényesítés, társadalmi szerepekre való felkészítés) fejlesztése.  
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében 
biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló 
integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 
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Feladatunk: A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése, 
fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel. 
Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében 
 A család a szocializáció első színtere. 
 Erősítsük családi nevelést. 
 A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk. 
 Személyes kapcsolat alakítunk ki a szülőkkel. 
 A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk. 
 A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben. 
 A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk. 

XII. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka/pedagógiaiasszisztens, munkája is 
hozzátartozik. Célunk az óvodapedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakör 
összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és a dajkák nevelőpartneri 
rangra emelése. 
Programunkban konkrétan körül határoljuk azokat a feladatokat, amelyeknél számíthatunk, a 
segítségükre egyértelművé tesszük a számukra, hogy mely pedagógiai kérdésekben van 
véleményezési, mely pedagógiai kérdésekben van döntési jogkörük. 

A dajka/pedagógiai asszisztens kompetens szerepköri feladatai 
 Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése. 
 A gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbítása. 
 A megszerzett ismeret és tudásanyag gyakorlati munkájába való beépítése. 
 Saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítése. 
 Lelki egészségének védelme. 
 Az óvodapedagógus útmutatása alapján alkalmazza az egyéni bánásmód elvét és a 

differenciált módszereket. 
 Segítse a gyermekek tevékenységét, támogassa az önállóságukat. 
 Váljék igényükké a rendszeres, folyamatos továbbképzésen való részvétel. 
 A továbbképzéseik anyagát alapvető mentálhigiénés ismeretekkel, önismereti, 

személyiségfejlesztő elemekkel bővítjük. 
 

XIII. A PROGRAM TERVEZÉSE 

 
A programunkhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok: 
 

1. A vezető éves pedagógiai munkaterve, mely összefűzi az egyes csoportok éves 
pedagógiai munkáját. 

2. Az óvodai program éves tervezése, az óvodapedagógusok által vezetett hivatalos 
csoportnaplóban történik. 

      3. Tervezés 1 évre: Éves szándékterv - Az egész éves projekttémák kalendáriuma: 
           a tevékenységek tartalmához szükséges anyagot tartalmazza. 
      4. Tervezés 5 hónapra: Nevelési feladatok: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az  

erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés (játék, munka) 
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      5.Projekt-tervezés - Egy konkrét projekt tevékenységeinek végleges terve (a gyermekek és 
az óvodapedagógus közös terve): Verselés, mesélés/ Ének, zene, énekes játék, gyermektánc/ 
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka/ Mozgás/ KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY 
MEGSIMERÉSE (matematika tartalmú tapasztalatszerzés) 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. (gyermekek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az 
óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit (ezen 
belül 5-35 perces foglalkozások, annak érdekében, hogy a gyermeket fokozatosan, de 
különösen az óvoda utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készítsük fel. 
6. Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének 
folyamatosan nyomon követése.  
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

(1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről 

folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, 

fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 
(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét, 

b) *  a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit, 
c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, 
d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 
 

Indokolt esetben kezdeményezzük, a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.  
Az óvodapedagógus a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét - 
szükség szerint, de legalább nevelési évenként kétszer – jogszabály szerint vezetett 
dokumentációban rögzíti. 
Elkészítjük a gyermekek portfolióját, amely tartalmáról a szülőt tájékoztatjuk. 

 
3. Óvodai nevelési programot vegyes életkor szerint szervezett óvodai csoportokban 

valósítjuk meg. 
 
A csoportnapló 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 
dokumentálására szolgál. 
Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a 
nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás 
helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai 
körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét. 
Az óvodai csoportnapló tartalmazza 
a) a gyermekek nevét és óvodai jelét, 
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b) *  a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a 
három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődei 
ellátásban részesültek, 
c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, 
d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban, 
f) nevelési éven belüli időszakonként 
fa) a nevelési feladatokat, 
fb) a szervezési feladatokat, 
fc) a tervezett programokat és azok időpontjait, 
fd) *  a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 
tevékenységi formák tartalmi elemeit, 
fe) az értékeléseket, 
g) *  
h) *  a feljegyzést a csoport életéről. 
 

XIV. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 
Bármilyen hátrányos helyzetből származó lemaradás csakis szakszerű, a gyermek társadalmi 
helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve 
ellensúlyozható. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának 
találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben 
az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és 
felelősségük van. 

Az óvodai programunk jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint 
az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens 
minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. Így 
ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket 
támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat 
biztosítanak. 
1.  Szervezési feladatok 
1.1.  Integrációt elősegítő csoportalakítás 
1.3.  Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 
1.4.  A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 
2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 

részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások) 

3.  Pedagógiai munka kiemelt területei 
3.1.  Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 
3.2.  Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 

észlelés fejlődésének elősegítése) 
3.3.  Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 

bizalom, elfogadás, együttműködés) 
3.4.  Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 
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3.5.  Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
3.6.  Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó 

módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, 
szülőkkel való partneri együttműködés módszerei) 

4.  Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 
kapcsolatos tevékenység 

4.1.  Egészségügyi fogászati szűrővizsgálat 
4.2.  Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel 

kialakított közös programok) 
4.3.  Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, 

könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; 
rendezvények látogatása) 

4.4.  A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés 
5.  Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az 

alábbiakkal 
5.1.  Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása) 
5.2.  Védőnői hálózat (korai képességfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás) 
6.  Óvoda-iskola átmenet támogatása 
6.1.  Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 

megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, 
megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy 
szükséges szintjének kialakítása) 

6.2.  Iskolaválasztás támogatása (szülők tájékoztatás)  
6.4.  A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében 
7.  Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 
7.1.  Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 
7.2.  A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 
7.3.  Rendszeres (napi, vagy heti) tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni 

fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, 
elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon. (Nyílt nap a 
csoportban, óvodában) 

7.4.  Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 
szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása 

8.  Intézményi önértékelés, eredményesség 
8.1.  Intézményi önértékelés készítése 
8.2.  Eredményesség (indikátorok teljesülése: hiányzás csökkenése, iskolakezdés megfelelő 

időben az iskolaérettség elérése) mérése, elemzések készítése az éves óvodavezetői 
beszámolóban 

9.  Várható hatások, eredmények  
9.1. A gyerekek beilleszkednek, biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai 
közösségben.  
9.2. A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítséget 

tudnak nyújtani a gyermek elfogadásában és fejlesztésében.  
9.3. Óvodánk nevelőtestülete megfelelő kompetenciával kezeli és fejleszti az átlagtól eltérő 

fejlődésű, helyzetű gyermekeket. 
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XV.  A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 
Az óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az egyenlő 
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 
segítő intézkedésekre. 
Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés minden formája. 
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjük különösen 

a) az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi 
kérelmek elbírálásánál 
b) az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során 
c) a teljesítmények értékelésénél 
b) az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 
d az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során 

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő 
konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi beszámolójában 
pedig értékeli azok megvalósulását, a szükséges korrekciókat megteszi. 
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XVI.  ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 
A nevelőtestület .................................................... kelt határozata alapján 

HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL. 

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai: 

1. Az óvodába járó gyermekek szocio-kulturális környezete nagymértékben megváltozik. 
2. A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program módosítását. 
3. A mindenkori törvényi előírások megváltozása. 

Előírás a programmódosítás kezdeményezésére: 

 A nevelőtestület 50 %+1 fő írásbeli előterjesztést tesz az óvoda vezetőségének 

 A nevelőtestület határozatba foglalja a programban végrehajtott módosításokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




