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„ Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember
megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi…”
/ Szabó Magda /

Készítette:
A Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda, a Szigetvári utcai, valamint a
Madár utcai Tagóvoda nevelőtestülete.
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BEVEZETŐ
Pedagógiai Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját,
Magyarország alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készítettük el.

Óvodáink

nevelési

programja

a

gyermeki

személyiség

teljes

kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletbe
tartásának megerősítésére irányul: az egyenlő hozzáférés biztosításával.
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem
illeti meg.
Programunk

a

gyermekek

alapvető

tevékenységére

épül

az

egyéni

sajátosságok figyelembevételével. Elkészítésekor tanulmányoztuk a normatív
pedagógiai törekvéseket és azokat az alternatívákat követtük, melyek a helyi
sajátosságainknak megfeleltek.
Óvodánk nevelőtestülete elkészítette saját pedagógiai programját, szem előtt
tartva az Alapprogramban foglaltakat.
A helyi program nevelési és nemzetiségi igényű.
A gyermekek fejlődésének alapja a játék és az egészséges életmódra
nevelés, ezért választottuk programunk alapjának is. Tartalmát a játékhoz
kapcsolódó komplex nevelési területek alkotják. Fő hangsúlyt kap a testi, lelki
gondozás, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztés, a szokásrendszer megalapozása, a
családdal való pozitív kapcsolat.
A Központi Óvodában és a Tagintézményekben heterogén életkorú csoportok
működnek. Tapasztalataink alapján az ilyen jellegű csoportokban kedvezőbb a
csoportlégkör és a gyermekek közötti együttműködés, alkalmazkodás. Nagyobb
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a

gyermekek

közötti

tolerancia,

rugalmasabban

kezelhető

az

egyéni

képességfejlesztés.
Az óvodában a környezeti feltételek adottak ahhoz, hogy fokozottan
kiemeljük az egészséges életmód alakítását.
Büszkeségünk a jól felszerelt tornaterem és a zöldövezetben lévő több funkciót
ellátó udvar. Mindezek alkalmasak arra, hogy a 3-7 éves korú gyermek
mozgásigényét kielégítse.
A Zselic Tájvédelem vonzáskörét kihasználva sokat tartózkodunk a szabadban,
kirándulásokat szervezünk, hogy a gyermekek megismerjék a természeti
értékeket, néphagyományokat, népszokásokat.
Óvodáink Kaposvár Donner-i és Cseri városrészében működnek. A Rét utcai
Központi Óvodához kettő tagintézmény tartozik, a Szigetvári utcai és a Madár
utcai

Tagóvoda. A gyermekek a körzetünkben lévő kertes családi házakból

érkeznek hozzánk.
A három intézmény férőhely száma:

250 fő

Óvodai csoportok száma: 10
Központi Óvodában:

4 csoport

100 férőhely

Szigetvári utcai Tagintézményben:

2 csoport

50 férőhely

Madár utcai Tagintézményben:

4 csoport

100 férőhely

A Kaposvári Rét utcai Központi Óvodában és a Szigetvári utcai Tagóvodában
egységes pedagógiai program alapján történik a nevelőmunka.
A Madár utcai Tagóvoda

Helyi Pedagógiai Programja az „Ablak a környező világ

megismerésére” épül és fejlesztő programmal is kiegészül.
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Gyermekkép
A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyéni személyiség és
szociális lény. Minden gyermek fejlődését meghatározza örökölt tulajdonságai,
szociokulturális

környezete

és

a

környezeti

hatások.

személyiség, akinek életkoronként és egyénenként

A

gyermek

fejlődő

változó testi és lelki

szükségletei vannak.
Szeretetteljes, befogadó , megértő magatartás , biztonságot sugárzó , derűs
légkör, továbbá magas színvonalú nevelőmunka megteremtésével segítjük elő
gyermekeink

személyiségének

minél

teljesebb

kibontakoztatását.

Óvodapedagógusaink érzékenyek a gyermekek egyéni szükségletei, szociális
problémái iránt. Az átlagosnál több figyelmet fordítunk a hátrányok csökkentését
szolgáló speciális fejlesztő tevékenységre és a sajátos

nevelési igényű

gyermekek fejlesztésére.
Nevelőmunkánk

eredményeképpen

szeretnénk

elérni,

hogy

az

intézményünkbe járó gyermekekbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített
értékek. Így váljanak kreatív, önálló gondolkodású, kommunikációra képes,
önbizalommal rendelkező gyermekekké.
Óvodakép

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Óvodáink biztosítják az óvodáskorú gyermek fejlődését, nevelését. Kiegészítik a
családi nevelést, 3 éves kortól a gyermekek iskolába lépéséig.

Szakmai

munkánk és szemléletmódunk az alapprogram irányvonalát követi, igazodva az
óvoda funkcióihoz, mikroszociális környezetéhez, óvodatörténeti
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hagyományaihoz, eddig elért eredményeihez, amely óvó-védő, szociális, nevelőés személyiségfejlesztő.
Optimális

tárgyi

környezetünk

előhívja

a

gyermek

környezettudatos

magatartásának kialakulását, a kisiskolás kor átlépéséhez szükséges belső
pszichikus feltételeit.
Pedagógiai

nevelőmunkánk

a

gyermeki

szükséglet

kielégítéséhez,

személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez igazodik az életkor és az

egyéni

sajátosságok figyelembevételével, az emberi értékek közvetítésével:
-

derűs, szeretetteljes és bizalom teli légkörben,

-

sokszínű, életkornak megfelelő tevékenységben,

-

elsősorban a szabad játékban.

Szükségszerűen biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó, a migráns, valamint a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, melyben lehetőséget adunk a
nyelvi fejlesztésre , az önazonosság megőrzésének átörökítésére, a társadalmi
integrálására.
Az új Köznevelési Törvény és az Alapprogram kiemelt területként kezeli a
tehetséggondozást. A pedagógiai programunkban megfogalmazott értékek azt a
célt szolgálják, hogy a ránk bízott gyermekek adottságaikkal, képességeikkel,
fejlődésükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki tehetségüket.
Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem
nemi, sem egyéb értelemben.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

I.

A PROGRAM CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE

II.

SZEMÉLYI , TÁRGYI FELTÉTELEK

III.

AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSE

IV.

A NEVELÉS KERETEI

Játék, érzelmi nevelés
Társas kapcsolat

Egészséges életmód alakítása,
testi nevelés

Tevékenység, nevelés formái

l. Játékos - cselekvéses tanulás

Értelmi fejlesztés

2. Külső világ tevékeny

Környezetismeret,matematikai

megismerése

tartalmú

tapasztalatok,munka

jellegű tevékenységek
3. Rajzolás, festés, mintázás, kézi

Művészeti, esztétikai

munka

nevelés

4. Ének-zene, énekes

Ünnepek, néphagyományok

játék, gyermektánc
5. Verselés, mesélés

Anyanyelvi nevelés,
kommunikáció fejlesztés

6. Mozgás
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I.

A PROGRAM CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:

 Minden gyermek számára biztosítja a harmonikus, sokoldalú, egyéni
sajátosságokat figyelembe vevő

testi,lelki, értelmi, szociális

képességek alakítását és az iskolai életre való felkészítést.
 Elősegíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását, az SNI-s,
BTM-es, gyermekek fejlesztését.
 A játék és az egészséges életmód, a környező világ megismerésének
szerepét kihangsúlyozva, nyugodt, derűs, biztonságos környezetben,
tevékenység közben nyújtson ismeretet a környező világról.
Az óvodai nevelés általános feladatai:
A testi és lelki szükségletek kielégítése ezen belül:
1 . Egészséges életmód alakítása.
2. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés.
3. Anyanyelvi - értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.
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Értékeinkre épülő
alapelv
Ép testben, ép
lélek.

Testi

Egészséges életmódra alakítása

Az egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája

Állandó biztonságot
nyújtó kellemes
komfortérzet.

Cél

Feladat

Egészség
megőrzése, sok
mozgás, helyes
táplálkozás.
Személyi és
környezeti higiénia.

Változatos étrend.
Rendszeres mozgás
biztosítása.

Az óvodáskornak
megfelelő életritmus szerint éljen
az óvodában
minden gyermek.

Az egyéni
életritmusnak megfelelő napi
rendszerünkben a
sürgetésmentesség, kivárás
és a folyamatosság
megteremtése.
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Tevékenységi
forma
Kötelező mozgás
heti 2 alkalommal
a tornateremben.
A napi rendszeres
mozgás lehetősége
minden gyermek
számára legyen
biztosított.
A napi óvodai
tevékenységekbe.

Kimenet

Óvónői feladat

Fizikálisan fejlett,
mozgást igénylő
személyiség.

A nevelési, tanulási
tervekben
dokumentáltak
naprakész
megvalósítása.

Korának megfelelő
alkalmazkodás a
szokás- és szabályrendszerhez a
következő intézmény fokban is.
A tevékenység
öröme, a kérdezni
és véleményt
alkotni tudás
képessége
jellemezze a
gyermeket.

Folyamatos és
rugalmas napirend
megvalósítása.

Érzelmi, erkölcsi, közösségi
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Értékeinkre épülő
alapelv
Érzelmi biztonság,
lelki harmónia.
Szeretetteljes
óvodai légkör.

Cél
A tanköteles korú
gyermeket
jellemezze az
érzelmi biztonság,
lelki harmónia.

Egyénre szóló
figyelem pozitív
megerősítéssel.

A pozitív énkép
jellemzőjeként 7
éves korra
megfelelő „én”
ismeret.
Harmonikus
fejlődés.

Jó együtt lenni, az
együttlét öröme.

Kiegyensúlyozott,
szeretetteljes
csoportlégkör
kialakítása.

Feladat

Tevékenységi forma

A gyermek önállósági, önérvényesítő
vágyának
kibontakoztatása.
A gyermek
kérdéseinek és
vélemény
alkotásának
motiválása.
Önálló
gondolkodás, mérlegelés és dönteni
tudás formálása, a
különbözőség
elfogadása.

Óvónő-gyermek ,
gyermek - gyermek,
és az óvodai
alkalmazottak gyermek
kapcsolatában, közös
játékban, az óvoda
tevékenységi
folyamatában.
Cselekvéses tanulási
helyzetekben,
gondozási
feladatokban.

Közös élmények,
tevékenységek kialakítása.

Az óvodai élet
egészében.
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Kimenet

Óvónői feladat

Legyen képes a
reális
önértékelésre,
közös programok
szervezésére.

Kérdéseiben és
véleményalkotásaiban a
modell szerep
érvényesüljön.

Legyen képes
szervező együttműködésre, baráti
kapcsolatok
kialakítására.

Következetesség a
szokások,
szabályok
betartásában. A
személyre szabott
tervezés és
fejlesztés a
dokumentációban
követhető legyen.
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Értelmi

Értékeinkre épülő
alapelv

Cél

Ismeretszerzés a
játékban, a játékkal.

Játékos
tevékenységben
sokoldalú
ismeretnyújtás.

Konkrét gyermek
ismeretre épülő
személyre szabott
adottságok elfogadása.

Személyre
szabott
képességek és
tulajdonságok
megismerése.

Sikeres iskolába lépés.

Tanulási vágy
felkeltése.

Feladat

Tevékenységi
forma

Játékban, játékos
helyzetekben a
gyermek
természetese
kíváncsiságára
építve.
Tanulj, hogy tudj!
Személyre szabott
képességek
fejlesztése,
részképességek
fejlesztése,
önmagához mérten
kiemelt figyelmet
igénylő és a BTM-s,
SNI-s gyermek
beilleszkedésének
elősegítése. Különös
tekintettel az
anyanyelvi és a
környezeti nevelés
és tanulás
fontosságára.
Motiváció,
érdeklődés felkeltés
és fenntartás
változatos
tevékenységi
formákkal.

Természetes
környezetben
történő
tapasztalatszerzés.
Élmény és
ismeretnyújtás.

Érdeklődő és
nyitott legyen
a szűkebb és
tágabb
környezete
iránt.

Évszakokhoz illő
tudatos
ismeretszerzési
lehetőségek
bővítése.

Komplex módon a
játék, munka,
gondozás
tevékenységekben
megvalósuló
tanulás területén.

Képességeihez
mérten
alkalmazza a
megszerzett
ismereteket.

Személyre szabott
képességfejlesztés
pozitív
megerősítéssel,
összehasonlítás
nélkül, önmagához
képest.

A gyermek
kompetenciájának
és attitűdjének
fejlesztése,
erősítése.

Legyen
alkalmas a
sikeres iskolai
munkához.

Tudatos és
folyamatos
tervezői
munkával, az
életkori
sajátosságokhoz
illő módszerekkel.
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Kimenet

Óvónői feladat
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Család-óvoda
kapcsolatában
partneri
elfogadó viszony

Őrizzék a múltat és
a hagyományokat.

Hagyományok
megismertetése az
életkori
sajátosságok
figyelembe
vételével.

A gyermek
érdeklődésének
felkeltése, a
szülőföldhöz való
kötődés erősítése.
Hazaszeretetre
nevelés.

Az évszakhoz
kapcsolódó
játéktevékenységben és
a tanulás folyamatában.

Értékeire épülő
alapelv

Cél

Feladat

Család nélkül nem
megy.
Az óvodáskorú
gyermek
nevelésének
elsődleges színtere
a család.

A kapcsolattartási
formákon keresztül
a szülők partneri
viszonyának
alakítása.

Tervezett
kapcsolattartási
formákon keresztül
egymáshoz
közelítés.
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Tevékenységi
forma
Szülői értekezlet,
fogadóórák,
nyíltnapok,
munkadélutánok,
közös
rendezvények,
„ovikóstolgató”.

Tudatosuljon
számára a
népszokásokhoz
kapcsolódó
tevékenységforma.

Kimenet

Eredményes
együttműködés a
gyermek
érdekeinek
megvalósításáért.

Az évszakokhoz
kapcsolódó
élménynyújtás,
néphagyományok
beépítése a napi
életszervezésbe,
komplex módon.

Óvónői feladat

Közös
tevékenységek
tervezése,,
szervezése,
kivitelezése.
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AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

II. SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodában a
nevelőmunka

kulcsszereplője

az

óvodapedagógus,

akinek

személyisége

meghatározó a gyermek számára. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt,
mintát jelent a gyermekeknek.
óvoda

működését

segítő

Az óvodapedagógusi tevékenységnek

nem

pedagógus

alkalmazottak

és

összehangolt

munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

Kaposvári Rét
Utcai Központi
Óvoda
Óvodapedagógusok
9 fő
Pedagógiai
asszisztens
Nevelőmunkát
segítő dajkák
Gazdasági
ügyintéző
Óvodatitkár
Takarító
Karbantartó

Madár utcai
Tagóvoda
8 fő

Szigetvári
utcai
Tagóvoda
4 fő

Összesen
21 fő

1 fő/ 6 órás/

1 fő/ 6 órás/

1 fő

3,25 fő

4 fő

4 fő

2 fő

10 fő

1 fő

0,25 fő

-

1,25 fő

1 fő

-

-

1 fő

1,75 fő

1 fő

0,25 fő

3 fő

1 fő

1 fő

0,50 fő

2,50 fő
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Végzettség szerinti megosztás:

Végzettség
Főiskola

Kaposvári Rét
utcai Központi
Óvoda
9 fő

120 órás továbbképzést
teljesítette

Szigetvári utcai
Tagóvoda

Összesen

7 fő

4 fő

20 fő

-

1 fő

-

1 fő

1 fő

1 fő

-

2 fő

2 fő

-

2 fő

4 fő

8 fő

10 fő

3 fő

21 fő

Középfokú
Két diplomával
Rendelkezik
Szakvizsgát tett

Madár utcai
Tagóvoda

Az intézmény nevelőtestülete folyamatosan vesz részt továbbképzéseken.
A továbbiakban ajánlott kiegészítő továbbképzések, szakképesítések
Művészeti nevelés- zenei területe
Fejlesztő pedagógia
Környezetvédelmi nevelés
Informatikai ismeretek
Drámapedagógia
Nyelv- és beszédfejlesztés
Gyógytestnevelés
Közoktatási vezető
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A

tevékenységben

pedagógusok

belső,

intézményeinkben

gazdag
külső

óvodai

programunk

szakirányú

folyamatosan

szükségessé

továbbképzését,

működő

helyi

teszi

önképzését.

munkaközösségek

a

a
Az

belső

szakmai ismeret bővítésére, a gyakorlati tapasztalatra és a külső továbbképzés
által elsajátított szakmai tudásra építenek. Tagjai azonos érdeklődésű óvónők,
akik

a

nevelőtestületen

belül

kisebb

szakmai

csoportot

alkotnak.

A

munkaközösség jellegét a nevelőtestület és az óvodavezető közösen határozza
meg, annak alapján, hogy milyen szakmai fejlesztést tartanak szükségesnek az
óvoda nevelő munkájában. Az önképzést a külső továbbképzés és szakvizsga
keretében a megye és az országos szakmai szolgáltató intézmények segítik.
A heterogén életkorú csoportokban az óvónői párok megválasztásában fontos
szempontnak tartjuk, hogy azonosan gondolkodjanak, nevelési – pedagógiai
gyakorlatukat,

elveiket

egyeztetik.

Összehangoltan,

együtt

tervezve,

a

feladatokat megosztva dolgoznak. A pályakezdők a nagyobb gyakorlattal
rendelkező óvónőktől tapasztalatokat szereznek.
A heterogén életkorú csoportokban az óvónői párok megválasztásában fontos
szempontnak

tartjuk,

hogy

azonosan

gondolkodjanak,

nevelési-pedagógiai

gyakorlatukat, elveiket egyeztetve összehangoltan tudjanak együtt tervezni és
a feladatokat megosztva dolgozni, a pályakezdők a nagyobb gyakorlattal
rendelkező óvónőktől tapasztalatot szerezni.
A dajkák és óvónők szakmai kapcsolatában érvényesül a gondozási, nevelési
feladatok közvetítése, elemzése, értékelése, azonos szintű végeztetése.
Az intézményeinkben dolgozó óvodapedagógusok azonos módszerrel dolgoznak.
Tagjai a szakmai munkaközösségnek, feladatot vállalnak a kitűzött célok
megvalósításában, a szakmai munkában, tevékenységi formák elemzésében,
értékelésében,

fejlesztésében.

Felelőséggel

nyilvánítanak

véleményt

a

döntéshozatal előkészítésében.
Az

óvoda

épületének

tisztántartásában,

az

udvarok

gondozásában

nélkülözhetetlen a takarítónők, udvargondozók, karbantartók munkája.
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Az

óvodák

pedagógiai,

tanügyi,

igazgatási,

ügyviteli,

munkáltatói,

gazdálkodási munkáját az óvodavezető szervezi és irányítja, valamint biztosítja a
fejlesztéshez szükséges feltételeket. A feladatok ellátását a vezető helyettesek, a
tagintézmény vezetők, óvodatitkárok, gazdasági ügyintézők segítik.
Az óvodapedagógusok havi és heti
dolgozójának
érdekeinek

munkaidő

beosztása

figyelembevételével

a

váltásban dolgoznak. Az óvoda többi
jogszabályok

történik.

A

dolgozók

szerint,
konkrét

munkaköri leírás, munkaidő beosztását a munkarend tartalmazza.
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A nevelőtestület szakmai felkészültségének kimutatása
Téma

Hány fő?

Tanítóképző Főiskola
Óvodapedagógusi kiegészítőszak

2 fő óvónő
1 fő tagintézmény vezető

Zeneóvoda vezető
Bábjáték és kommunikáció
Informatika

3
1
3
1
1
1
1

Sindelár terápia
Konfliktuskezelő tréning
Prevenció szerepe az óvónő
munkájában
Beszédfejlesztés és logopédiai
ismeretek az óvodában

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Óraszám
120 óra

óvónő
óvónő
óvónő
óvodavezető
óvónő
óvónő
óvónő

1 fő óvónő
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Időpont

60 óra
60 óra
60 óra

1999.
2000.
2002.
1998/99.
1999.
2000.

30 óra
30 óra
60 óra

1999.
2000.
1998/99.

30 óra

2000.
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A nevelőtestület szakmai felkészültségének kimutatása

Téma
Komplex tanfolyam
Drámapedagógia (kezdő haladó)
Óvodai menedzsmen szakirányú
Minőségbiztosítás az
óvodában,iskolában
Minőségbiztosítás Comenius I.
modell.
Óvodapedagógus fejlesztési
szakirány
Gyógy-testnevelési szakirány
Közoktatás vezető
Tevékenység és
személyiségfejlődés
Látható hangok program
kommunikációs fejlesztéshez
Óvodapedagógus diploma
megszerzése
Óvodapedagógiai napok
Tehetséggondozás az óvodában
Hátránykompenzációs technikák
megismerése és alkalmazása az
inkluzív nevelésben

Hány fő?

Óraszám

1 fő tagintézmény vezető
1 fő óvónő
Általános helyettes
Óvodavezető

90 óra
60 óra
Szakvizsgát nyújtó 4 féléves
60 óra

2 fő óvónő

30 óra

Tagintézmény-vezető

Szakvizsgát nyújtó 4 félév
Szakvizsgát nyújtó
Szakvizsgát nyújtó
60 óra

1 fő tagintézmény vezető
2 fő óvónő
2 fő óvónő

30 óra

1 fő óvónő

Időpont
1999/2000.
2000/2001.
2001/2004.
2000/2001.
2002.
2002/2004.
2005/2007.
2008 – 2010.
2009 – 2010.
2010.
2010.

1 fő óvónő
1 fő óvónő
1 fő óvónő

30 óra
30 órás
30 órás
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2010.
2011.
2011.

Óvodai IPR továbbképzési
program

1 fő óvónő

30 órás

2012.

Tevékenység és
személyiségfejlődés

2 fő óvónő

60 órás

2012.

Korszerű tanulási technikák és
speciális eszközhasználat az
SNI-s gyermek fejlesztéséhez

4 fő óvónő

30 órás

2013.

Óvodapedagógusi diploma
megszerzése

1 fő óvónő

DIFER tanfolyam

3 fő óvónő

Ped.II. minősítés

1 fő óvónő

Agresszív gyermekek a
közösségben

1 fő óvónő

Ped. II. minősítés

2 fő óvónő

2013.
30 órás

2015.
2015.

30 órás

2016.
2016.

Az óvodapedagógusok a külső továbbképzéseket a középfokú és az éves beiskolázási terv alapján végzik folyamatosan.
A tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány az óvónők személyi anyagában található.
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AZ ÓVODA TÁRGYI FELTÉTELEI
Az óvodáknak rendelkeznie kell a helyi pedagógiai program megvalósításához
szükséges tárgyi feltételekkel.
A

tárgyi

felszereléseket,

amelyeket

a

gyermekek

használnak,

számukra

hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni.
Az óvoda egyidejűleg biztosítson

megfelelő munkakörnyezetet az óvodai

munkatársaknak. Megfelelő környezet biztosításával teremtsenek lehetőséget a
szülők fogadására is.
Az intézmények épülete, udvara, berendezése, tisztasága, gondozottsága a
gyermekek nevelését, fejlesztését szolgálja.
Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda:
Beépített terület:
Udvari terület:
A csoportszobák száma:

795 m2
7684 m2
4

1 csoportszoba területe:

54,70 m2

Férőhelyek száma:

25

Építési éve:

1979

Az épület komfortfokozatának jellemzői:
Egyedi gázfűtés. Minden csoportnak van mosdója, öltözője. A konyhai részhez
raktárak, előkészítők tartoznak, öltöző és mosdó a felnőtt dolgozók részére,
valamint szertár, raktár, mosókonyha, vasalóhelyiség, gazdasági iroda, nevelői
szoba, elkülönítő, ebédlő.
Az intézmény sajátossága, hogy tornateremmel rendelkezik. A mozgásos
foglalkozásokon, játékos tornán és testedzésen kívül közös rendezvényekre,
játékokra is alkalmas.
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Szigetvári úti intézmény:
Beépített terület:

650m2

Udvari terület:

790 m2

Csoportszobák száma:

2

1 csoportszoba alapterülete:

55 m2

Férőhelyek száma:
Építés éve:

50 fő
1950

Komfortfokozatának jellemzői:
Fűtésrendszere: gázfűtés. Az épületben 1 gyermek mosdó és öltöző, nevelői
szoba, étkező, felnőtt öltöző, mosdó, folyosó, melegítő konyha működik. Az
épületek közül ennek az óvodának a karbantartása igényli a legnagyobb anyagi
ráfordítást.
Az intézmény bútorzata világos, esztétikus, a gyermekek számára jól
elérhető,variálható,mozgatható,

így

a

kuckósításra

is

alkalmas.

Felújítása

folyamatosan történik. Az óvoda udvara tágas, az egészségnevelést szolgálja. A
tornaszerek a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését segítik. Mivel az
egészséges életmódra nevelés fontos eleme a programunknak, ezért a meglévő
készletet mozgást segítő tornaszerekkel és udvari eszközökkel tovább kell
növelni.
A játékhoz, mint a program alapjához a meglévő készleteket a következő
eszközök egészítik ki:
 Konyhabútor, konyhai eszközök bővítése,
 udvari és homokozó játék,
 babák, babaruhák, állatfigurák, babakocsi,
 közlekedési és szállító eszközök,
 barkács készlet,
 építőelemek kicsi és nagy méretben,
 alkotásra ösztönző játékok,
 képességfejlesztő játékok ,
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 báb és dramatizálás eszközei,
 kerékpár,roller.
A munka jellegű tevékenységhez kiegészítő eszközök, kerti munkához szükséges
eszközök:
 Vödör, locsolókanna, kisméretű kerti szerszámok, kosarak, tálak,
 takarításhoz szükséges eszközök.
A külső világ tevékeny megismeréséhez szükséges kiegészítő eszközök:
 Képes lottó,
 Ravensburger-témánként,
 jelkártya sorozat,
 könyvek, folyóiratok.
 nagyítók,
 atlasz, földgömb
 DVD-k, CD-k az évszakokról,
 feladatlapok, munkafüzetek,
 tükör,
 matematikai képességfejlesztő játékok.

Művészeti nevelést kiegészítő eszközök:
Zenei nevelés eszközeinek bővítése:


Különböző dob, csörgő, csengő



ritmushangszer készlet,
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furulya,gitár, hegedű,



hangvilla,



cd-s magnó,cd-lemez, hangkazetták.

Vizuális nevelés kiegészítése :
Plasztikai munkákhoz:


Agyag, gipsz, gyurma, fa, fonal, szövőkeret, ragasztók, lemosható
terítők, textilanyagok, olló.

Képalkotáshoz:


Pasztell és zsírkréta, különböző méretű ecsetek, festékek, színes
papírok, kartonok, rajzlapok, írólapok, filctoll, viaszkréta, grafit és
színes ceruza.

Mese-vers kellékei:


bábok,



mesekönyvek, folytatásos mesék,



lexikonok, enciklopédiák,



mondókás könyvek,



mesegyűjtemények,



anyanyelvi képsorozat,



találós kérdések gyűjteménye,



elbeszélő történetek,



anyanyelvi – és drámajátékok gyűjteménye,



mese-vers gyűjtemények,



projektor, diavetítő.

23

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

A szakkönyvek közül a pszichológia, pedagógia és módszertani könyvek,
gyűjtemények, lexikonok, jegyzékek kiegészítésével

gazdagítanánk az óvoda

könyvtárát.
A pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó aktuális szakmai változások
nyomon követése, internet-használat.

A Madár utcai Tagóvoda tárgyi feltételei:
Az óvoda rendelkezik mindazokkal a tárgyi feltételekkel, ami a Helyi Nevelési
Program megvalósításához szükségesek. A csoportszobák, a játék, az étkezés és
a pihenés helyei. Az eredetileg csoportszobáknak épített termek alapterülete és
légtere az előírásoknak megfelelő.
A csoportszobák berendezése játékeszközökkel való ellátása megfelelő.
Szolgálja

a

gyermekek

biztonságát,

kényelmét,

fejlődésük,

egészségük

megőrzését. Balesetvédelem és egészségvédelem szempontjából is megfelelő.
Minden csoportszobához külön öltöző és mosdó tartozik, így lehetőség van a
folyamatos gondozási tevékenység szervezésére.
A

gyermekek

színekkel,

környezetét

formákkal,

otthonossá

anyagokkal.

A

tesszük,

Madár

utcai

a

harmóniát

Tagóvodában

sugárzó
a

nagy

csoportszobákhoz közvetlen kapcsolódik az udvar, a betonos fedett, homokos és
füves területtel. Az udvari mosdó és tároló a fedett terasz és egyéb tárgyi
feltételek lehetőséget adnak arra, hogy az év nagy részében
szervezzük az óvodai életet.
Lehetőséget nyújtunk a mozgás és játék igények kielégítéséhez.
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A Madár utcai Tagóvodában az épület északi részén találhatók a kiszolgáló
helyiségek (irodák, nevelői szoba, szertárak, konyha és raktárak, felnőtt mosdó,
pihenőszoba).
A tárgyi eszközöket a gyermekek számára hozzáférhető módon és a
gyermek biztonságára ügyelve helyezzük el. Folyamatosan törekszünk az óvoda
munkatársai számára a megfelelő környezet kialakítására. A szülők fogadásához,
a négyszemközti intim beszélgetések színhelyei, az irodák és a fejlesztő szobák.

További feladataink:
A játékok és fejlesztő eszközök, a gyermekkönyvtár kiegészítése és tudatos
fejlesztése, differenciált, egyéni foglalkoztatáshoz is.
Az egészséges életmód és a mozgás feltételeinek javítása, sportszerek,
eszközök beszerzése, rendszeres kirándulás feltételeinek biztosítása, vízhez
szoktatás.
A nevelés, tanulás segítő eszközök fejlesztése, audiovizuális eszközök,
szakkönyvtár,

kísérletezés,

tapasztalatszerzés

eszközei,

gyermeki

munka

eszközei, számítástechnikai eszközök.
A vizuális neveléshez, beszédfejlesztés és ének – zenei neveléshez szükséges
eszközök biztosítása.
Az óvodai alapítvány működtetése, az eredményes pályázatok, a szülők
támogatása és egyéb szponzorok segítsége jelentős az óvoda működtetésében.
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III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

BEFOGADÁS

A gyermek életében az óvodába kerülés meghatározó élmény, főleg azoknál,
akik közvetlenül a családból kerülnek ki. Az óvodáskorú gyermek jellemző
tulajdonsága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az
érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában
érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör
vegye körül.
Mindezért szükségesnek tartjuk, hogy:
- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket,
- az óvodapedagógus – gyermek, gyermek –dajka, gyermek – gyermek
kapcsolatot pozitív attitűdök, érzelmi töltés jellemezze,
- az óvoda egyszerre segítse a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését,
„én” tudatának alakulását és engedjen teret önérvényesítő törekvéseinek.
Az

óvoda

teremtsen

lehetőséget

arra,

hogy

a

gyermekek

természetes társas szükségleteiket, neveljen a különbözőségek
tiszteletére.
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A beilleszkedés hosszú folyamatát segíthetjük a családi házzal való jó
kapcsolattartással, valamint a beiratkozáskor már megpróbálunk kapcsolatot
teremteni a leendő óvodással.
Az újonnan felvett gyermekek szüleinek már júniusban szülői értekezletet
tartunk. Ekkor tájékoztatjuk a szülőket az óvodai életről, megbeszéljük a
befogadás lehetőségeit, ismertetjük a folyamatos befogadás előnyeit.
Tapasztalataink

azt

mutatják,

hogy

a

szülővel

közös

nyári,

udvari

befogadások a legeredményesebbek. Fontosnak tartjuk, hogy már a gyermek
óvodába lépése előtt meglátogassuk a családot, ahol anamnézist készítünk a
gyermekről.

Az

adott

válaszok

nagyon

sokat

segíthetnek

a

megismerésében. Heterogén összetételű csoportjainkban minden

gyermek
évben a

befogadás, az ismerkedés, az információ gyűjtés az első nevelési teendőnk. Nagy
szeretet szükséges ahhoz, hogy a különféle családi háttérből érkező, különböző
korú

gyermekek

összehangolódjanak

és

nyugodt

légkörben

családias

közösséggé váljanak.
Ebben a munkában

sokat segítenek a nagyobb gyermekek, akik példát

mutatnak az egészségügyi szokások területén, alkalmazkodóak, toleránsak a
kisebbekkel szemben. A vegyes csoport lehetőséget ad arra is, hogy a
testvérpárok egy csoportba kerüljenek.
A gyerekek a legkülönbözőbb módon dolgozzák fel az anyától való elszakadás
élményét. A mi feladatunk az, hogy az aktuális személyiségén
megtaláljuk a legrövidebb utat a beilleszkedéshez.
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CSOPORTÉLET SZERVEZÉS

A heterogén csoportok a Központi Óvodában a szülők többségének igénye
alapján szerveződtek, a testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülésével
és a korcsoport ismétlés miatti csoportváltás megszüntetésével.
A tagintézményekben a csoportokat a helyi sajátosságok alakították ki
( két csoportos tagóvoda). Előnye, hogy a kicsik hamarabb beilleszkednek,
különösen a testvérpárok, a nagyobbaknál felgyorsul az önállóság fejlődése.
A vegyes-csoportokban nagyobb a kisebbek biztonságérzete, erősebb függőségi
viszonyukból adódóan jobban elfogadják a nagyobb gyermekeket, így felgyorsul
a szocializáció.
A

szokásokat

a

nagyobbak

hamarabb

elsajátítják,

így

a

szabályok

továbbításában jelentős szerepet vállalnak. A gyermekek között megteremtődik
az

utánzás,

modellkövetés,

hallhatnak.

érettebb

társaiktól

információkat,

Jobban alkalmazkodnak egymáshoz, fokozódik

élményeket
az empátia,

kevesebb a konfliktus. A családban testvérek nélkül élő gyermekeknek a vegyes
összetételű csoport megadja a kortársakkal való együttélés sokféle élményét, a
szülő-gyermek
mintaadó,

kapcsolatban

mintakövető

meg

szerepet,

nem

tanulható

amely

újabb

magatartásformákat,
elemekkel

a

gazdagítja

személyiségét.
Az egyéni fejlődésbeli különbségek az óvodapedagógus számára szemmel
láthatólag jelen vannak, így minden helyzetben differenciálni tudja a gyermek
egyéni jellemzőit.
Fontosnak tartjuk, hogy a vegyes csoportba járó különböző korosztály ne
zavarja egymás játékát, tevékenységét, a nagycsoportos ne érezze tehernek a
kicsivel való törődést, gondoskodást.
A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük, hogy megközelítően arányos
legyen a különböző életkorú gyermekek száma és
lehetővé a társas kapcsolatok alakulását.
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NAPIREND

Programunkban a napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, a
gyermekek

egyéni

szükségleteihez,

a

hagyományokhoz,

környezeti

lehetőségekhez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások
mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Napirendünket úgy állítottuk össze, hogy
segítse elő a gyermekek egészséges fejlődését,

biztosítson

gazdag és

változatos tevékenységeket a harmonikus arányok figyelembevételével.
Életszervezésünkben a dajkának is

kiemelt szerepe van a gyermekek

nevelésében. A folyamatos, rugalmas, napirendünkben kitüntetett szerepet kap
a szabad játék. A rugalmasság és folyamatosság jelen van az étkezésnél és
érvényesül a pihenés időszakában is. A rugalmasság lehetővé teszi, hogy egyéni
tempó - és képesség szerint végezze a gyermek a tevékenységet.
Nagyobb időegységet fordítunk a tevékenységekben megvalósuló tanulásra. A
tanulási tevékenységek növekvő időtartamúak, 5 – 35 perc mikrocsoportos
foglalkozások keretében valósulnak meg. A fejlesztést nem életkorhoz, hanem
egyéni képességekhez kötjük, személyre szabott pozitív értékeléssel.
Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi az előre nem tervezett események
beillesztését. Az aktív tevékenységekhez feszültségmentes, vidám környezet
megteremtésével

biztosítjuk

az

óvodás

korú

gyermek

fejlődésének

és

nevelésének optimális feltételeit. Programunkhoz kétféle napirendet állítunk
össze. Az egyik az ősztől tavaszig terjedő időszakra érvényes, a másik pedig a
nyári életre.
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Ősztől tavaszig terjedő napirendünk
6,3o-10,00

Folyamatos étkezés, gondozási teendők.
Szabad játéktevékenységben megvalósuló tanulás.

10,00-11,30

Napi rendszeres mozgás.
Játék a szabadban, séta, kirándulás, közös megfigyelések,
munka jellegű tevékenységek.

11,30-15,00

Folyamatos étkezés, gondozási teendők, mese, pihenés,
folyamatos ébresztés, étkezés.

15,00-17,00

Játék, szabadidős programok munka jellegű
tevékenységek.
Szabadon választott programok.
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Napirend a nyári időszakra
6,30-11,30

A különböző tevékenységek a szabadban zajlanak.
Folyamatos étkezés, gondozási teendők, szabad játék,
kezdeményezések, kerti, udvari munka.

11,30-15,00

Gondozási teendők, folyamatos étkezés, mese, pihenés.
Folyamatos ébresztés, uzsonna.

15,00-17,00

Szabad játék (tusolás), napozás, egyéni tevékenységek.

HETIREND
A gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez a heti rend biztosítja
a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek tervezésével, szervezésével.
A napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, rendszerességet, nyugalmat segíti
elő a csoportban. Egy nap, egy heti rend a tanulási folyamatot jelöli meg.
A heti rend tervezéséről önállóan döntenek az óvónők, összehangolása a
csoportok között csak a mozgásos foglalkozásnál lényeges a tornaterem és a
tornaszerek használata miatt. A többi tanulási terület mikrocsoportban történik,
komplexitás alapján, játékra építve.
A cselekvéses tanulás feltételeit az óvónő alakítja ki célszerűen átgondolt
szokásrendszerrel.
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Heti rend
( minta)
Hétfő

Verselés- mesélés
Mozgás
Matematikai tartalmú tapasztalatok
Külső világ tevékeny megismerése
Ének,zene, énekes játék, gyermektánc
Mozgás
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

IV. A NEVELÉS KERETEI
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az óvodai nevelés funkciói közül hangsúlyozottan szerepet kap az egészséges
életmód

alakítása.

Ennek

megteremtésében

ideális

feltételeink

vannak.

Gondolunk a tágas, többfajta környezeti adottsággal rendelkező udvarokra, jól
felszerelt tornateremre, a tagintézmények tágas csoportszobáira, a csoporthoz
tartozó öltözőkre, mosdókra. Ehhez kapcsolódik a rugalmas és folyamatos
napirendünk, amely a kiegyensúlyozott élettempót szolgálja.
A gyermek egészségre nevelésének érdekében együttesen érvényesítjük a
szomatikus, mentális, emocionális nevelést, vagyis a testi, lelki és társadalmi
összhangra

törekvést.

E

tényezők

együttes

hatása

teszi

iskolaéretté

a

gyermeket.
Célja:
A gyermek fejlődésének elősegítése, testi, lelki, értelmi, erkölcsi, szociális
szükségleteinek

kielégítése.

A

fejlődéshez

megteremtése, a gyermek egészségvédelme.
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Feladata:


A

gyermek

gondozása,

testi

szükségleteinek,

mozgásigényének

kielégítése.


A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.



A gyermek testi képességeinek , fejlődésének segítése.




A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, pihenés,
a betegségmegelőzés, az egészség megőrzés szokásainak alakítása.



A

gyermek

fejlődéséhez

és

fejlesztéséhez

szükséges

egészséges,

biztonságos környezet kialakítása.


Megfelelő

szakemberek

bevonásával,

szülővel,

pedagógussal

együttműködő speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi és lelki
nevelési feladatok ellátása.


A

családban

kialakult

szokások

figyelembevételével

rugalmas

és

folyamatos életritmus kialakítása.


A szervezet edzésén keresztül a gyermek pozitív énképének alakítása,
önállóságának elősegítése.



A rendszeresen végzett tevékenységgel, új ismeretek elsajátításával a
gyermek fejlődését előtérbe helyezve magasabb szintre juttatása.

Mint minden tevékenységnek, így a gondozásnak is alapvető feltétele a jó
hangulat,

közérzet,

oldott

légkör

megteremtése

és

a

gyermek

egyéni

képességének figyelembe vétele.
A helyes életritmust a vegyes csoportban fokozottan és differenciáltan
alakítjuk ki, amelyben minden gyermek számára elegendő idő áll rendelkezésre a
tevékenység gyakorlásához.
Az óvodában eltöltött időt tudatosan a gyermek
figyelembe

vételével

tervezzük

meg,

viszonylagos állandóságot mutatnak.
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A gyermek jó közérzetét

testi és lelki szükségletei kielégítésén keresztül

érjük el. A gondozásban szerepe van az otthoni szokások folytatásának, a felnőtt
és gyermek meghitt kapcsolatának. A testközelséget főleg a kiscsoportosok
igénylik, itt a legerősebb az óvónő – dajka modellt nyújtó szerepe a következő
feladatok

végzésében:

mosdóhasználat,

fésülködés,

kéz-

és

arcmosás

,

kéztörlés, orrfújás, stb..
A továbbiakban a gyermek egyéni fejlettségének megfelelő mértékben nyújt
segítséget a felnőtt. Mint minden tevékenységnek, így az egészséges életmód
alakításának is alapvető feltétele:
- a jó hangulat,
- oldott légkör,
- a beszélő környezet,
- a szabályközvetítés.
A feladatok végzése közben megtanulja a testrészek nevét, szerepét, a
testápoláshoz

szükséges

eszközök

helyes

használatát,

tisztántartását,

rendeltetését. A 4-5 évesek már önállóan végzik a gondozási feladatokat. A 6
évesek teljesen önállóan, szóbeli utasítás és ellenőrzés mellett tevékenykednek.
Az elsajátított szokások a kisebbeknek való segítés közben is rögződnek.
Fontosnak tartjuk, hogy már az óvodáskorban megerősödjön a szokásrendszer
és kialakuljon a tisztálkodás igénye. Az öltözködésben elengedhetetlennek tartjuk
a sorrend megismerését, megtanítását, az időjáráshoz és a gyermek alkati
tulajdonságához való alkalmazkodást. A ruhanemű megismerése, a saját jelük
felismerése már kiscsoportban feladat. Az öltözködésben segítségére van a
felnőtt és érvényesül az egyéni bánásmód. 4-5 éves korban már képessé válik a
gombolásra, fűzésre, kötésre. 6-7 évesen önállósul az öltözködésben és
segítséget nyújt a kisebbeknek. Lényegesnek tartjuk, hogy kialakuljon esztétikai
igénye a külsejével és ruházatával szemben.

34

Kaposvári

Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.

Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

A fejlődés egyik feltétele a helyes táplálkozás. Az étkezési szokások
kialakításában legfontosabbnak tartjuk a folyamatosságot. A korán érkező
gyermek

hamarabb

étkezhet,

a

játékban

elmélyülő

be

tudja

fejezni

a

tevékenységét, a lassabban evő gyermeknek van ideje elfogyasztani az ételt.
Folyadékot a nap bármely szakában fogyaszthat a gyermek.
A

befogadás ideje alatt tapintatosan ismerkednek az óvónők a család

étkezési szokásaival. A bátortalan gyermeknek segítenek az étkezésben. Étkezés
közben megismeri az ételek ízét, nevét, színét, formáját, elsajátítja az
önkiszolgálás mozzanatait. Megtanulja a szalvéta és az evőeszközök helyes
használatát. Az 5-6-7 évesek megismerik a kés, villa helyes használatát, a
terítést és a folyadék kitöltését. Ebben a korban az önkiszolgálás bővül a naposi
munkával, amelynek során képessé válnak társaik kiszolgálására, figyelnek az
asztal

rendjére,

esztétikájára.

Étkezés

közben

megtanulják

a

kulturált

viselkedést.
A pihenés, alvás az óvodáskorú gyermek napirendjében fontos helyet kap.
Elengedhetetlen feltétele a csoportszoba kiszellőzése, nyugodt, optimális légkör
megteremtése. A mindennapos mese, altató hozzátartozik a pihenéshez,
amelynek feszültségoldó hatása van. A folyamatos és rugalmas életszervezés
lehetővé teszi, hogy alkalmazkodunk a gyermek egyéni alvásigényéhez és
tiszteletben tartjuk az alvási szokásokat is.
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TESTI NEVELÉS

Óvodánkban a gyermek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényének
kielégítése, testedzése, testi védelme optimális környezetben , játékos formában
valósul meg. A szervezetének fejlődését sokféle mozgáslehetőséggel segítjük elő.
A torna, a mozgásos játékok a legalkalmasabbak arra ,hogy korlátok nélkül
valósíthatja meg saját elképzeléseit. A szabad mozgás jelentősége a gyermek
számára a mozgásbeli teljesítőképesség kipróbálása. A elsajátított mozgásformák
gyakorlása, a szabályok megismerése, betartása, az eszközök helyes fogása
segíti a térbeli eligazodást és a testi védelmet. A szabadon mozgó gyermek
jobban felismeri a veszélyhelyzetet és képessé válik ennek megszüntetésére.
Kedvezőbben befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró
képességét és az egyes szervek teljesítő képességét.
Fontos szerepük van az egészség megőrzésében. Felerősítik és kiegészítik a
gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése
mellett segíti a gondozás és

az

egészséges életmódra nevelés hatását,

térben

a

hely

való

tájékozódást,

felismerését,

a

döntést

és

a
az

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását.
A tornának, játékos mozgásnak az egészséges életmódot erősítő egyéb
tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül,
spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján az egyéni
szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára
lehetőséget kell biztosítani.
A mozgás lehetősége kiterjed az udvarra, fedett részre, tornateremre és a
csoportszobára. A gyermek nagymozgása jól fejleszthető az udvaron és a
tornateremben
kerékpározás,

(futás,
rollerezés),

mászás,
ahol

ugrás,
megfelelő

függeszkedés,
tornaszer,

egyensúlyozás,

udvari

eszköz

áll

rendelkezésre, mint pl. mérleghinta, hinta, csúszdakészlet, különböző mászókák,
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egyensúlyozó gerenda, kötelek, kosárlabda, palánk, ROTIKUM készlet, Greiswald,
tornapad, magasugró karika, labda, szánkó, az udvar fái. Többfunkciós tornaszer
felállításával a csoportszobában is tudunk nagymozgást végeztetni (Tini kondi,
bordásfal). A csoportos verseny és szabályjátékok beépülnek az óvodánk
szokásrendszerébe, lehetőség van a népi, dalos körjátékok, építőjátékok és
manuális tevékenységek gyakorlására is.
A tornateremmel rendelkező óvodánkban heti egy alkalommal sportos, játékos
tornát szervezünk a túl mozgékony, ügyes, sok mozgást

igénylő gyermekek

részvételével. Az udvaron már kialakult szokás, hogy bármelyik óvónő szervez
mozgásos játékot, a gyermek önkéntesen csatlakozhat hozzá, együtt mozoghat
más csoportba tartozó társaival. Gyakran kerül sor közös labda-játékra is .
Nyári

időszakban

minden

tevékenység

az

udvaron

zajlik.

Ilyenkor

a

tornateremben, teremben használt eszközök kikerülnek az udvarra, szabadon
megteremtve a gyermek mozgáslehetőségét is.
A séta , kirándulás hozzátartozik a mozgás igény kielégítéséhez, fokozza
teherbíró képességet és a

test edzését, a környezetben való tájékozódást,

ezenkívül, még együttes élményt is jelent a gyermek számára. Megtanulja a
közlekedési szabályt és a természetben való viselkedést. Utánozhatja és
megfigyelheti az állatok mozgását, természeti jelenségek hangjait.
A szabadban történő mozgásoknál is figyelünk arra, hogy a gyermek
képességének megfelelő eszközt használjon. A testi képességek fejlődésének
érdekében

sokat

mozgásos

játékok

tartózkodunk
,

az

a

időjárás

levegőn.

Felfedezések,

függvényében

a

megfigyelések,

szabadban

történnek.

Lehetőséget biztosítunk a napi rendszeres mozgásra, amelynek lényeges eleme a
játék és a természetes mozgás.

Feladata a képességek megszilárdítása.

Folyamatosan biztosítja a mozgás gyakorlás lehetőségét, érvényre juttatja a
személyre

szabott

fejlesztést,

növeli

a

figyelmet,

állóképességet, kitartást, ügyességet, gyorsaságot, erőt.
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A mozgásos játékok során a bátortalanabbaknak is lehetőséget adunk az
érvényesülésre, fejlődésre. A játékokat, gyakorlatokat megfelelő kézi szerekkel,
zenével tesszük színesebbé, ezáltal teremtünk oldottabb légkört.

EGÉSZSÉGVÉDELEM
A

gyermek

egészségének

védelmét

szolgálja

a

mindennapos

edzési

lehetőség délelőtti, délutáni szabadban való tartózkodás, réteges öltözködés,
mozgás

szükségletek

kielégítése.

Edző

hatása

van

a

kerékpározásnak,

rollerezésnek, télen a szánkózásnak, csúszkálásnak. A napfény edző hatását a
szabadban

érezhetik.

Fontosnak

tartjuk

környezetünk

tisztántartását,

portalanítását, fertőtlenítését, zöld növények telepítését.
Kiemelt feladatunk, hogy az óvodába lépés előtt felderítsük az előforduló
betegségeket (érzékenység, allergia, epilepszia, légúti megbetegedések,stb…).
Az óvoda védőnőivel kapcsolatot tartunk, akik rendszeresen elvégzik a tisztasági
szűrővizsgálatokat,

felderítik

azokat

a

vizsgálatot igényelnek, pl. látás, hallás

problémákat,

amelyek

szakorvosi

károsodás, lábboltozat, gerinc, mozgás

és szervi eltérés. A fogorvos évente két alkalommal végzi a gyermekek fogászati
szűrését.
A gyermek lelki gondozásában segítünk a szülőknek az óvodapszichológussal
való kapcsolat felvételében. A gyermek testi védelme érdekében alakítjuk a
tárgyi, személyi feltételeket. A használati eszközöket rendszeresen ellenőrizzük,
karbantartjuk, elhárítjuk a hibát. Önmaguk és társaik testi épségének megóvása
érdekében érzelmi biztonság alakítására törekszünk. Az óvodai feltételrendszer
környezete befolyásolja a gyermek egészségének megóvását.
Az óvodánk életének egyik legfontosabb színtere az udvar, ahol minden
gyermekcsoport számára van állandó hely.
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Udvarunkban napos, árnyékos, fedett, füves, homokos és beton rész
egyaránt

megtalálható.

rendelkezésére.

A

Mozgásfejlesztő

szabadjátékokhoz

eszközök
babaház,

állnak

a

gyermekek

pihenéshez

padok,

tevékenykedéshez asztalok szolgálnak. Árnyasabb részeken játszhatnak dalos,
énekes játékokat.
Az óvoda épülete, a csoportszobák több funkciós tevékenységre alkalmasak,
amit igyekszünk családiassá, barátságossá tenni. A nagy ablakok elegendő fényt
árasztanak, a berendezések világosak, jól tisztántarthatók, a gyermek könnyen
mozgathatja

a

szabadjáték-tevékenységnek

megfelelően.

(kuckó,

sarkok,gyűjtemények, vizuális eszközök).
Az öltözőben minden gyermeknek jellel ellátott külön polca van, ahol
nyugodtan öltözhet, vetkőzhet. A mosdóban a szerelvények mérete megfelel a
gyermek magasságának, amely segíti az egyéni testápolási eszközök helyes
használatát és tárolását.
A gyermek szükségletét intim, optimális, nyugodt körülmények között végzi
el.

Az

egészségügyi

szokások

következetes

szervezetének ellenálló-képességét növelhetjük.
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Az óvónő feladata:


Alakítson ki testközeli kapcsolatot a gyermekkel.



Vegyen részt a gyermek fejlődéséhez szükséges otthonos, esztétikus,
egészséges környezet megteremtésében.



Gondoskodjon a gyermek testi szükségleteinek kielégítéséről.



Tudatosan tervezze a gyermek óvodában töltött idejét, nyugodt,
kiegyensúlyozott élettempó kialakításával.



Tegye lehetővé a kulturált étkezés szokásait.



Az óvónő az egészségmegőrző szokások létrehozásában működjön
együtt a családdal ( öltözködés, táplálkozás, napirend).



Figyeljen fel a betegségek tüneteire, igényelje speciális szakember
közreműködését.



Szakemberre szabottan segítse elő a testi képességek fejlesztését.



Törekedjen az összerendezett kis - és nagymozgások fejlesztésére.



Szervezzen minél több mozgásos tevékenységet a szabadban, mellyel
növeli a szervezet ellenálló képességét, edzettségét (séta, kirándulás,
megfigyelések).



Ügyeljen a rendre, tisztaságra és személyes gondozottságára.

A fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



Alakuljon ki az egészséges életmóddal kapcsolatos
szokásrendszer.



Tartsa be a higiénés szabályokat, szokásokat.



A

saját

személyével

kapcsolatos

tisztálkodási

feladatokat önállóan végezze , testápolási eszközeit
tartsa tisztán.
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A sorrendiség betartása mellett önállóan öltözzön,
vetkőzzön, legyen igényes ruházatára, külsejére.



Ismerje és tartsa be a kulturált étkezés szokásait,
az önkiszolgálás és naposi munka során igényelje az
asztal esztétikus rendjét.



Ügyeljen

környezete

tisztántartására,

a

rend

a

és

a

megőrzésére.


Nyújtson

segítséget

kisebbeknek

felnőtteknek.


Óvja társai és önmaga testi épségét.



Az udvari létesítményeket biztonságosan használja.



Váljon képessé a vészhelyzetek felismerésére és
megszüntetésére.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS

Gondozás:
1. Az egészséges életmód

szokásainak, szabályainak kialakítása nyomon

követhető-e a tervezésben ?
2. A

folyamatos,

rugalmas

napirendben

átgondolt-e

a

gyermeki

biztonságérzet megteremtésére törekvés?
3. A gondozási tevékenységek során figyelembe veszi-e a korcsoportonkénti
és egyéni fejlődésbeli különbségeket?
4. Az egyéni képességek figyelembevételével megteremti-e a gondozás
alapvető feltételeit?
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5. Folyamatos

ellenőrzéssel

ügyel-e

a

tisztálkodás

sorrendiségére,

az

eszközök helyes használatára?
6. Ügyel-e az öltözés, vetkőzés sorrendjének betartására, a gyermek
esztétikai igényének kialakítására?
7. Különböző feltételek biztosításával megteremti-e a kulturált étkezés
szokásait? (hely, idő,nyugodt légkör)
8. Alkalmazkodik-e a gyermek egyéni alvásigényéhez és tiszteletbe tartja-e
az alvási szokásait?
9. Az egészséges életmódra nevelés során tudatosan törekszik-e a családdal
való együttműködésre?

Testi nevelés:

1. A hetirend, napirend kialakításánál figyelembe veszi-e a gyermek testi
szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését?
2. Lehetőséget biztosít-e a rendszeres tornára és mozgásra?
3. Kielégíti-e a gyermek személyre szabott mozgásigényét ?
4. A HPP szerint meghatározott időt tölt-e a szabad levegőn a csoport?
5. Séták,

kirándulások

szervezésével

mozgásigényének kielégítéséhez?
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Egészségvédelem:
1. Mindennapos, változatos edzési lehetőségek biztosításával tudatosan
törekszik-e a gyermek egészségvédelmére?
2. Megfelelő

feltételek

megteremtésével

hozzájárul-e

a

gyermek

egészségének megóvásához?
3. Tudatos-e a balesetmegelőző tevékenysége?
4. Az évszaknak megfelelően kihasználja-e a napfény, levegő, víz edző
hatását?
5. Rendszeresen tartja-e a kapcsolatot az óvoda védőnőivel?
6. Családias, otthonos környezet kialakításával hozzájárul-e az esztétikus,
egészséges környezet megteremtéséhez?
7. Különböző

feltételek

megteremtésével

ügyel-e

az

idegrendszer

kiegyensúlyozott alakítására ?
8. Napi munkája során kialakítja-e a szeretetteljes, testközeli kapcsolatot a
gyermekkel?
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ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS

Óvodánk napi tevékenységének meghatározó eleme a gyermek viselkedése , a
társaihoz , a felnőttekhez való viszonya. 3-7 éves életkorban találkozik először
társas

kapcsolatokkal, a közös erkölcsi normákkal,

szabályokkal, amely

biztonságot nyújt számára és lehetőséget a személyiségének kibontakoztatására.
A közösségi kapcsolat erősíti a szociális érzelmeit , a különbözőség elfogadását,
tiszteletét. Fontos szerepe van a pozitív én tudatának befolyásolásában, a
gyermek

érzelmi,

erősítésében,

erkölcsi

fejlesztésében.

és

akarati

A

társakkal

tulajdonságának
való

kapcsolata

kialakításában,
a

társadalmi

gyakorlatokra való felkészítést az életre nevelést eredményezi.
Feladat:
-A gyermek kiegyensúlyozott érzelmi biztonságának megteremtése, érzelmi
függőségének kielégítése.
-A pozitív kapcsolatok gazdagításán keresztül a szociális érzelmek erősítése.
- Tapasztalaton, élményen és tevékenységen keresztül épüljön be és alakuljon ki
az erkölcsi norma és tulajdonság, amelyet a gyermek a különböző közösségben
tudjon alkalmazni.
Programunkban elsődleges feladat, hogy információt szerezzünk a gyermek
óvodába lépese előtti életéről, a gyermek családdal való kapcsolatáról.
Az óvodába érkező gyermeknek otthonos életkörülmény, barátságos, nyugodt,
derűs, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör megteremtését tartjuk fontosnak.
Elengedhetetlen az óvónő és gyermek, a gyermek – gyermek, valamint az
óvoda dolgozói

között

a szoros személyes érzelmi töltés, pozitív attitűd, a

felnőttekhez fűződő érzelmi biztonság.

44

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

A közösségben élés legfontosabb feladatának tartjuk a gyermek énképének és
személyiségének

erősítését,

az

önfegyelem,

önkontroll,

belső

motiváció

növelését, játékos tevékenységen és a munkán keresztül. Önmaga figyeléséből
kiindulva fejlesztjük ki azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé
válik a társával is törődni.
A szokás és normarendszert úgy alakítjuk a folyamatos napirenddel, hogy az a
gyermek fejlődését és a közösség nyugalmát megalapozza . A

szokások,

szabályok kiépítésével segítjük a tevékenykedő gyermek eligazodását a társas
környezetben.
Óvodai életünk minden területén komplex helyzetekkel találkozik, amelyben
az erkölcsi magatartás elsajátítására, gyakorlására van lehetősége.
A gyermek magatartásának

alakulása szempontjából az óvónő, az óvoda

valamennyi dolgozójának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet tölt be. Ilyen például: a jó, rossz, őszinteség, igazmondás,
egymás segítése, gyengédség, gyengeség, felelősség vállalás,

védelmezés. A

felnőtt mintáját követve a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket segítőkész,
toleráns, kiemelkedő képességű gyermekeknek is ösztönző hatása van

a

többiekkel való együttműködésre. Az együttlét öröme alakítja ki a gyermek
társas

igényét,

kialakulását.

szabályozza

Vegyes

tapasztalunk a

magatartását,

csoportban

nagyobb

segíti
türelmet,

a

szociális

érzelmek

megértést,

törődést

gyermekek egymáshoz fűződő kapcsolatában. Erősebb a

tűrőképessége, együttérzése, segítőkészsége, előzékenyebb, figyelmesebb
társaival szemben,

a

kevesebb a konfliktus száma , mert jobban alkalmazkodik a

másik gyermekhez.
A

három

korcsoport

együttműködésében

természetesebbé

válik

a

különbözőség elfogadása és tisztelete. Leginkább a játékos szituáció ad teret,
hogy a szociális érzelmeit kiélhesse és tudja feldolgozni.
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Az együttes élmény, tapasztalat, tevékenység negatív megnyilvánulást is
eredményez, amelyhez kapcsolódnak szociális érzelmek , mint pl. bánat,
szomorúság,

csalódottság.

A

betartott

szabályokkal

a

negatív

érzelmek

feloldódnak és megszüntetik a szorongás érzést, ezáltal a gyermek nem válik
hátrányos helyzetűvé.
A kiscsoportos kezdetben egyedüli tevékenységét felváltja a kapcsolat kezdeményezés és a barátkozás, később kialakul 2-3 fős

csoport, amelyet a

közös érdeklődés, a jóízű tevékenykedés és pozitív élmény köt össze. Ebből a
spontán

kapcsolatkezdeményezésből

fokozatosan

szervezett

tevékenység

bontakozik ki.
Az erkölcsi szokás és szabály igazodik a gyermek tevékenységéhez,
környezetéhez (Pl: játék, munka, gondozás, tanulás). Más szokásrendszer alakul
ki az évszakok szerint a csoportban és a szabadban. Ez által egyes szokások
megszűnnek és keletkeznek, ezt tapasztaljuk a társas kapcsolatok változásainál
és a barátságok alakulásánál (pl: alá-fölé mellérendelt viszony), amely erős
magatartás szabályozóvá válik.
Létrehoz konfliktust, kudarcot, szembekerülést a problémával, így fejlődik a
gyermek akarata, tudata, felelősségérzete, kötelessége és toleranciája. Az
erkölcsi

tulajdonságainak,

önzetlenség,

figyelmesség

szocializálható,

szorongó

megváltoztatásába és

mint

például

az

együttérzés,

kialakításában

fontos

gyermeket

bevonjuk

elvünk,
a

segítőkészség,

hogy

saját

a

nehezen

viselkedésének

akaratának, ezen belül önfegyelmének, kitartásának,

feladat és szabálytudatának szokás és normarendszerének megalapozását
segítsük. Sok esetben szükségesnek látjuk, hogy a csoport segítsen a viselkedést
változtató folyamatban.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberek közreműködését kérjük.
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Az óvónő feladata:


Az óvónő biztosítsa az érzelemben gazdag biztonságot nyújtó légkört.



Alakítson ki szeretetteljes kapcsolatot a gyermekkel.



Adott lehetőségek között segítse a gyermek én tudatának kialakulását,
erre használja fel az egész nevelési folyamatot.



Minden tevékenységhez biztosítson elegendő helyet, engedjen teret a
gyermek önkifejező, önértékelő törekvéseinek.





Nyújtson modellt a viselkedési szabályok kialakításában.
Legyen következetes a szokások, szabályok betartásában.
Fokozatosan bővítse a szabályok körét az életkori sajátosságok
figyelembevételével.



Tudja átélni a gyermek helyzetét, legyen türelmes , bizalommal,
érdeklődéssel forduljon a gyermekek felé.



Segítse a gyermek magatartásának alakítását az egyéni tulajdonságok
figyelembevételével a problémák , konfliktusok megoldásában.



Az

érzelmi

nevelést

segítse

elő

a

hagyományok

ápolásával,

örömszerzéssel, örömteli együttes tevékenységgel.


Nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére,
megértésre, toleranciára a társaival szemben.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


Ismerje szűkebb, tágabb környezetét, alapozódjon meg a hazaszeretet,
a szülőföldhöz való kötődés.



A természetre és az emberi környezetre legyen nyitott, érdeklődő.



Tisztelje, becsülje környezetét.




Tanúsítson tisztelet tudó viselkedést, toleranciát társaival szemben.
Legyen tapintatos, együtt érző , őszinte , alkalmazkodó.
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A vállalt feladatnak próbáljon eleget tenni.
Tanuljon meg mérlegelni és dönteni, legyen képes az önértékelésre.
Alakuljon

kudarctűrő

képessége,

tudja

megoldani

a

konfliktushelyzetet.




Fogadja el társai ötletét, javaslatát.
Ötleteivel, pozitív megnyilvánulásaival gazdagítsa a csoport életét.
Legyen

képes

szervezett

együttműködésre,

baráti

kapcsolatok

kialakítására.

JÁTÉK

Programunk alapja a játék, mert az óvodáskorú gyermek

mindennapjait

átszövő tevékenysége és a legfőbb örömforrása. Belső indítékok alapján
létrejövő önkéntes megnyilvánulás, amelyben a gyermek élményeit és vágyait
dolgozza fel és éli meg , miközben ismereteket, képességeket sajátít el.
A játék akkor tölti ki a gyermek életét, ha kreativitását fejleszti és erősíti, ha
előzményekre, élményekre és a gyermekekkel való együttjátszásra összpontosít.
A játék átszövi az egész óvodai tevékenységünket, mert a munkát nem lehet a
játéktól elválasztani.
Minden cselekvésnek gyermekkorban azonosak a gyökerei, mégpedig

a

gyermek vágya, játékos kíváncsisága, motorikussága, az eredményesség iránti
igénye, az önkifejezés, a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan
benyomásai, az önállóságra törekvés szándéka.
Célja:
A játék legyen örömforrás a gyermek számára, általa ismerje meg a szűkebb és
tágabb környezetét , a valóság jelenségeit, eközben oldódjon szorongása,
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feszültsége és vágya. A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták tartalmának
és

minőségének

gazdagítása

a

gyermek

egyéni

sajátosságainak

figyelembevételével.
Feladata:
Változatos és gazdag játéktémán keresztül fejlődjön a gyermek személyisége,
kreativitása.
A meglévő és megszerzett képességeivel gazdagodjon a játék tartalmai. A
játékfajtákon keresztül alapozódjon meg a gyermek képessége és alakuljon
magatartása.

Nevelőmunkánkban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megfelelő feltételeket
biztosítsuk a gyermek számára. Az idő, hely, eszköz, élmény, a megfelelő
csoportlégkör teszi hatékonnyá a játék személyiségfejlesztő hatását.
Napirendünkben a folyamatos, rugalmas életszervezéssel tesszük lehetővé, hogy
a

gyermek

játéktevékenységét

zavartalanul

megvalósíthassa.

Mind

a

csoportszobában, mind az udvaron lehetősége van a szabad játékra, kreatív
eszközhasználatra.
Óvodánk vegyes csoportjaiban a játékeszközt a gyermek korcsoportjához,
fejlettségi szintjéhez és a játékformákhoz biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy
motiváló és fejlesztőhatású legyen, örömet keltsen és cselekvésre inspiráljon.
Segítse a gyermeki képességek, fantázia kibontakoztatását.
A gyermek játéktevékenységét úgy tesszük gazdaggá, hogy minél több
tapasztalathoz és ismerethez juttatjuk . A játékot előzményekre és élményekre
építjük, amelyek lehetnek spontán, tervezett, egyéni és közös élmények. Az átélt
élmény feldolgozása során lehetőségük van a szociális érzés

alakítására. A

fejlesztést abban látjuk, hogy nem befolyásoljuk társai megválasztásában.
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A játékban ugyanakkor fokozatosan segítjük a nehezebben beilleszkedő
gyermeket. A játék érzelem gazdag kialakításához elengedhetetlennek tartjuk a
nyugodt légkört , amelyet az óvónő tudatos jelenlétével, attitűdjével érhetünk el.
Lényeges a naprakész ismeret a csoport általános pszichés sajátosságairól, a
gyermek

egyéni

fejlettségéről,

érdeklődéséről.

Folyamatosan

figyeljük

képességeinek alakulását, felmérjük, hogy fejlődéséhez milyen játékot kell
előtérbe

helyezni.

Szükségesnek

tartjuk,

hogy

jó

pedagógiai

érzékkel,

tudatossággal mérlegeljük, mikor van szükség az óvónő segítő tevékenységére.
Fontos, hogy érvényesülhessen a szabad játék, az óvodapedagógus tudatos
jelenléte biztosítsa az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Az
óvodapedagógus legyen bevonható, utánozható, mintát adó, társ maradjon,
legyen segítője, kezdeményezője, ha a játékfolyamat elakad. Együttjátszásával,
támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakciójával alakítsa a
szabad játékot.

A szerepe terjedjen ki a gyermekek közötti játékkapcsolatok

kialakításában is.
A szabadjátéknak fontos szerepe van a gyermek tevékenység rendszerében és
a képességfejlesztésben. Szabad játék túlsúlyának érvényesülése megmutatkozik
az óvoda napirendjében, időbeosztásában.
Programunkban

a

játékformák

a

gyermek

szükségleteinek,

életformáinak

megfelelően jelennek meg a napi tevékenységben.
Gyakorlójáték
Kiscsoportos korra jellemző, de több korcsoportban is megtalálható. Ezt
szabályok közvetítésével, ismétléses cselekvések,
közben érjük el.
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Szimbolikus szerepjáték:
Pedagógiai funkciója, hogy lényeges személyiségformáló értéke van. Növeli az
akaraterőt, önfegyelmet, kitartást, beleélő képességet, a szabad képzettársítást,
kreativitást.
Konstrukciós játék:
Legfontosabb
tartjuk.

pedagógiai

Velejárója

a

értékének

megfigyelés,

a

az

kreativitásra,
emlékezés

,

alkotásra
a

nevelést

képzelet

,

a

problémamegoldás, az esztétikai érzék, finommotorika fejlesztés. Amennyiben
kreatív környezetet biztosítunk a gyermek számára , akkor a konstrukciós
játékban eljut az előre megtervezés, a feladatok szétosztásának szintjére.
Szabályjáték:
Lényege a szabályokra figyelés és a szabályok betartása. A mozgásos és
értelemfejlesztő szabályjátékok

szociális és értelmi érettséget feltételeznek,

ezek fejlesztését is szolgálják.
A gyermek a játékformán keresztül ismeretet szerez, miközben a meglévőt
gyakorolja, új felfedezésre és tapasztalatra tehet szert. Ezáltal nyitottabb ,
érdeklődőbb

lesz,

fejlődik

gondolkodása,

bővül

szókincse,

kommunikációs

képessége. Az átélt élményen keresztül a mintakövetés során gyakorolja az
odaillő kifejezéseket, hanglejtést, mimikát, gesztust.
A gyermek az élethelyzeteket újra éli, alkalmazza.
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Az óvónő feladata:


Az óvónő biztosítsa a játékhoz szükséges feltételeket ( helyet, időt,
anyagokat, játékszert, élményt).



Nyújtson lehetőséget a gyermek számára, hogy képességeit önállóan
választott sokrétű játéktevékenységben fejlessze,

gyakorolja és

érvényesüljön a szabadjáték túlsúlya.



Teremtsen élményt adó, biztonságos környezetet a játékhoz.
Adjon lehetőséget a gyermeknek, hogy szabadon válassza meg
játszótársait és birtokolhassa a játékszereket.



Legyen együttműködő, bevonható, mintaadó, segítőkész partner,
olyan mértékben, amennyire az adott gyermeknek szüksége van.



Mutasson rá a viselkedés és következményeinek összefüggésére.



Emelje ki a jó példákat és személyre szabott pozitív értékeléssel
segítse az együttműködési megoldásokat, a gátlásos, bátortalan,
félénk gyermekek bekapcsolódását a játékba.



Találja

meg

a

megfelelő

időt,

alkalmat,

helyet

a

játékformák

gyakorlására, szerepe terjedjen ki a gyermek megfigyelésére, a
sokoldalú játék segítésére.


Jelenléte legyen játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermeket
cselekedni,

váljon

segítővé

a

játékfolyamatok,

játékkapcsolatok

kialakulásában.


Modellkövető szerepe terjedjen ki a játékszerek helyes használatára,
a játék utáni rendrakásra.



Figyeljen arra, hogy a gyermek érzelmi kötődése mélyüljön, alakuljon
a felnőtt és a társak iránt.



Tudatos jelenléte biztosítsa az indirekt irányítás felelősségét, a játék
folyamatába érvényesítse a szabad játékot.
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Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:




Motiváltságának és kreativitásának megfelelő játékot válasszon.
Legyen kezdeményező , együttműködő és kitartó a

játékszerek

kiválasztásában és a játékszabályok betartatásában.


Ismerje a játékszerek helyes használatát.



A nem használt játékszert tegye a helyére.



Hozzon létre egyszerű modelleket, használja fel a játékban.



Tervezzen, valósítson meg bonyolult építményt térben is.



Váljon igényessé alkotásaival szemben.



Alakuljon ki pozitív közösségi tulajdonsága, a játékban jelentkezzen a
társaihoz

való

érzelmi

viszony,

a

segítőkészség

,

együttérzés,

figyelmesség.



Ismerje a játék szabályait és tartsa be.
Fejlődjön

logikus

gondolkodása,

önuralma,

kudarc

és

sikertűrő

képessége.


Természetes beszéde, kommunikációja kapcsolódjon a játékfajtájához,
tartalmához.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, feladatok
koherenciája
JÁTÉK

1. Tervez-e az óvónő az évszakokhoz, a

tevékenységekben megvalósuló

témakörökhöz és az átélt közös élményhez játékfajtákat, játékszereket a
csoportszobába és az udvara?
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2. Az óvónő biztosította-e a játékhoz szükséges feltételeket ( nyugodt
légkör, megfelelő hely, idő, élmény, játékszereket segítő anyagok)?
3. Az óvónő indirekt irányítása, attitűdje segíti-e a játék fejlesztő hatásának
kibontakoztatását?
-

kreativitás

-

értelmi fejlesztés

-

szociális érzelmek

-

akarati tulajdonságok

4. Játszanak-e koruknak megfelelő játékfajtákat ?
-

gyakorló

-

szabály

-

szimbolikus

-

szerep, konstrukciós.

5. Kihasználja- e az óvónő a játékfajtákból adódó részképesség fejlesztés
lehetőségét?
-

szem-kéz koordináció

-

auditív észlelés

-

vizuális észlelés

-

emlékezet

-

beszéd

-

manuális képesség.

6. A játék pozitív hatása jelen van-e a játék tevékenységben megvalósuló
tanulási folyamatban?
7. Jellemző-e a különböző korosztályok együttjátszása?
8. Szükség szerint történik-e az óvónő konfliktuskezelő tevékenysége?
9. Az

óvónő

jelenléte

,

tevékenysége

a

gyermek

szükségleteihez

alkalmazkodik – e?
10.Tudatosan ügyel-e

a játékszerek helyes alkalmazására és a játék utáni

rendrakásra?
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ANYANYELVI – ÉRTELMI FEJLESZTÉS, NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Célja:
Természeti és társadalmi környezetből szerzett tapasztalat útján induljon el a
megismerési folyamat. A gyermek kíváncsiságára, utánzási vágyára alapozva
fejlődjön értelmi képessége , gondolkodása,

kreativitása

a különböző

tevékenységekben és élethelyzetekben.

Feladata:


Az óvoda a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori
sajátosságra

,

valamint

a

meglévő

tapasztalataira,

élményeire

és

ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket.


Beszélő környezet megteremtésével, minta és szabálykövetéssel a nevelés
minden területébe épüljön be az anyanyelv ismerete, a beszéd és
kommunikáció.



A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
bővítése

,

az

érzékelés,

észlelés,

emlékezet,

figyelem,

képzelet,

gondolkodás fejlesztése.
Az óvónő feladata:


A

napi

tevékenységben

megtapasztalásra,

adjon

felfedezésre

,

lehetőséget
a

a

gyermeknek

kíváncsiságának

és

értelmi

képességeinek kielégítésére.


Helyes mintaadással, szabályközvetítéssel, a javítgatás elkerülésével
alakítson ki különböző kommunikációs helyzeteket.



Segítse elő a gyermek meglévő ismereteinek bővítését,
természeti környezetből.
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Adjon lehetőséget a tapasztalatok, ismeretek rendszerezésére.



Közös tevékenységek, beszélgetések során juttassa el a gyermeket az
együtt gondolkodásra.



Biztosítson valamennyi értelmi képesség fejlesztéséhez, különösen a
képzeletet és a kreativitást elősegítő, ösztönző környezetet.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


Legyen képes a gyermek elemi szintű gondolkodásra, az ismeretek
rendszerezésére az ok- okozati összefüggések felismerésére.



Figyelmét

hosszabb

ideig

tudja

ugyanarra

a

tevékenységre

összpontosítani, alakuljon ki szabálytudata.


Emlékezete legyen pontos, megbízható.



Élményeit, tapasztalatait fejezze ki bővített mondatokban.

TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS

Az

óvodai

tanulás

elsődleges

célja:

az

óvodás

gyermek

képességeinek

fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése.
Az óvodában a tanulás, ugyanúgy, mint a játék a gyermek teljes személyiség
fejlődését , fejlesztését támogatja.

Játékban integrálódva az egész napi

tevékenységben jelen van. Mindenfajta tanulás, játék motivációs bázisra épül.
A tanulási folyamat a gyermek aktivitása és öntevékenysége folyamán
cselekvéses tanulás közben valósul meg.
Játékon belül a motoros, a szociális és a verbális tanulás összefonódik, komplex
formában jelenik meg. E tanulási folyamatban a témához kapcsolódó ismeretek
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változatosan, sokszor ismétlődnek, így rögzülnek, a játékhelyzetekben való
újraélés élményszerűvé teszi a megismerést.
A

tanulás

tervezésénél,

a

tanulási

képességek

fejlesztésénél

feltétlenül

szükségesnek tartjuk:


a tanulást támogató környezet megteremtését,



az életkori sajátosságokat, képességeket,



a gyakorlás lehetőségeinek megteremtését,



a gyermek előzetes tapasztalatait, ismereteit.

A játékba ágyazott tanulásnak, a gyermek tevékenység közben szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek, felfedezéseinek látjuk értelmét, mert így van
lehetőség

a

visszacsatolásra

és

a

gyermek

személyre

szabott

tudatos

megfigyelésére.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:


Utánzásos minta és modellkövetés , magatartás és viselkedéstanulás,



spontán játékos tapasztalatszerzés,



cselekvéses, játékos tanulás,



gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,



az

óvodapedagógus

által

irányított

megfigyelés,

tapasztalatszerzés,

felfedezés,


gyakorlati problémamegoldás.

A tanulás feltételei:


A

gyermek

cselekvő

aktivitása,

sok

érzékszervet

foglalkoztató

tapasztalás, felfedezés, tehetségének kibontakoztatása , kreativitásának
erősítése


a tanuláshoz való viszony, kíváncsiság, nyitottság, fogékonyság



beállítódás, figyelem, emlékezet, kitartás, önállóság, önfegyelem
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gyakorlati feladatmegoldás.

Az óvodai tanulásban jól megalapozható képességek:


figyelemösszpontosításra való képesség



reproduktív emlékezet



problémamegoldó és kreatív gondolkodás



feladattudat.

Az óvónő feladata:


Az óvodapedagógus tanulást támogató környezet megteremtése során
építsen a gyermek előzetes élményeire, kíváncsiságára,

tapasztalataira,

ismereteire.


Támaszkodjék

érzelmi

beállítottságára,

önkéntelen

figyelmére,

játékosságára.


Képzeletére és cselekvő aktivitására.



Tegye lehetővé

a tárgyak, eszközök sokirányú érzékelését és játékos

próbálgatásait.


Teremtse meg a valóságból származó előzetes ismeretek újraélésének
lehetőségeit.



Biztosítson lehetőséget a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás,
felfedezés, kreativitás, fantázia erősítésére.



Állítsa a gyermeket probléma helyzetek elé, hogy a megoldást maga
találja ki és átélhesse a felfedezés örömét.



Teremtsen olyan szituációt, hogy a gyermek meglévő ismeretei új
ismeretek forrása lehessen.



Olyan

tapasztalatok

szerzéséhez

nyújtson

segítséget,

amelyben

kipróbálhatja a gyermek teljesítőképességét.


Az óvónői párok jól működjenek együtt a csoport életére vonatkozó
szokásrendszer kialakításában, a módszerek megválasztásában.
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Nevelőmunkájában érvényesítse a személyre szabott fejlesztést.



A tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segítse a
gyermek egyéniségének kibontakoztatását.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



Rendelkezzen az iskolába lépéséhez szükséges testi, lelki és szociális
érettséggel.



Tudja összpontosítani figyelmét a kapott feladatra.



Legyen türelme, kitartása a feladat megoldásához, elvégzéséhez.



Önállóságra törekvés jellemezze a feladatok megoldásában.



Tudja felidézni és elmondani egyéni és közös élményeit.



Legyen nyitott, fogékony az új ismeretek befogadására.



Rendelkezzen kellő feladattudattal, kíváncsisággal.



Legyen érdeklődő a természetes és szimulált környezetben.



Ismerje

fel

a

dolgok,

jelenségek

közötti

összefüggéseket,

tudjon

következtetni.

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A munka óvodáskorban fontos nevelési eszköz, célra irányuló, aktív
tevékenység, amely más tevékenységekhez kapcsolódva komplex módon jelenik
meg és fejleszti a gyermek egész személyiségét.
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Célja:
Gyermeki munka megszerettetésén keresztül a kötelességtudat kialakítása,
attitűdök, képességek, tulajdonságok elsajátítása. Munkafolyamatok által a
természeti és társadalmi környezet megismerése.
Feladata:


A

gyermek

fejlettségének

megfelelő

szinten

a

napirendbe

beépülő

munkafajtával ismerkedjen meg, sajátítsa el a munkafogásokat.


Tapasztalat útján fedezze fel a munka hasznosságát, lássa értelmét,
tudjon különbséget tenni a játék és munka között.



Munkavégzés során természetes módon alakuljon a gyermek szociális
magatartása, a munkához való pozitív viszonya.

Óvodánk napirendjében a munka szervesen összefonódik a játékkal és a
cselekvő tanulással . A gyermek munka jellegű tevékenysége a saját és mások
elismerésére nevelés, ezáltal a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés
alakításának eszköze. A

gyermek

játék közben utánozza a felnőtt munkáját

egyéni vagy közös élmény alapján. A funkció öröme, az eszköz, a művelet, a
felnőtthöz való ragaszkodás, a sikerélmény motiválja tevékenységre. Vegyes
csoportban a gyermekek nem egyforma képességgel rendelkeznek, ezért több
lehetőséget adunk a gyakorlásra azoknak, akik kevésbé jártasak a munkavégzés
területén.
A gyakorlás hatására kezdenek kialakulni a munkavégzéshez szükséges
képességei, beállítódása, megismeri az eszközök használatát, fogásmódját. A
játékhoz szükséges kiegészítő kellékek készítésénél

már jobban felfedezi a

munka jegyeit és kézzel foghatóbb eredményt produkál.
Az alkotó jellegű munkában megjelenik az önállóság, az igényesség, a
pontosság, itt nagyon még nincs jelen a munka felelőssége, de tükröződik az
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eredmény, amely fejleszti az önbecsülését, önbizalmát. A tevékenységek közben
fontosnak tartjuk a buzdítást, dicséretet, a sikerélményekhez juttatást. A munka
befejezésével a személyes értékelésnél a részvételére , kitartására helyezzük a
hangsúlyt.
Programunkban a klasszikus munkafajtákat :

az önkiszolgálás, a naposság,

a csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák alkotják. Az önkiszolgálás
mindegyik korosztálynál nagy jelentőségű, amelyben a gyermek biológiai
szükségletét elégíti ki. Ebben a munkafolyamatban szerzi meg azokat a
jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alapjául szolgálnak a
csoport mindennapi életével kapcsolatos munkavégzéshez.
Ebből következik, hogy a naposi munka bevezetésekor már jól ismeri a
munkafolyamat menetét és fogásait.
A naposi feladatot azért tartjuk fontosnak, mert a gyermektől belső fegyelmet,
önállóságot,

kötelezettségvállalást,

munkaszervezés
fejlesztésére.

elemeivel

való

kitartást

igényel.

megismerkedésre

és

Lehetőséget
az

esztétikai

ad

a

érzék

A feladat ellátásával csoporttársai szükségletét is kielégíti. Ezt a

munkafajtát a déli étkezésnél alkalmazzuk, a tízórait, uzsonnát önkiszolgálással
végzi a gyermek.
A csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák, egyéb munkák:

Állandó jelleggel, vagy alkalomszerűen végzi. Ennek a munkafajtának a
motivációi között szerepel az érzelem, a környezet
tevékenységi vágya.
Ide tartozik:


a játék elrakása



teremrendezés



ünnepekre való készülődés, díszítés



ajándék készítés
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a csoport hagyományaival kapcsolatos feladatok



vizuális eszközök rendben tartása



fejlesztéshez szükséges tárgyak előkészítése, elrakása, udvari eszközök
tisztántartása



segítés a kisebbeknek és egymásnak a

tisztálkodásban, öltözködésben,

személyes dolgaik ellátásában.
A felsorolt munkák teljesítése hozzájárul az akarati tulajdonságok, manuális
készségek és a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Növénygondozás, udvari, kerti munka:
Óvodánk napirendjének szerves része szorosan kapcsolódik az évszakokhoz és
a külső világ megismeréséhez. Növénygondozást végezhet a gyermek a
csoportszobában és az udvaron. Folyamatosan közreműködhet a növények
ápolásában, gondozásában, betakarításában, figyelemmel kísérheti fejlődését az
évszaknak megfelelően, pl.: csíráztatás, hajtatás, gyökereztetés, rügyeztetés,
talajlazítás , magvak vetése, palántázás, öntözés, gyomlálás. Termések gyűjtése,
befőzése,

elvetése,

a

begyűjtött

magvak

rendezése.

Ősszel

levélseprés,

gereblyézés, télen hólapátolás, hó seprés. Lehetősége van, hogy a rovarokat,
kisebb állatokat megfigyelje, védje, télen a madarakat etesse.
A növények, állatok gondozásán keresztül alakítjuk a természet iránti
szeretetét, megbecsülését, a természet védelmét. Kisebb gyermek az óvónő
jelenlétében

munkálkodik

az

egyszerű

feladatok

végzésében,

a

nagyobb

csoportos már összetettebb feladatoknak is eleget tesz. A munka folyamatában a
feladatot a gyermek korcsoportja és fizikai terhelhetősége határozza meg.
Munkálkodása során pontosabb információt kap a tárgyi világról, próbálgatja,
majd megtanulja az eszközök helyes fogását, használatát, eligazodik környezete
térbeli viszonyai között.
Munka közben új ismeretet szerez, fejlődik a kommunikációs képessége,
megismerkedik új kifejezésekkel, alakul szociális magatartása, társas kapcsolata.
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Az óvodában végzett tevékenységeken túl ráirányítjuk figyelmét a család
mindennapi életével kapcsolatos munkákra, lehetőséget keresünk a szülők
munkahelyének megismerésére, régi mesterségek felkutatására.
Az óvónő feladata:



Teremtsen az óvónő lehetőséget, helyet, eszközt, hangulatot a munkához.



Biztosítson önállóságot és ösztönözze a gyermeket arra, hogy játék
közben fedezze fel a munka szükségességét.



Alakítsa a munkakészséget és szokásokat, fogásokat, egyénenként
mutassa be és gyakorolja.



Vegye figyelembe a gyermek életkorát, teherbíró képességét.



Fokozatosan vezesse be az egyes munkafajtákat, a mennyiséget növelje.



Az eszközök mérete legyen megfelelő.



A munka irányításában hangolja össze a különböző korcsoportok
feladatait.



A munkavégzést személyre szólóan minősítse az óvónő, amelyben
konkrét , reális, saját magához mért értékelést kap a gyermek.



Segítse a szülőket abban, hogy az óvodában végzett munkának otthon is
legyen folytatása, a gyerekek bekapcsolódhassanak a feladatokba.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



A gyermek önállóan vegyen részt a különböző munkafajták
végzésében.



Tudja megkülönböztetni a játékot a munkától.



Munkája belső késztetésből fakadjon.



A munkaeszközöket rendeltetésszerűen használja.
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A higiéniai szabályokat tartsa be, vigyázzon saját és társai testi
épségére.



Alakuljon ki pozitív viszonya a munkához.



Az elkezdett munkát fejezze be.



Legyen igényes a munkájával szemben.



Végezzen fejlettségi szintjének megfelelő feladatokat.



Aktívan kapcsolódjon be a közösségért végzett munkába.



Óvja, védje környezetét.



Tudja értékelni saját és társai munkáját.



Tanulja meg tisztelni a munkát végző embert.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

1. Az óvónő a nap folyamán elvégzett munkák teljesítésével hozzájárult-e az
akarati

tulajdonságok,

manuális

készségek,

közösségi

magatartás

fejlesztéséhez?
2. Biztosított-e lehetőséget, időt, eszközt, hangulatot a gyermeki munkához?
3. Példamutatással ösztönözte-e a gyermeket a munkához való pozitív
hozzáálláshoz?
4. Segítette-e, irányította-e a gyermeket az egyes munkafogások, szokások
begyakorlásában, javította-e az esetleges hibákat?

64

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

5. Ügyelt-e a balesetveszélyre, a gyermek testi épségére?
6. Figyelembe

vette-e

a

gyermek

korcsoportját,

egyéni

sajátosságait,

teherbíró képességét a munkavégzés során?

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Célja:
Szerezzen a gyermek aktivitása és érdeklődése során minél több tapasztalatot
és ismeretet az őt körül vevő szűkebb és tágabb – természeti – emberi –tárgyi
és társadalmi környezetéről, annak formai, mennyiségi, téri viszonyairól,
életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően.
Feladata:


Alakuljon

ki

környezetéhez,

érzelmi

kötődése

alkotásokhoz,

a

természeti,

tanulja

azok

társadalmi,

védelmét,

az

emberi
értékek

megóvását, megőrzését.


A megtapasztalt és egymásra épülő élethelyzet segítse tájékozódását,
eligazodását a világban.



A természetes helyzetekben gyakorolja a kulturált viselkedést és a
környezetbarát magatartást.



A gyermek a szűkebb és tágabb környezetéből szerzett ismereteit tudja
átélni, a játékban és tevékenységben gyakorolni, alkalmazni és kifejezni.

A külső világ tevékeny megismerésére nevelést, természeti és társadalmi
körökre építjük, melyet az évszakokhoz és hagyományokhoz kapcsolunk a
felnőttek közvetítésén keresztül. A szülőföld megismerésére, a környezet
szeretetére,

gondozására,

védelmére,

a

természet

megismerésére,

helyi

hagyományokra, néphagyományokra, családi, a tárgyi kultúra értékeire való
nevelés hatja át az egész óvodai életet.
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A tapasztalatgyűjtés természetes környezetben szerveződik, az átélt élményt
szimbolikus szerepjáték

formájában, kiegészítő kellékek felhasználásával,

szabály játékok felállításával eleveníti meg a gyermek, azokat tevékenységeiben
is alkalmazza.
Programunkban szerepe van a természettudományos megismerési módszerek
alkalmazásának is úgy, mint a megfigyelés, leírás, kísérlet, összehasonlítás,
rendezés, csoportosítás, mérés.

A változások felfedeztetésére nyújt alkalmat

szűkebb környezetünkben az óvoda udvara és környéke, tágabb környezetben a
csoportonként

kiválasztott

terület

(liget,

kert,

rét,

erdőrész,

folyópart,

szántóföld), ahol megtapasztalhatja az időjárás és az évszakok változásait, a
növények, állatok fejlődését, életmódját, összehasonlítást végezhet, ok- okozati
összefüggéseket érthet és állapíthat meg. Az átélt élményt játékban, beszédben,
tevékenységben és vizuális formában is alkalmazhatja és kifejezheti.
Természeti adottságaink azt is lehetővé teszik, hogy az élethez szükséges víz
fizikai tulajdonságairól tapasztalatot,

ismeretet

szerezzen és kísérletet

végezzen. Erre alkalmas a közelünkben lévő forrás, patak, folyó és tó. Jó
lehetőségünk van arra is, hogy a természetből érdekes anyagokat gyűjtsünk, pl:
kövek,

levelek,

magvak,

termések,

ágak,

tollak,

stb.,

amit

a

gyermek

felhasználhat a játékban, munkájában, valamint csoportosíthatja, osztályozhatja,
rendszerezheti.
A különböző tevékenységek, felfedezések közben megismeri a helyes
viselkedés formáit, a növények, állatok védelmének lehetőségeit, felismeri a
káros jelenségeket ( pl: szennyezést, szemetelést, rongálást, zajártalmat).
Eközben megtanulja, hogyan óvja a szűkebb és tágabb környezete tisztaságát,
kímélje az állatokat, gondozza a növényeket.
Alapvető feladatunk, hogy az óvodák és a gyermek
séták

alkalmával

építményekkel,

lakóhelye környékéről

építkezésekkel,

intézményekkel,

nevezetességekkel ismerkedjen meg. Ismerethez jut a környezetünkben lévő
orvos munkájáról és az iskola életéről.
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A

megismerések,

tapasztalatok,

felfedezések

során

értékrendekkel

találkozik, ezáltal alapozódnak az erkölcsi érzelmei. Megfigyelheti az emberek
munkáját és egymáshoz való viszonyát. A közlekedés szabályait gyalogosan és
járműveken történő utazással gyakorolja. Megismerkedik a rendőr munkájával
és a jelzőtáblákkal. Ezenkívül tájékozódhat a környezetében nem közlekedő
járművekről is. Fontosnak tartjuk , hogy a legalapvetőbb közlekedési szabályokat
és viselkedési formákat elsajátítsa és gyakorolja.
Az óvodáskorú gyermekhez legközelebb a család

és a testünk témakör áll,

majd bővül az óvodai élet szokásaival és a felnőttek munkájával.
A későbbiekben tudatosul a gyermekben, hogy a családban és az óvodában a
tevékenység milyen naphoz, napszakhoz kapcsolódik, a testük fejlődéséhez,
egészségük megóvásához, melyek a biztonságos életvitel szabályai. Tehát az
ismeretszerzés

és

tapasztalatszerzés

az

életkor

növekedésével

bővül

és

egymásra épül.
Vegyes csoportban témakörtől függően nagyobb lehetősége van az óvónőnek
az irányított megfigyelésre , tapasztalatszerzésre , felfedezésre, a személyre
szabott pozitív értékelésre.
A külső világ tevékeny megismerése komplex módon kerül feldolgozásra és
szorosan ehhez kapcsolódik a többi tanulási terület is. A gyermek a természetes
helyszínen,

szűkebb

és

tágabb

környezetben

szerzett

tapasztalatokat,

ismereteket, felfedezéseket a játékban megeleveníti, újraéli, ezáltal megszilárdul
ismerete, bővül szókincse, fejlődik kreativitása, problémamegoldó képessége. Az
aktuális

anyagunkhoz

kapcsolódik

a

könyvtár

által

szervezett

játékos,

hagyományőrző, természetben meg nem figyelhető téma is.
A

beszélő

környezet

megteremtése

lehetőséget

biztosít

a

természeti

társadalmi környezetből szerzet ismeretek kifejezésére, a természetes beszéd
ösztönzésére.
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Az óvónő feladata:


Biztosítson az óvónő elegendő alkalmat természetes élethelyzetet, sokféle
lehetőséget a tapasztalatszerzéshez (élmény, helyszín, eszköz,idő).



A környezettel való aktív kapcsolat kialakulásakor hívja fel a gyermek
figyelmét a természet változására, szépségére, óvására.



Az óvónő építsen a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire.



Kínáljon lehetőséget a cselekvéses tanulásra.



Tanítsa meg a természetes élethelyzetekben a helyes viselkedésre, a
természeti

és

társadalmi

környezetben

való

biztos

eligazodásra,

tájékozódásra.


A témakörök kiválasztásában

vegye figyelembe a szűkebb és tágabb

környezet sajátosságait.


A feldolgozás során alkalmazza a komplexitás elvét és a személyre szabott
pozitív értékelést.



Adjon lehetőséget, hogy a gyermek a megismert növényekről, állatokról,
az évszakok változásairól, az emberek munkájáról szerzett megfigyeléseit
szóban is kifejezhesse, az új fogalmak megismertetésével szókincsét
bővítse.



Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását , döntési képességeinek
fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.



Az óvónő viselkedésével, természetszeretetével mutasson példát.



Vonja be a szülőket a gyermek szemléletformálásába a környezettel
kapcsolatban.



Fenntarthatóság,

fejlődés

érdekében

helyezzen

hangsúlyt

környezettudatos magatartás formálás alapozására, alakítására.
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Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


A gyermek figyelje meg az évszakok természeti változásait, azok hatásait,
szépségeit, formáit,jelenségeit.



Keressen összefüggést az időjárás és az ember tevékenysége között.



Óvja, védje a természetet, törekedjen az értékek megőrzésére.



Ismerje az évszakok, hónapok, napok nevét.



Legyen tisztában a napszakok fogalmával

és az ahhoz kapcsolódó

tevékenységekkel.


Legyen ismerete a házi és vadonélő állatokról, madarakról, rovarokról,
azok hasznáról, védelméről.



Tudja megkülönböztetni a növények fajtáit (zöldség,gyümölcs,virág).
Ismerje hasznát,feldolgozását.



Végezzen

folyamatos

ismereteket,

megfigyelést

felfedezéseket

a

és

szerezzen

növények

tapasztalatokat,

fejlődéséről.

Tudja

megkülönböztetni az élőt, az élettelent.


Ismerje teljes nevét, lakcímét, születési idejét, szülei nevét, foglalkozását.



Legyen tisztában a család fogalmával.



Ismerje a családtagjait és otthonát.



Szerezzen tapasztalatot, ismeretet a felnőttek munkájáról.



Védje egészségét és környezetét, ismerje testrészeit és azok funkcióját.



Ismerje és szeresse óvodáját és környékét.



Tanulja meg a gyalogos közlekedés szabályait és az utcán történő helyes
viselkedést. Ismerje fel a közlekedési járműveket

funkciójuk szerint

(vízi,légi,szárazföldi).


Látogasson középületekbe (színház, múzeum, kiállítás, könyvtár, iskola
stb).



Ismerje a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások értékeit.
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Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

1. A tervezés során a környezet kiválasztásában, feldolgozásában figyelembe
veszi-e a három korcsoport fejlődésbeli különbségeit?
2. Épít- e a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire?
3. Figyel-e a szűkebb és tágabb környezet adta lehetőségekre, az élmények
játékban történő feldolgozására?
4. A téma feldolgozása komplex-e,

ad-e lehetőséget az élethelyzetekben

való gyakorlásra?
5. Van-e lehetősége a gyermeknek a szűkebb és

tágabb

környezetben

sokoldalú tapasztalatok, ismeretek szerzésére, ok- okozati összefüggések
megláttatására?
6. Biztosít-e elég időt , alkalmat és lehetőséget a gyermekeknek élményei,
tapasztalatai, ismeretei, felfedezései megfogalmazására, megfigyeléseinek
új fogalmakkal való megismertetésére, szókincsének bővítésére?
7. A megszerzett ismeret megvalósul- e a cselekvéses tanulásban?
8. Az óvónő természetszeretetével képes-e hatást gyakorolni a szülőkre, a
gyermek környezettel kapcsolatos szemléletformálása érdekében
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MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK
Célja:
A szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezetben ismerkedjen a
gyermek

a

külvilágban

előforduló

mennyiségi,

formai,

kiterjedésbeli

összefüggésekkel játékos formában és komplex módon.
Feladata:


A

matematikai

érdeklődés

felkeltése,

ok-

okozati

összefüggés

felismerése, megtapasztalása.


Pozitív viszony, tájékozódó képesség, irányok kialakítása.



Problémahelyzetek felismerése, megoldása, a logikus gondolkodás
megalapozása, a matematikai fogalmak beépülése a beszédbe.

Programunkban a mindennapi tevékenység közben természetes módon és
célirányosan

történik

a

matematikai

kapcsolatban áll az életre neveléssel.

tapasztalatok

szerzése,

ami

szoros

A napi szituációban játékos formában

szerzi meg a gyermek a percepciós képességeket, mint pl: észlelés, emlékezés,
megértés, problémalátás és megoldás.
Fontosnak tartjuk, hogy játszva, aktív cselekvőként sajátítsa el a korának és
képességeinek megfelelő ismereteket.
Ez több formában valósul meg:


Utánzással, minta és modellkövetéssel,



spontán, játékos tapasztalatszerzéssel,



irányított megfigyeléssel az óvónő által,



cselekvéses tanulással,



gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzéssel.
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A vegyes csoportban a 3-5 éves korú gyermek kötetlen formában, játék
közben sajátítja el a matematikai fogalmakat.
Találkozik halmazokkal, relációkkal, az építés során sík és térbeli alkotásokkal,
sorakoztatással, irányokkal. Szimbolikus szerepjátékban alkalmazza, felfedezi,
tapasztalja a halmazok tulajdonságát, csoportosítást, azonosságot, különbséget,
meghatározza azok mennyiségét, számosságát.
Tükör segítségével ismerkedik a testsémával és a szimmetriával.
Szabályjátékokban egyszerűbb normákhoz, szabályokhoz alkalmazkodik, felfedez
ok- okozati összefüggéseket, a rész- egész viszonyát, időbeli sorrendiséget.
Szabályjátékban a

téri tájékozódó képessége, irányérzéke, szabálytudata,

kitartása, figyelemmegosztó képessége fejlődik.
5-7 éves korban cselekvéses tanulásban bővül a gyermek matematikai
ismerete és nyelvezete. Tanulást támogató környezetben törekszünk a gyakorlati
problémamegoldásokra. Fontosnak tartjuk, hogy minél több nyitott és zárt
problémahelyzet elé állítsuk a gyermeket, hogy

ezáltal fejlődni tudjon logikus

gondolkodása, problémamegoldó képessége.
Mindegyik korcsoportban a játékos matematikai tevékenységek közben
biztosítjuk a személyre szabott képességek fejlesztését. Így lehetőség nyílik a
felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.
Az óvónő feladata:


Biztosítson az óvónő derűs, oldott légkört, játékfeltételt, mellyel felkelti a
gyermek érdeklődését, igényét a matematikai ismeretek megszerzésére.



Törekedjen a komplexitás megvalósítására.



Támaszkodjon a gyermek ötleteire, igényeire, kreativitására, előzetes
tapasztalataira , ismereteire.



A fejlesztés feladatait a személyre szabott képességek figyelembevételével
határozza meg, e szerint tervezzen és értékeljen.



A matematikai képességfejlesztés integráltan kerüljön feldolgozásra.

72

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com



Segítse

a

gyermek

személyiségének

kibontakoztatását,

törekvését, kötelességtudatának kialakítását,

eredményre

önálló véleményalkotását,

juttassa el a megoldás öröméhez.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


A

halmaz és reláció képzésben alkalmazza a gondolkodási műveleteket

(analízis,szintézis,következtetés,összehasonlítás,konkretizálás,általánosítás).


Játékos formában ismerkedjen a relációs jelekkel.



Értse és helyesen használja a mennyiségekkel, relációkkal,halmazokkal
kapcsolatos kifejező szavakat.



Terjedjen ki számfogalma a nullára is.



Biztosan számoljon a 10-15 –ös számkörben.



Tudja megkülönböztetni a tő- és sorszámokat.



Keletkeztessen

párokat,

ismerje

a

pár

fogalmát,

állapítsa

meg

a

számosságát.


A látott mennyiséget tudja növelni, csökkenteni, pótolni, gondolatban is.



Értse és tudja követni az irányokat, illetve a helyeket kifejező névutókat.



Ismerje fel a számképeket.



A feladat megoldását matematikai nyelven fejezze ki.



Tudja figyelmét 2-3 dologra összpontosítani.



Tájékozódjon, alkosson síkban és térben.



Ismerje fel és nevezze meg a

különböző testeket, szimmetrikus

alakzatokat.


Alkosson ritmikus sorokat.



Becsléssel,méréssel állapítson meg hosszúságot, szélességet,magasságot,
távolságot,súlyt és űrtartalmat.



Alakuljon

ki

feladattartása,

megoldásra

törekvése,megfelelő

tempója.


Legyen önfegyelme, váljon képessé az önellenőrzésre.
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Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK

1. A felkészülésnél figyelembe vette-e a tanulás folyamat jellegét, az elért és
elérendő

fejlettségi szintet, a csoport egyes

tagjainak fejlettségét,

felzárkóztatását?
2. A napi tevékenység közben célirányosan

történt-e a matematikai

tapasztalatszerzés ?
3. Érvényesül-e a játékosság és a komplexitás elve?
4. Jelen volt-e a folyamatosság, az egymásra építettség, a fokozatosság,
alkalmazta-e a differenciálás lehetőségét?
5. Megszervezte-e az eszközökkel való zavartalan munkát, épített-e az
eszközök motiváló hatására?
6. Teremtett-e

problémahelyzeteket,

elősegítette-e

a

jártasságok

és

képességek fejlesztését, a problémamegoldó logikus gondolkodást?
7. A gyermek

képességének figyelembevételével alkalmazott-e munka - és

feladatlapokat, törekedett-e a személyre szabott értékelésre?
8. Elősegítette-e a gyermek szókincsének bővítését?
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MŰVÉSZETI NEVELÉS

A művészeti nevelés három területe: - a képzőművészeti, zenei és irodalmi
nevelés az emberi érzések és gondolatok művészi kifejezése, mely szoros
kapcsolatban áll az esztétikai neveléssel. A gyermeket körülvevő világ, a
természeti és társadalmi környezet, az emberi kapcsolatteremtés, a magatartás
kialakítása, a játék öröme, szépsége, a harmónia sajátos megjelenítési formája.
A gyermek művészi ízlésének formálása az óvodánk hétköznapjaiban jelen van,
így az esztétikai élmények alkotói és formálói a gyermek később kialakuló
értékítéletének, önkifejezési igényének.
Az érzelmi alapigények segítik abban, hogy érzéseit, gondolatait szóval,
mozgással vagy vizuális eszközökkel szabadon kifejezhesse. A művészeti nevelés
szempontjából nagyon fontos, hogy esztétikus, nyugalmat árasztó környezet
vegye körül a gyermeket, mert ebben tudja kibontakoztatni egyéniségének
értékeit.
A művészeti tevékenységeket óvodánkban játék alatt és szabadidőben
éppúgy gyakorolhatja, mint a nap folyamán bármikor. E tevékenységek
legfontosabb feladata a kreativitás, az alkotó gondolkodás és a cselekvés
kialakítása.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

A vizuális tevékenység összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a
rajzolást, festést, mintázást, építést, képalakítást, konstruálást, kézi munkát, az
ábrázolás

különböző

fajtáit

és

a

műalkotással,

esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedést.
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Célja:
Belső képek gazdagítására épülő cselekvésen keresztül a vizuális észlelés,
emlékezet,

képzelet,

gondolkodás

kialakítása,

intellektuális

látásmód

megalapozása. A gyermek képzeletének, fantáziájának, élményeinek szabad
kifejezése, a szép iránti nyitottság és az esztétikai érzékenység megteremtése.
Feladata:
A gyermek a vizuális tevékenység során egyéni fejlettségi szintjének
megfelelően jusson a képi, plasztikai kifejezőképesség birtokába, alakuljon ki a
komponáló, térbeli tájékozódó és rendezőképessége.
Ismerje

meg

az

ábrázoló

tevékenység

különböző

anyagait,

egyszerű

munkafogásait, technikai alapelemeit.
A gyermek alkotó tevékenységéhez szerezzen sokrétű tapasztalatot a
körülötte lévő tárgyakról, képekről, azok viszonyáról, térbeli elrendezéséről.
Ismerkedjen a természet szépségével, színeivel, formáival, alakuljon a szépség
iránti vonzódása.
Programunkban az ábrázoló tevékenységet ugyanúgy alaptevékenységnek
tekintjük, mint a játékot, mivel az óvodai nevelés egészébe beépül. Ezért a
nevelés

folyamatában

sok

lehetőséget

és

időt

biztosítunk

a

technikák

gyakorlására, pontosítására, így segítjük elő, hogy az alkotások kifejezővé
váljanak,

tükrözzék

a

világról

szerzett

ismeretet

és

az

érzelmi

megnyilvánulásokat. A tevékenység öröme ad lehetőséget a környezet esztétikus
alakítására és az esztétikai élmények befogadására.

A vizuális tevékenységek

szorosan a játékra épülnek, kapcsolódnak az évszakokhoz, ünnepekhez is. A
gyermek által kezdeményezett spontán tevékenységi formák mellett az óvónő
által szervezett mikrocsoportos foglalkoztatás is megjelenik, amelyben hangsúlyt
kap az egyéni differenciálás, fejlesztés, ugyanakkor alkalmat biztosítunk az
együttalkotásra is Fontosnak tartjuk,hogy a gyermek saját szintjén egyéni
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elgondolása szerint élményeit újraalkossa, mert ezáltal segítjük a kreativitást, az
önkifejezést .
Alkotásaiba csak akkor avatkozunk be, ha megakad vagy segítséget igényel.
Az önállóan végzett munkában fejlődik és megerősödik a képi önkifejezése,
térbeli

tájékozódása,

formaérzékenysége,

alakító

kedve,

színhasználata,

esztétikai érzéke. Rajzi képzeteinek kialakulását személyes élményanyaga
befolyásolja,

amelynek

hatására

belső

emlékképe

gazdagodik,

rajzi

formaképzetei csiszolódnak.
Az ábrázolási tevékenységi formákat három csoportba soroljuk:
1. Építés
2. Plasztikai munkák
3. Képalakítás
Ezek a tevékenységek számtalan lehetőséget biztosítanak a cselekvési képesség
fejlesztésére, mint pl:


finommotorika,



színészlelés,



térpercepciós képesség,



manuális

érzékelés,

egyensúlyérzékelés,

tapintásos

észlelés,

alaklátás, formaállandóság,


Általuk

ritmus és díszítő érzék.

formálódik

emlékezetük,

érzékelésük,

gondolkodásuk,

észlelésük,

problémamegoldó

kreativitásuk,
képességük

fantáziájuk,
és

verbális

kifejezésük. A gyermeknek alkalma nyílik arra, hogy érdeklődésének

és

képességeinek megfelelően egy nap folyamán, egy témát többféle technikával
dolgozzon fel.
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Vizuális tevékenység közben

alkalmazzuk a komplexitás elvét, amelyben a

téma feldolgozása során a többi nevelési területet is érintjük, változatossá,
színessé tesszük. Ezáltal az egyéni képesség fejlesztés többféle megközelítésben
történik.
Az építés során ismeri meg és gyakorolja a nagy térbeli alakzatok formálását,
makettek készítését, terek létrehozását, a természetes anyagok felhasználását. A
plasztikai munkáihoz

gyűjt természeti tárgyakat, gyakorolja a formázást,

mintázást, tárgykészítést, szövést, varrást, kötözést, vágást, tépést, hajtogatást,
ragasztást, valamint díszletek, bábok készítését. Alkotásai során ismerkedik
népművészeti elemekkel. Játék igénye is készteti arra, hogy a technikákat
alkalmazza vagy az elkészített eszközöket felhasználja játéka során.
A képalakításnál változatos eszközök biztosításával motiváljuk a gyermeket
az

egyéni,

közös

és

játékból

fakadó

élmények

megjelenítésére.

Kis-és

nagyméretű képek alkotásához, a mesék, versek, különböző cselekvéses
jelenetek kifejezéséhez a színes ceruza, zsírkréta, filc, diófapác, kréta teszi
változatossá a sajátos elképzelés utáni munkát. Alkalmazzuk a festés többfajta
variációját, mint pl.: fröcskölés, batikolás, csöpögtetés, márványozás, karcolás,
nyomatkészítés pálcikával, ujjal . Lehetőséget kap a színek keletkeztetésére is.
Ábrázoló tevékenysége során használ díszítő motívumot, sormintát és létrehoz
közös kompozíciót. Az említett technikákat az udvaron és a szabadban is
alkalmazzuk, a természet adta lehetőségek kihasználásával. Vegyes csoportban
célszerűnek tartjuk, hogy a gyermek már kiscsoportos kortól, bekapcsolódik a
különféle technikák megismerésébe, elsajátításába. Ebben segít a nagyobb
csoportos példamutatása.
Az óvónő feladata:



Az óvónő a vizuális nevelést az óvodai élet egész napjában folyamatosan
szervezze.
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Ismertesse meg a gyermeket az eszközök használatával és a különböző
anyagokkal.



Figyelje a gyermek egyéni fejlődését, szükség esetén a személyre szabott
pozitív értékeléssel segítse munkáját.



Az alkotást kapcsolja a spontán játékhoz, helyzetekhez, élményhatású
eseményekhez, fejlessze azok tartalmát, minőségét.



Biztosítsa a nevelés szervezeti formáit, nyújtson lehetőséget az ábrázolás ,
nyelvi kifejezés és kommunikáció összekapcsolására.



Tervező

munkájában

tükröződjön

a

vegyes

csoportok

követelményszintjének egymásra épülése.


Törekedjen a rajz, mintázás, kézimunka technikai alapelemeinek és
eljárásainak megtanítására, gyakoroltatására, rögzítésére.



Ismertesse meg a gyermeket műalkotásokkal.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


A gyermek alkotásaiban hangsúlyozza a jellemző jegyeket, formákat.



Emberábrázolásában tudja kifejezni az egyszerűbb mozgást.



Tudja alkalmazni a technikai eljárásokat.



Megfelelően

használja

a

vizuális

neveléshez

szükséges

eszközöket,

alakuljon ki helyes ceruzafogása, az eszközöket tartsa tisztán.


Alkotásaira legyen igényes.



Tudjon élményt ábrázolni emlékezet után.



Ismerje a színeket, azok sötét, világos árnyalatait.



Megfigyelés után tudjon formát mintázni.



Díszítsen tárgyakat saját elképzelése alapján.



Készítsen társaival közösen makettet, modellt.



Alakuljon ki véleménye saját és társai munkájáról.



Fantázia

vagy

megfigyelés

után

térviszonyoknak megfelelően.
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Használja a képi kifejezés eszközeit.



Fejlődjön esztétikai érzéke, szép iránti vonzalma.



Próbálja a látott műalkotást szóban is kifejezni.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
1. Megfelelő-e

a gyermeki alkotótevékenységhez a hely, idő, eszköz és

a

légkör?
2. Változatosak- e az ábrázolás tevékenységi formái?
3. Az óvodai élet egész napjában volt-e lehetősége a gyermeknek alkotó,
alakító, kreatív tevékenységekre?
4. A technikai fogások szokásainak, szabályainak megismerése , rögzítése
megvalósult-e?
5. Érvényesült-e

a

nap

folyamán

a

differenciált

vizuális

észlelés

fejlesztésének bármilyen formája?
6. Az

ábrázolási

tevékenységek

fejlesztették-e

a

manuális

érzékelést,

tapintásos észlelést, finommotorikát?
7. Totális érzékelő apparátus fejlesztés szerepet kapott-e (látás,hallás,
finommotorika)?
8. Alkalmazta-e az óvónő a komplexitás elvét?
9. Tükröződik-e a vegyes csoport követelményszintjének egymásra épülése?
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ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

A zenei nevelés célja:
A zenei anyanyelv kialakításának megalapozása, a zenei ízlés esztétikai
fogékonyságának megalapozása , zenei ízlésformálás, a zene megszerettetése.
Feladata:


Zenei élménynyújtás,



zenei érdeklődés felkeltése,



a népi, műzenei, más népek dalainak megismertetése,



zenei képességek, zenei kreativitás alakítása,



kortárs művészeti alkotásokkal való megismerkedés.

A zenei nevelés hasonlóan a többi tanulási területhez a játékosságra,
élményre, érzelemre épül. A mese, vers, vizuális nevelés mellett a zene is a
művészetek körébe tartozik. Legfőbb eleme az öröm, a játékosság és a
vidámság. A zenei nevelésben elsődlegesnek tartjuk a nyugodt, érzelem-gazdag
zenei légkör kialakítását. Ez nemcsak az ének foglalkozásokra korlátozódik,
hanem folyamat jellege van, amely komplex módon áthatja az óvodai élet
egészét. Már a befogatás pillanatában megkezdjük a zenei nevelést, ölbeli
játékokkal. Bensőséges kapcsolatot alakítunk ki a gyermekkel.
Az ölbeli játékok, a környezet hangjainak megfigyelése, népi gyermekdalok,
éneklés, énekes játékok, a

zenélés gazdag tárházat alkotnak az ének - zenei

nevelésben. Általuk már a kicsik is szívesebben kapcsolódnak be a nagyok
játékába.
Fontosnak tartjuk a fokozatosság betartását. Kiscsoportban inkább az óvónő
énekel, középsőben

a gyerekekkel együtt, nagycsoportban pedig hagyjuk a

gyereket énekelni. Mivel programunk alapja a játék, ezért is fektetünk nagy
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hangsúlyt a dalos játékokra, mely magába foglalja az ötletes játékfajta lényegét
(gyakorló, szerep, szabály és dramatizáló).
Amellett, hogy a legnagyobb örömforrás, a társas kapcsolatok kialakításában
és a közösségi nevelésben is nagy szerepe van a dalos játékoknak. A zenei
képességfejlesztés

mellett

fejleszti

a

gyermek

értelmét,

gondolkodását,

emlékezetét, akaratát, kitartását. A jó játék alapja, hogy az óvónő is szeressen
játszani, ezt mi is szem előtt tartjuk.
A gyermek mindennapi tevékenységének részévé válva jelenik meg az
éneklés, zenélés, alkalom szerűen a nap bármely szakában vagy más nevelési
területhez kapcsoltan a komplexitás jegyében.
Az udvari játék folyamán is többször kezdeményezünk dalos játékokat,
mindig valamilyen játékos szituációból indítva. Az énekes népi játékok mellett
nem

hagyható

el

képességfejlesztésen

a
belül

zenei

képességek

legfontosabbnak

fejlesztése
tartjuk

az

sem.

A

éneklési

zenei
készség

kialakítását, a gyerekek aktív részvételére támaszkodva a ritmusérzék, hallás-és
mozgásfejlesztést.
A

hallásfejlesztés

folyamata

a

következőképpen

alakul

a

három

korcsoportban:
3-4 éves korban terc és szekund, kisebb hangterjedelmű dalokat énekelünk.
Változatos

formában

érzékeltetjük

a

halk

-hangos,

magas-mély

közötti

különbséget.
4-5 éves korban

a dalok hangterjedelme kvart és kvint. A magas és mély

hangokat kisebb távolságban is érzékeltetjük. Ebben a korban már képesek a
dalokat a kezdő motívumról felismerni és a finomabb dinamikát érzékelni.
5-6-7 éves korban

a hangterjedelem szext, szeptim és oktáv. A nagyok a

zenei fogalom párokat a dinamikai különbséggel együtt felismerik és összekötik.
Dallammotívumokat egyénileg is képesek visszaadni.
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A ritmusfejlesztés az alábbiak szerint épül egymásra a három korcsoportban:


A 3-4 évesek képesek a tempótartásra és az egyenletes lüktetés
visszaadására.



A 4-5 évesek az egyenletes lüktetést mozgással követik és ritmusjátszó
hangszereken is visszaadják.



A 5-6-7 évesek az egyenletes lüktetés mellett a kettes lüktetést is
érzékelik, a tempókülönbséget más fogalom párokkal is összekapcsolják.
Óvodánkban vegyes csoportok működnek, ennek egyik előnye, hogy az

óvónők nemcsak a korcsoport szerint tudnak differenciálni, hanem a gyerek
egyéni képességei szerint is. A képességfejlesztés minden esetben erősen
alkalmazkodik az egyénhez. Munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk a zenei
alkotókedv

felébresztésére,

ösztönözzük

a

zenei,

nyelvi

kreativitást,

improvizálást.
Az improvizálás mellett fontosnak tartjuk a gyermek esztétikus mozgásának
kialakítását. Az egyszerű ritmikus mozdulatokból kiindulva juthatunk el a
harmonikus, összerendezett, csoportos
egyszerűbb

tánclépésekig.

ritmushangszerek

Mivel

a

megszólaltatására

mozgásig, változatos térformákig,

3-8

éves

képes,

a

korosztály
meglévő

általában

csak

ritmushangszer

készletünket gazdagítjuk a gyermekek által készítettekkel is. Így minden
gyermeknek lehetősége van a megszólaltatásra. Arra törekszünk, hogy jelentsen
örömet a zenélés, de a zenehallgatás, a zene befogadása is.
A zenehallgatás anyagát a következőkből választjuk ki:


Magyar és nemzetiségi dalok,



népdalok,



műzenei szemelvények,



az óvónő hangszeres játéka és gépi zene.
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A dalanyag kiválasztás elsősorban az évszakokhoz és ünnepekhez kötődik. Az
anyag kiválasztásánál a mi felelősségünk a döntés, hogy mikor mit választunk és
hogy mindig a gyermek életkorának megfelelő fejlesztési célokat tűzzünk ki.
A

zenehallgatási

anyag

megválasztásakor

figyelembe

vesszük

az

etnikai

kisebbségi nevelés esetében a gyermek hovatartozását is.
Az óvodánkban használt dalanyag a következőkből tevődik össze:


Népi gyermekjátékok, komponált gyermekdalok,



magyar népdalok, nemzetiségi dalok,



műzenei szemelvények.



kortárs művészeti alkotások.

A

néphagyományok

megismerését

és

továbbélését

óvodás

korban

a

néptáncok, népi játékok, népdalok és népi mondókák világa jelenti. A zenei
anyanyelv kialakulását az óvoda, ének-zenei nevelés feladatainak eredményes
megvalósítása alapozza meg.
Az óvónő feladata:


Biztosítson

lehetőséget

a

gyermek

zenei

képességének

és

kreativitásának alakítására.


Adjon alkalmat a szabadidős tevékenységekben az énekes játékokra.



A zenei nevelést kötetlen és kötött formában, komplex módon, a
korcsoportok egymásra építésével valósítsa meg.



A

személyre

szabott

értékelésnél

vegye

figyelembe

a

gyermek

képességeit.


Ismertesse meg gyermeket az ünnepekhez kapcsolódó szokásokkal,
hagyományokkal.



Az óvónő közvetítsen minél több zenei élményt, kulturáltsága legyen
példa a gyermek számára.
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Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:


Csoportosan

és

kezdőmagasságban

egyénileg,
és

önálló

indítással,

tempóban próbáljanak

tisztán,

énekelni,

helyes
tudjanak

visszaadni dallam és ritmusmotívumokat.


Önállóan is kezdeményezzenek énekes játékot.



Ismerjék fel a dallammotívum alapján hallott dalt, néhány természeti,
környezetbeli hangot (többféle zenei és zörejhangot), hangszereket
(ritmushangszereket és a furulya hangját).



Ismerjék és tudják alkalmazni a zenei fogalom párokat.



Legyenek

képesek

dallambújtatásra,

ritmustapsolásra,

tudjanak

kitalált szöveggel motívumot visszaénekelni.


Érzékeltessék

tapssal,

járással,

ritmushangszerekkel

a

dalok

egyenletes és kettős lüktetését.


Figyelmesen hallgassanak hosszabb éneket vagy hangszeren előadott
dalt.



Legyenek képesek önállóan térformák kialakítására, tudjanak végezni
egyszerűbb táncmozgásokat.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
Koherenciája
ZENEI NEVELÉS

1. A zenei anyag kiválasztásánál figyelembe veszi-e az óvónő az életkori
sajátosságokat?
2. A dalanyag kiválasztása a HPP szerint történik-e?
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3. Törekszik-e az óvónő változatos, dalos játékok szervezésére, a zenei
feladatok közvetítésére?
4. Biztosít- e lehetőséget a gyermek zenei kreativitásának kibontakoztatásra?
5. A zenei nevelést

a korcsoportok egymásra építésével valósította-e meg?

6. A zenei képességek, ritmus és hallás fejlesztés az életkornak, egyéni
képességeknek differenciáltan megfelelő-e?
7. Az

ünnepekhez

és

a

hagyományokhoz

kapcsolódó

szokásokkal

megismertette-e a gyermeket?
8. Képes-e a gyermek az életkorának megfelelő, önálló éneklésre, változatos
térformák kialakítására, egyszerűbb táncformákra, együttes, esztétikus
mozgásra?
9. Az óvónő naponta közvetít-e zenei élményt a gyermeknek?
10. A szabadidős tevékenységben is megjelenik-e a népi dalos játékok
kezdeményezése?
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ÜNNEPEK, NÉPHAGYOMÁNYOK
A néphagyomány ápolás célja:
A népszokások, néphagyományok, népi játékok megismerése, továbbélése,
kulturális értékeinek megőrzése és átmentése a jövő számára.

Feladata:


A gyerek érdeklődésének felkeltése a népi hagyományok iránt, énekes
népi

játékok

által.

A

gyermek

zenei

képességeinek

és

zenei

kreativitásának alakítása.


Élménynyújtás a következő területeken:
 Mozgásos népi játékok,
 énekes népi játékok,
 egyéb, hagyományokhoz kötött népi játékok, (szüret, lakodalmas,
vásár, stb.),
 népdalok éneklése,
 gyermek néptáncok.

A

néphagyomány

és

az

ünnepek

szervesen

kapcsolódnak

óvodai

nevelésünkhöz. Elsősorban azokról a hagyományokról emlékezünk meg, amelyek
a 3-6 éves gyermek számára érthető. A népszokásokat, ünnepeket az óvodában
egy nevelési évre tervezzük a jobb áttekinthetőség és arányos elosztás
érdekében. Az éves terv a gyakorlati megvalósítás során kerül konkrét
lebontásra a havi, majd a heti pedagógiai tervben, amelynél figyelembe vesszük
a komplexitást, gyermek fejlettségét, valamint aktuális élményét.
Egyben fontosnak tartjuk, hogy a gyermek megismerje szűkebb és távolabbi
környezetét is.
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A néphagyomány ápolást, népdaléneklést, gyermek néptáncok és népi játékok
megismerését
részeként

nem külön témaként értelmezzük. Az óvodai nevelés komplex

beépíthető

a

hétköznapjainkba,

az

irodalmi

kezdeményezésbe,

barkácsolásba, képolvasásba, ének- zenehallgatásba és a mozgásos játékba.
Az ünnepek megélésében a közös élményt elsősorban a készülődés öröme, a
gyermek ötletei, a tervezés, a dekoráció készítése, az ünneplés módjának
megbeszélése, a másoknak való örömszerzés érzései jelentik. A készülődés
sokféle tevékenységet integrálva gazdag tapasztalatokhoz juttatja a gyermeket
és erősíti a közösséghez tartozás érzését is.

A gyermeknek lehetősége nyílik:


A kreativitás kibontakoztatására,



a manuális készség fejlesztésére, az esztétikai nevelésre,



értelmi, anyanyelvi nevelésre, ismeretbővítésre, szókincsgyarapításra,



hazaszeretet, nemzeti identitástudat , erkölcsi érték alakulására,



zenei anyanyelv megalapozására,



testi nevelésre,



társra figyelés képességére.

Óvodai életünkben ünnepelhető napok a következők:

Csoportjainknak vannak hagyományai, amit a 3 év alatt ápolunk és
továbbfejlesztünk. Ilyen pl: a gyermek születés

és névnapja. A gyermek

életében talán legfontosabb a saját születésnapja. Gyertyagyújtás, torta,
ajándék, közös ünneplés kapcsolódik hozzá. A névnapok, születésnapok mellett
óvodánkban sok más hagyományt is megünneplünk vagy megemlékezünk róla.
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Az őszi ünnepkör tevékenységei:

A szülők segítségével különböző betakarításokon veszünk részt az ősz
folyamán (kukorica, szőlő, krumpli, dió, alma, gesztenyeszüret). A szőlőszüretet
minden évben óvodánkban is megszervezzük, ilyenkor feldíszítjük az óvoda
udvarát és közösen felvonulunk. Dalokkal, versekkel elevenítjük fel a szüret
hagyományait.

Beszerezzük

a

szürethez

szükséges

kellékeket

is

(daráló,

prés,stb.) és mustot készítünk, amit a gyerekek megkóstolhatnak. Ebben az
időszakban barkácsolás vagy vizuális nevelés keretében természetes anyagokból
sok eszközt készítünk, mákgubóbabát, kukorica csutka emberkét, tökházikót,
gesztenye-emberkéket .
A Márton –napi hagyományt libás énekekkel, dalos játékokkal, alkotásokkal éljük
meg.
A téli ünnepkör tevékenységei:

December 4-én Borbála napon cseresznyeágat hajtatunk a csoportokban.
December 6-án Mikulás érkezik óvodánkba. Végigjárja a csoportokat és
ajándékot oszt a gyermekeknek, amit versekkel, dalokkal köszönünk meg. Az
advent időszakában nem feledkezünk meg az adventi gyertyagyújtásról sem.
Luca napkor felelevenítjük a „kotyolás” hagyományát, végigjárva a csoportokat
jókívánságokkal. Óvodánkban a karácsonyi műsort mindig az óvónők adják.
Dalokkal, versekkel, bábjátékkal kedveskedünk a gyermekeknek. Ez az ünnep a
tornateremben zajlik, itt van felállítva a karácsonyfa is. Ilyenkor a tagóvoda is
nálunk vendégeskedik.
A karácsonyi időszakban évről évre elkészítjük a következő tárgyakat:
adventi koszorú, adventi naptár. A mézeskalács sütésnek is hagyománya van,
akárcsak a karácsonyfadísz készítésnek. Ajándékba gyertyatartót, angyalkát
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készítünk a szülőknek. Ebben az időszakban fokozva az ünnepi hangulatot soksok dalt és verset tanulunk.
Január 6-án Vízkeresztkor a gyermekekkel együtt lebontjuk a karácsonyfát.
Következő jeles napunk február 2-a, ezen a napon medvés dalokat énekelünk,
medvés játékokat játszunk. A gyerekek elhozhatják saját mackóikat, amelyeknek
barlangot építünk.
A gyermekek számára talán a farsang a legnagyobb ünnep, ilyenkor
jelmezbe bújva felvonulunk, eszünk, iszunk, táncolunk. Az óvónők is beöltöznek
és tréfás jelenetekkel, mesével szórakoztatják a kicsiket. A farsangi ünnepet
nagy előkészület előzi meg.

Sokféle eszközt készítünk, változatos technikával,

papír-álarcot, papírtányérból, papírzacskóból, festéssel, ragasztással. Készítünk
bohócsapkát, szemüveget, amit ki is próbálunk. Feldíszítjük a csoportszobákat,
öltözőket, tréfás farsangi dalokat, verseket tanulunk.
A téli ünnepkört „kiszeégetéssel” zárjuk. Kiszebábot készítünk és télkergető
versekkel, dalokkal elégetjük óvodánk udvarán.

A tavaszi ünnepkör tevékenységei:

A tavaszi ünnepkör

Nemzeti ünnepe

március 15-e. Ezen a napon

meglátogatjuk Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát. Zászlókat, virágokat
helyezünk el a szobroknál. Ezt a napot is közös készülődés előzi meg. Zászlókat
ragasztunk,
Folyamatosan

verseket
gyűjtjük

tanulunk,
és

várat

nézegetjük

építünk
a

és

„katonásdit”

szabadságharcról

szóló

játszunk.
képeket,

könyveket.
Következő jeles napunk a Húsvét. A

gyermekekkel együtt már előző nap

elkészítjük a fészkeket az udvaron, ahol aztán másnap megtaláljuk a csoki-
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nyuszit , hímes tojást. Ilyenkor felelevenítjük a locsolás hagyományait is. A
húsvéti időszakot is a közös készülődés előzi meg. Változatos technikákkal tojást
festünk, locsoló verseket, virágos népi mondókákat tanulunk, körjátékokat
játszunk.
Április

21-én

megemlékezünk

a

„madarak,

fák”

napjáról.

Ilyenkor

kirándulni megyünk egy Kaposvár környéki erdőbe. Óvodánk hagyományai közé
tartozik a Pünkösd megünneplése is. Ezen a napon pünkösdi királyt és királynét
választunk, pünkösdi énekes játékokat játszunk a csoportokban és az udvaron.
Június első hetében zajlanak a csoportok „évzáró” műsorai. Az évzárót az éves
anyagból

állítjuk

össze.

A

dalok,

versek

mellett

körjátékozunk,

mesét

dramatizálunk, bábozunk, esetleg egyszerű tornabemutatóval kedveskedünk a
szülőknek. Mivel külön anyák-napját nem tartunk óvodáinkban, az évzárón
emlékezünk meg róla, néhány verssel és dallal, a gyermekek által készített
ajándékkal.

Gyermeknap

Színtere

óvodánk

udvara.

Már

többéves

hagyomány,

hogy

ilyenkor

meghívjuk a szülőket is. Egész délután folynak a játékok, családi és csoportos
vetélkedők. Mind a gyerekek, mind a felnőttek megtalálják a nekik megfelelő
szórakozási lehetőséget. A versenyek, játékok után evés, ivás, tánc következik
és persze az elmaradhatatlan zsákbamacska és tombola.
Utolsó jeles napunk Augusztus 20-a. Ilyenkor pár szóval megemlékezünk
Szent Istvánról és az új kenyérről.
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ESEMÉNYTERV
Célja: Pedagógiai munkánk értékeinek közvetítése, szokások, néphagyományok, kultúra átadása
Esemény

Feladat

Hol?
Helyszín

Résztvevők
Köre

Mikor?

Ki?

Hol
dokumentálják?

Mikulás ünnep

Hagyomány
közvetítése,
együttes
megélése
Élmény
nyújtás és
ajándékoz és a
szeretet jegyben.

Minden
csoportban

Gyermek,
óvónő, dajka,
szülő

December 6.

Óvodavezető
óvónő

Csoportnapló,
emlékeztető,
feljegyzés.

Kaposvári Rét
utcai Központi
Óvoda,
óvodai
csoportok.
Csoportokban
Tornateremben,
Kapos parton.
Csoportban,
valamint
Petőfi Sándor és.
Kossuth L Lajos
szobránál.

A központi és
tagintézmény
gyermekei,
Óvónők, szülők,
dolgozók.
Gyermekek,
óvónők,
dajkák.
Gyermekek,
óvónők.

December 20.

Óvónők,
tagintézményvezető,
dolgozók.

Csoportnapló

Február

Óvónők éves
terv alapján.

Március 14.

Óvónők éves
terv alapján.

Feljegyzés
csoportnaplóba.
Emlékeztető,
feljegyzés,
csoportnapló.

Karácsony
Lucázás

Farsang

Március 15

A téli ünnepkör
vidám
búcsúztatása.
Hazafias nevelés,
Március 15
eseményeinek
feldolgozása.

92

ESEMÉNYTERV
Esemény

Feladat

Hol?
Helyszín

Résztvevők
Köre

Mikor?

Ki?

Hol dokumentálják?

Húsvét

Tavaszi ünnepkör
hagyományainak
ápolása.

Óvónők éves
terv alapján

Feljegyzés a
csoportnaplóba.

Testmozgás,sport
fontos ágának
tudatosítása.

Gyermekek,
óvónők,
dajkák,
kézművesek.
Óvónők,gyermekek,
óvoda dolgozói.

Március,vagy
április

Kihívás napja

Csoportban
udvaron,
városi
rendezvényen.
Kaposvári Rét utcai
Központi Óvoda
udvara,tornaterme.

Május 29.

Feljegyzés a
csoportnaplóba.

Anyák-napja
évzáró

Közös műsor,
A művészeti
nevelés
területéről

Kaposvári Rét utcai
Óvoda
tornaterem,
csoportok.

Gyermekek,
Óvónők,
Szülők

Május vége,
Június eleje

Óvónők,
általános h.
tagintézmény
vezető.
Óvónők

Gyermeknap

Óvoda és a
család
kapcsolatának
erősítése.

Óvodák
udvarán
óvodánként.

Gyermekek
óvodavezető
óvónők
szülők
dajkák.

Május utolsó
hete

Óvodavezető
óvónők

Feljegyzés ,
emlékeztető a
csoportnaplóba.
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Feljegyzés a
csoportnaplóba.

ESEMÉNYTERV
Esemény

Feladat

Hol?
Helyszín

Résztvevők
Köre

Mikor?

Ki?

Hol
dokumentálják?

Báb-ovi
Színház

Művészeti és
kulturális
élmények
közös átélése.

Gyermekek,
óvónők.

Bábelőadás:
Évi 6 alkalom,
Színház:
Évi 2 alkalom

Óvónők

Csoportnapló

Születésnap
Névnap

Egymáshoz
tartozás
erősítése,
örömszerzés
átélése
Közös élmény
során a
természet
értékeinek megIsmerése.

Kaposvári Rét
utcai Központi
Óvoda
tornaterme,
Csiky Gergely
Színház.
Óvodák
csoportonként

Gyermekek,
Óvónők,
Szülők

Alkalomnak megfelelően

Óvónők

Csoportnapló

Város környéki és
távolabbi
környezetünk.

Gyermekek,
óvónők,
dajkák,
óvodavezető.

Évente két
alkalommal.

Óvónők

Csoportnapló

Kirándulások
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VERSELÉS, MESÉLÉS

A művészeti elemekkel átszőtt mese, vers az anyanyelvi nevelés mással
nem pótolható lehetősége, amely a gyermek pozitív személyiségjegyeinek
megalapozását segíti elő és ösztönzi szóbeli kifejezésére. A mese,vers mozgásba
hozza gyermeki világképét, megbékíti félelmeivel, erősíti önbizalmát, a játék
mellett a tevékenység életének legfőbb örömforrása, úgy is mondhatnánk, hogy
ők csak játékul és meséül értenek. A meséhez, vershez szorosan kapcsolódik a
gyermek bábozó, dramatizáló tevékenysége, amelyben irodalmi élményét játssza
el, kötetlen módon.
Az irodalmi nevelés célja:
A

korosztálynak

megfelelő

irodalmi

élmények

nyújtásával

az

eszközi,

esztétikai, érzelemtől áthatott látásmód formálása, az irodalmi érdeklődés
felkeltése és közvetítése.
Feladata:


Az irodalmi alkotás segítse a gyermeket a szép befogadásában, gátlásai
oldásában, valamint emberi kapcsolatának alakításában.



Igényesen,

választékosan

összeállított

meséken,

verseken

keresztül

ismerje meg a konkrét tárgyi világot, alakuljon nyelvi belső képteremtő
képessége.
Programunkban az évszakok változását követi az irodalmi nevelés anyaga, de
az ünnepek, népszokások, néphagyományok is befolyásolják a tervezésüket.
Elsődleges célunk a rendszeres

irodalmi élménynyújtás, ezáltal a gyermek

megismerheti a mesék világát és tárgyi környezetét.
Már a befogadás időszakában alkalmazzuk a népi mondókákat, rigmusokat
(hintáztató, lovagoltató, arcsimogató, tenyérütögető), amelyek az anyai
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kapcsolat

pótlására

szolgálnak

és

segítik

az

új

környezetbe

történő

beilleszkedést. A beszoktatáson túl is a mese és a vers spontaneitásával átszövi
napjainkat, bármikor elkezdhető és befejezhető. Az ismétlések gyakorisága
énképerősítő, hatása hozzájárul az irodalmi művek megszerettetéséhez. Olyan
játékokat kezdeményezünk, amelyben a gyermek mesealakokat, természeti
jelenségeket utánozhat, mesei szituációkat jeleníthet meg. A mese a gyermekek
érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
Képi és konkrét formában feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső
világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
Vegyes

csoportban

az

óvónő

kezdeményezése

mellett

a

gyermek

is

kezdeményezhet, ezáltal gazdagítja szerepjátékát.
3-4 éves korban szívesen hallgatja a verset, egyszerű cselekményű állatmesét,
láncmesét, szereti az ismétlődést és a beleszőtt mondókákat.
5-6-7 éves korban a versek, mesék témaköre kiszélesedik, az állatmesék
mellett szerepelnek tündérmesék is.
A nagycsoportos gyermek megérti és igényli a hosszabb terjedelmű, bonyolult
cselekményű tündérmesét, novellisztikus mesét, hosszabb terjedelmű verset és a
gyermekeknek

írt

elbeszélést.

A

vers,

mondóka

és

mese

műfajok

sokszínűségével, a magyar népmesékkel, népköltészettel, az idegen népek
meséivel, elbeszéléseivel erkölcsi tartalmat közvetítünk, ezáltal formáljuk a
gyermekek értékrendjét, oldjuk szorongását, fejlesztjük belső képteremtő
képességét, fantáziáját.
Mindezek mellett elsőrendű szerepe van a népmeséknek, népi mondókáknak,
gyermekverseknek. A népmesék képzeletvilága áll legközelebb a gyermekhez.
A klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van programunkban.
A gyermek azonosul a mesehősökkel, átéli a kudarcot, levezeti feszültségét,
együtt örül a győztessel. Az irodalmi műfajokon keresztül megismertetjük sok új
fogalommal,

népmesei

kifejezéssel,

kibontakoztatjuk

fejlesztjük emlékezetét.
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A népmese, népköltészet a hat éven aluliaknak igazán élvezetes, erőltetés
nélkül közvetíthető. A mindennapos mesélés, mondókázás verselés a gyermek
lelki egészségének elmaradhatatlan eleme.
Programunkban nagyobb szerepet kap a mese és vers hallgatása, mint
tanítása.
Figyelembe vesszük és kielégítjük a gyermek egyéni mese és vers igényét. Az
irodalmi

nevelést

lehetőséget

minden

teremtünk

nevelési

az

területhez

udvaron

és

kapcsoljuk

szabadban

és

történő

beépítjük,
irodalmi

élménynyújtásra, amelyet bábjátékkal, dramatizálással is növelünk.
A gyermek saját vers és mesealkotása annak mozgással vagy ábrázolással
történő kombinálása az önkifejezés egyik módja.
Bábozás

A

bábokkal

való

tevékenykedés

az

óvodáskorú

gyermek

életkori

sajátosságának megfelelő játék.
Fontos szerepe van a befogadás ideje alatt, mert segíti a beilleszkedést és
megszabadítja a gyermeket gátlásaitól, szorongásaitól. A későbbiekben biztosítja
az önmegvalósítás, önkifejezés lehetőségének különböző formáit. Nagyobb
gyermeknél

pozitívan

befolyásolja

a

társas

kapcsolatok

alakulását,

mert

azonosulási készséget vált ki, segítségadásra, bátorításra és együttjátszásra
ösztönöz. Kiscsoportos korban a bábjáték gyakorló jellegű. Vers, mondóka
ismételgetése közben elsajátítja a báb helyes tartását, egyenletes, ütemes
mozgatását. 5-6-7 éves korú gyermek (középső és nagycsoport) improvizáló és
rögtönző gondolatait, érzelmeit a bábon keresztül szavakkal, mozgással is ki
tudja fejezni, a másik bábra, a közönségre is egyformán tud figyelni. A
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tevékenység során megismeri az együttalkotás örömét és nagymértékben
fejleszti kreatív képességeit.
Programunkban azon kívül, hogy az egész nap folyamán sok verset, mesét
hall

a

gyermek,

nagyon

fontosnak

tartjuk

személyiségformáló szerepét. A bábjátékot

a

bábozás,

dramatizálás

kiválóan alkalmasnak találjuk a

gátlásos gyermek feloldására, valamint a beszédhibák javítására.

Dramatizálás

A szerepjáték egy bizonyos fejlettségi fokán jelentkezik a vers és mesedramatizálás. A hagyományos eszközök mellett saját maga által alkotott
eszközökkel játszik a gyermek. Ezáltal fejlődik szervező készsége, alkalmazkodó
képessége és önértékelése, az alkalmazott kifejezések használatával gyarapodik
szókincse.
Az óvónő feladata:


Művészeti értékű irodalmi alkotásokkal biztosítson esztétikai élményt.



Az

irodalmi

művek

kiválasztásában

érvényesüljön

a

pedagógiai,

pszichológiai, módszertani tudatosság.


Gazdag

repertoárral

rendelkezzen,

jellemezze

könyvnélküli

szövegtudás.


Vegye figyelembe, hogy adott helyzetben mire fogékony a gyermek.



A mese, vers, mondóka kezdeményezés előtt teremtsen az óvónő
nyugodt hangulatot, meghitt légkört.



A napirendben biztosítson a gyermek életkorának, nyelvi fejlettségi
szintjének megfelelő beszédhelyzetet.



A szabadban is keressen alkalmas helyet irodalmi élmények nyújtására.
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Kezdeményezze, hogy a gyermek a családban is találkozzon irodalmi
alkotásokkal.



Biztosítsa a feltételt és az eszközt az ismert mesék dramatizálásához,
bábozáshoz vagy kitalált történetek elmondásához, mesék befejezéséhez.



Készítsen

a

gyermekkel

egyszerű

kellékeket,

teremtsen

kedvet

a

bábozáshoz, dramatizáláshoz.


Beszédkultúrája legyen példamutató a gyermek számára.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



Szívesen hallgasson és mondjon verset, mesét.



Képről ismerje fel kedvenc meséit, tudja felsorolni a mesék szereplőit, a
mesék szálait. Összekapcsolni és új mesét létrehozni.



Játéktevékenységében jelenjen meg ismert mesei motívum bábozása,
dramatizálása.



Vegyen részt a mesemondás feltételeinek kialakításában, az óvónő
improvizáló játékkezdeményezésében.



Legyen igénye a mese, vers újrahallgatására.



Beszédében használja az érdekes szófordulatokat, népi elemeket.



Szívesen nézegessen könyvet, a kép alapján tájékozódjon, óvja a könyv
állagát.



Tervezzen és készítsen egyszerűbb kellékeket.



Mozgásával, beszédével, viselkedésével fejezze ki a szereplők karaktereit,
jellemeit.



Irodalmi kifejező tevékenysége közben a megismert szavak jelentését
megfelelően használja.



Ismerkedjen meg a gyermek a könyvtárral.
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Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
Koherenciája
VERSELÉS, MESÉLÉS
1. A tervezés során megfelelő-e a három korcsoport anyagának kiválasztása?
2. Kihasználja-e

az

óvónő

a

napi tevékenység

során

adódó spontán

lehetőségeket a mese-vers közvetítésére? (csoportban, udvaron)
3. Megfelelő

feltételeket

biztosít-e

az

óvónő

az

irodalmi

élmények

befogadására? (hely, idő , eszköz)
4. A mese-vers kiválasztásánál figyelembe veszi-e az évszakok, a népi
hagyományok, népszokások, ünnepek értékeinek közvetítését a gyermek
felé?
5. Biztosít-e megfelelő eszközt a dramatizáláshoz, bábozáshoz, teremt-e
kedvet a tevékenységekhez?
6. Megkapja-e mindhárom korcsoport az életkorának megfelelő irodalmi
élményt?
7. Kellő átéléssel, élményszerűen tudja-e közvetíteni az irodalmi alkotásokat?

ANYANYELVI NEVELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
FEJLESZTÉS

Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunkát az óvodai élet minden
területét. Sokrétűsége és sokféle tevékenységei által biztosítja a gyermek
számára az érzéki, érzelmi élményeket, valamint fejleszti a felnőttekhez és
társaihoz való viszonyát.
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Célja:
A játékra épülő kommunikációs képesség és a különböző kapcsolatteremtő
helyzetekhez,

tevékenységi

területekhez

alkalmazkodó

beszélő

magatartás

fejlesztése.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat.
Feladata:


A

gyermek

folyamatos

meglévő
bővítése,

nyelvi

tudásának

beszédértésének,

gazdagítása,

fogalmainak

gondolkodásának,

önkifejező

készségének elősegítése.


A játékhelyzetekben előforduló beszéd- és viselkedéskultúra formálása.



Tanulási folyamatokban a gyermek kommunikációs ismereteinek komplex
módon történő alkalmazása.

A napi tevékenységünkben a játék az a terület, ami a gyermeket önfeledt
kitárulkozásra és beszédaktivitásra készteti. Ennek során olyan helyzetekbe
kerül,

amelyek

felkeltik

kíváncsiságát,

megismerési

vágyát,

ösztönzik

beszédtevékenységét. A közös játék oldott légköre a gyermekben feloldja a
gátlást, ezáltal élénkebb, kommunikatív kapcsolatba kerül a társaival és a
felnőttekkel.
A különböző szituációkban újabb szavakkal gazdagodik a gyermek szókincse,
javul a beszédértése. A szerepjátékban azonosul szerepével, közben gyakorolja a
beszédhelyzetekhez illeszkedő beszédmódot, (pl.: piacos játék, orvosi játék,
boltos, közlekedés, építkezés, stb.). Ezekben a szituációkban vannak olyan
technikai korlátok, melyet a gyermek nem tud kifejezni, ilyenkor tartjuk
szükségesnek az óvónő bekapcsolódását.
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Az óvónő minta a gyermek számára a szerepvállalásaiban, beszédében, a
hanglejtés, a mimika, hangsúly, hangerő, hangszín, szókapcsolatok tekintetében.
Kommunikációs helyzetek megteremtésén, társas kapcsolatokon, monológikus
beszédén keresztül biztosítja az anyanyelvi fejlesztést. A gyermek a nyelvtanilag
helyes

beszédet

a

mese,

vers,

bábozás,

dramatizálás,

népi

mondókák

segítségével sajátítja el.
Meséből, versből sok új fogalmat, tájnyelvi kifejezést ismer meg, a
bábozásban, dramatizálásban kibontakoztatja a szabad önkifejezését, levezeti
feszültségét és fokozza a társalgási nyelvét. Tükröződik irodalmi élménye,
kiegészül fantáziájával, hangulatával. Eljátssza érzéseit, élményeit. A népi
mondókán keresztül a magán- és mássalhangzók helyes kiejtését gyakorolja. A
versmondás jó alkalom a beszédtechnikák javítására, a testtartás, tekintettartás
gyakorlására. A mese szokásokat közvetít és érzelmi azonosulást kínál, átélést az
erkölcsi, esztétikai tulajdonságokkal. A beszédtechnikai és artikulációs hibák
javítását az óvónő leginkább mintaadással segíti, javítgatás elkerülésével.
Naponta kerül sor a gyermekkel folytatott meghitt beszélgetésre. Gyakran
alkalmazzuk az anyanyelvi játékokat, amelyek teret adnak a szókincs bővítésére,
kifejező készség fokozására, nonverbális jelzések gazdagítására. Ezeket az
intenzív hatású játékokat a gyermek életkori sajátosságaihoz mérten építjük be a
napi életbe. Véleményünk szerint a nyelvi játékok gyakori használata pozitívan
befolyásolja a nyelvi fejlődést, a beszédre való odafigyelést. Az érzelmi állapot
megjelenítésére, a szociális érzelmek fejlesztésére a drámajátékokat tartjuk
alkalmasnak, ahol a cselekményt mozgással és mimikával fejezik ki.
Differenciáltan foglalkozunk a nyelvi fejlesztéssel. A nyelvi hátránnyal
küzdőket

felzárkóztatjuk,

a

kiemelkedő

képességűeket

tovább

fejlesztjük.

Óvodánk a nyelvi nevelés területén együttműködik a logopédussal.
Az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció a többi tevékenységhez is szorosan
kapcsolódik. A külső világ tevékeny megismerése témakörben a gyermek
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lehetőséget kap a beszélgetésre, a helyszíni foglalkozásokon megismeri a
tárgyakat, jelenségek nevét, a cselekvéseket, történéseket, azok egymáshoz
kapcsolódását, szóban

az évszakok szépségeit is ki tudja fejezni. Gazdagodik

szókincse jelzőkkel, határozókkal, névutókkal, hangutánzó, hangulatfestő, rokon
értelmű szavakkal. Fontos szerepe van a képolvasásnak az átélt élmény
felidézésében. A képen látható cselekmények, események alakítják a folyamatos
beszédet, megmozgatják a gyermeki fantáziát. A

matematikai tevékenységek,

felfedezések közben a beszéde és a gondolkodása egyaránt fejlődik. Kérdéseit
megfogalmazza, következtetéseit a matematika

nyelvén fejezi ki. A megadott

feladat ismertetése, az értelemfejlesztő játék fejleszti szókincsét, növeli beszélő
kedvét.

A

gondolatai

természetes
szóval

környezetben

történő

szerzett

kifejezését.

tapasztalatok

Vizuális

elősegítik

tevékenységben

a
az

élményfelidézés, a színek, színárnyalatok alkalmazása, megnevezése gazdagítja
a gyermek anyanyelvét. Jól összekapcsolható a beszéd, gondolkodás és a
tevékenység. A derűs légkör, a közös munka fokozza beszélő kedvét, jobban
kifejezésre juttatja érzelmeit.
A beszéddel kísért ábrázolás elősegíti a beszédhibák javítását is. A zenei
nevelésben a halk, hangos éneklés, beszéd, hangsúly, hangerő, tempó, magas és
mély hang tiszta kiejtése, jó beszédritmus és az improvizáció kapcsolódik az
anyanyelvi

neveléshez.

fogalmakat,

Népi,

kifejezéseket

dalos

tud

játékokban

elsajátítani.

új,
A

számára

ismeretlen

beszédértést

minden

tevékenységben fontosnak tartjuk, erre legjobban a testnevelés foglalkozásokon
nyílik lehetőség, mert itt a legkevesebb a kommunikáció.
A munka jellegű tevékenységek, közös cselekvések szükségessé teszik a
gyermek

szóbeli

kapcsolatát

a

társaival.

Az

eszközhasználatok

közlése,

utasítások megértése bővíti a nyelvhasználat területét. A munkavégzés során
törekszünk arra, hogy a gyermek nyitottabbá váljon, kialakuljon igénye a szóbeli
közlésre, a beszédkapcsolatokon alapuló együttműködésre. Az egészséges
életmódra nevelés folyamatában, étkezés, gondozási tevékenységek közben is
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megteremtjük a beszélgetés, beszéltetés lehetőségét, példát mutatva a hangerő,
hangszín változtatására. Itt van jó alkalom párbeszéd kialakítására, a szóbeli
utasítások megértésére. A tevékenységhez illeszkedő nyelvi formák a gyermek
szocializációját segítik.
Óvodába kerülő 3-4 éves korban előfordul a szituációs beszéd, amely
beszélgetés jellegű, itt a gyermek félszavakból, jelzésekből is megérti társát. A
fejlődés során 5-7 éves korban már képes összefüggően is kifejezni magát,
kialakul a kontextusos beszéd, társai már úgy is megértik, ha nincs szituációs
helyzetben. Miután beszéde folyamatosabbá válik, a megszerzett ismeretek
hatására szókincse gazdagodik, mondatszerkesztése változatosabb lesz.
Az

átélt

érzelmeit

feszültségétől

és

elkülönítésére,
tárgyakhoz,

ki

tudja

szóban

fegyelmezettebbé

gyakran

használ

jelenségekhez,

is

válik.

kifejező

fejezni,
Képes

és

tevékenységekhez

ezáltal

lesz

közlő

a

megszabadul
mondattípusok

mondatokat,

kapcsolódnak.

A

amelyek
csoportos

beszélgetéseknek a lényegét abban látjuk, hogy gyakorolni tudja a társára
figyelést, a társához való alkalmazkodást, lehetősége van a metakommunikációs
elemek magasabb fokon történő alkalmazására.
Az óvónő feladata:


Az óvónő teremtsen inger gazdag, érzelmekben dús beszélő légkört.



Beszéde legyen példamutató és feleljen meg az adott szituációnak.



Beszédével is tükrözze a gyermekhez való ragaszkodást.



Folyamatosan fejlessze anyanyelvi kultúráját.



Törekedjen a szemléletességre, képszerű kifejezések alkalmazására.



Kezdeményezzen

meghitt

beszélgetéseket,

hagyjon

időt

a

kommunikációra, legyen türelme meghallgatni a gyermek mondanivalóját.


Rendszeresen alkalmazza az anyanyelvi játékokat.



Ismerje meg a gyermek beszédállapotát, folyamatosan figyelje anyanyelvi
fejlődését, fejlessze szókincsét.
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Késztesse

a

gyermeket

szükségleteinek,

kívánságának

szóbeli

kifejezésére.


Tegye képessé mások meghallgatására, adjon mindig választ a kérdéseire.



Ismerje fel a beszédhibákat, segítse a logopédus munkáját.

Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



A gyermek tudja a helyzetnek megfelelően kifejezni magát.



Beszéde legyen összefüggő, elbeszélése folyamatos, jusson el a nyelvi
gondolkodás szintjére.



Használja helyesen a névmásokat, névutókat, ige időket, ige módokat,
jelzőket, határozókat.



Beszéde igazodjon az anyanyelvi szabályokhoz, prozódiai tényezőkhöz
(hanglejtés,tempó,hangerő,hangszín,ritmus).



Mondanivalóját

kísérje

az

aktuális

helyzetnek

megfelelő

metakommunikációs jelzésekkel.


Ejtse tisztán a beszédhangokat, várja meg mások megnyilatkozásait,
hallgassa figyelemmel társait, az óvónőjét és a felnőtteket.



Gondolkodásában, mozgásában, alkotásaiban kreatívan alkalmazza a
kommunikációs képességeit.



Érthetően,

folyamatosan

kommunikáljon,

beszéljen,

gondolatait,

érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban is tudja kifejezni.


Minden

szófajt

használjon,

mondatfajtákat alkosson.
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Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
ANYANYELVI NEVELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉS

1) Megvalósul-e a nap folyamán az inger gazdag, érzelmekben dús,
beszélő légkör?
2) Példamutató-e az óvónő beszédkultúrája a gyermekek számára?
3) Kihasználja-e az óvónő a napi tevékenységek során adódó spontán
lehetőségeket az anyanyelvi fejlesztésre?
4) Az anyanyelvi fejlesztés korcsoportjuknak megfelelő szinten történik-e?
5) Ismeri-e, és fejleszti-e a gyermekek egyéni beszédkészségét, anyanyelvi
fejlődését?
6) A beszédhibás gyermekek esetében tapasztalható-e együttműködő
fejlesztés a logopédussal?
7) A nap folyamán alkalmaz-e a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő játékot?
8) Ösztönöz-e minden gyermeket beszédaktivitásra, szóbeli
megnyilvánulásra?
9) Tudatosan ügyel-e a beszédfegyelem kialakítására?
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MOZGÁS
Az óvodai mozgás programunknak egyetlen olyan területe, amely minden
gyermek számára kötelező. A foglalkozások legértékesebb részének a szabad
mozgást és játékot tekintjük.
Célja:
Fizikailag jól fejlett, testileg- lelkileg,

értelmileg egészséges gyermek

nevelése, mozgáskultúrájának, testedzésének tudatos fejlesztése. Az egyéni
képességek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok, aktuális tulajdonságok
figyelembevételével.
Feladata:


Az óvodai mozgás tegye lehetővé minden izomcsoport fejlesztését,



a szervezet általános, minden oldalú foglalkoztatását,



biztosítsa az esztétikai nevelést, fejlessze az erkölcsi tulajdonságokat, mint
a

pozitív

énkép,

kommunikáció,

önkontroll,

problémamegoldó

szabálykövető
gondolkodás

társas
és

a

viselkedés,

pszichomotoros

készségek és képességek kialakítását.
A testnevelés anyaga a gyermek természetes mozgását fejleszti ( járás,
futás, ugrás, függés, egyensúlyozás, dobás). A játékot, a játékosságot alapvető
eszközként alkalmazzuk , ezért állandóan jelen van a futó, fogó és labdajáték ,
egyéni, csoportos, sor és váltóverseny. A foglalkozások során beépítjük a
speciális gyakorlatokat, mint pl. lábboltozat erősítés, gerinc torna. A mozgás
során a gyermek egyéni

képességét

és

a csoport fejlettségét is figyelembe

vesszük. Differenciált feladatadással segítjük, hogy minden gyermek megtalálja
a számára legmegfelelőbb gyakorlatot, személyre szabott szükségleteinek és
képességeinek megfelelően.
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Fontosnak tartjuk, hogy olyan készségeket, képességeket alakítsunk ki,
amely elősegíti a pontosabb mozgás elvégzését a helyes minta megmutatásán
keresztül. A foglalkozások felépítésénél a kézi szer használatának jelentős
szerepet tulajdonítunk, mint pl: különböző méretű labda, karika, kendő, kötél,
teke, szalag, bot,stb. A kézi szerrel végzett gyakorlatok ráépülnek a mozgás
anyagára és kiválóan alkalmasak a finommotorika kifejlesztésére differenciált
módon.
A mozgás

anyagát képezi a csúszó, kúszó, mászó, ugró, futó gyakorlat,

melyek nehézségi fokát a gyermek korcsoportja és személyre szabott képessége
határozza meg. Általuk fejlődik az állóképessége, gyorsasága, koordinációs
képessége, kitartása, helyzetfelismerése, térben és időben való tájékozódása.
Az ugrógyakorlatnál a különböző magasságú szereken az átugrást, távolugrást,
célba-ugrást és mélyugrást alkalmazzuk a

gyermek teherbíró képességétől

függően. A padon, gerendán, zsámolyon nemcsak haránt, de oldalhelyzetekben
is végeztetünk gyakorlatot, pl: lebegő és mérlegállás, hason és hanyatt
fekvésben egyensúlyozó gyakorlatot, járást, akadályok átlépését. A kondicionális
és koordinációs képességek fejlesztésének egyik eszköze a bordásfal, amelyek a
különböző támaszgyakorlatok, függőállások, fogások
szőnyegen

végzett

testséma

fejlesztésnél

előkészítését segítik. A

hangsúlyt

kap

a

testrészek

mozgatása, összehangolása, az egyensúly visszanyerése, a téri tájékozódó és az
izomkorrekciós képességek fejlődése. Mindezek kedvezően befolyásolják a
gyermeki

szervezet

függésgyakorlatokat

a

növekedését,

teherbíró

szabadban

végeztetjük.

képességét.
Az

eszközök

A

kombinált

fogásával

a

finommotorika fejlesztést és a térirányok bemozgását segítjük elő. A feladatok
végrehajtásában jelentősége van a beszédértésnek.
Vegyes
szervezést

csoportban
igényel,

a

korcsoportok

mivel

anyagának

megjelennek

a

feldolgozása

csapatfoglalkozási

átgondolt
formák.

Programunkban 3-4 éves korban kiemelt feladat a nagymozgás- fejlesztés, mivel
erre a korosztályra a nagy, lendületes mozgásforma a jellemző. 4-5 éves korban
nagy hangsúlyt kap az egyensúlyérzék, 5-6-7 évesnél pedig a finommotorika.
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A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
széles körű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.

Az óvónő feladata:

Az évszakoknak megfelelően szervezze a foglalkozásokat.


Éljen a környezeti feltételek adta lehetőségekkel.



Balesetmentes eszközöket használjon, jó szervezéssel csökkentse a
várakozási időt.



Vegye figyelembe a gyermek teljesítőképességét, egészségi állapotát,
fejlettségi szintjét.



Olyan feladatot adjon, amely segíti a testi és szellemi fejlődést.



A gyakorlatot mindig előzze meg az ismertetés, bemutatás.



Segítse a gátlásos gyermek feloldódását.



A hibákat személyre szólóan, tapintatosan korrigálja.



Tartsa szem előtt a játék fontosságát.



Az óvónő értékelje a játékot, a gyermek részvételét, aktivitását és a
szabályok betartását.



Az életkori sajátosságok ismeretében fordítson gondot a fokozatosságra.



Biztosítson

lehetőséget

naponta

az

egészséges

tevékenységekre, a teremben illetve a szabad levegőn.
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Fejlődés eredményei az óvodáskor végére:



A gyermek mozgása váljon rendezetté, megfelelő ritmusúvá.



Fejlődjön tér- és időtájékozódó képessége.



Szeresse és igényelje a mozgást.



Sor- és váltóversenyeken tartsa be a játék szabályait.



Érezze a különbséget a járás, szökdelés, futás tevékenységeiben.



Mozgás közben utasításra változtasson irányt.



Legyen képes sor- és köralakításokra.



Tudjon egyensúlyozni különböző magasságú szereken.



Ugorjon át kisebb akadályokat.



Alakuljon ki biztos labdafogása, tudjon célba dobni és labdát vezetni.



A gyakorlatvégzésben legyen kitartó.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája

MOZGÁS

1. A szervezési keretek megalapozták-e a mozgás rendjét, a várakozási idő
csökkenését, a balesetmentes feladatvégzést?
2. Az óvónő figyelembe vette-e a sokoldalú részképességbeli fejlesztés
lehetőségét, a gyermek teljesítőképességét, egészségi állapotát?
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3. Megtörténik-e a három korcsoport részére a differenciálás (szervezéssel,
feladatmegadással, idővel és játékkal)?
4. A feladatok közlése megfelelt-e a három korcsoport fejlettségének?
5. Érvényesül-e minden korcsoport részére a játék?
6. A mozgásfejlesztés során az óvónő épített-e a játékra, mint legfőbb
eszközre?
7. Megfelelő volt-e az óvónő figyelemmegosztása, segítségnyújtása, pozitív
megerősítő értékelése?
8. A tervezett mozgásanyag minden izomcsoport fejlesztésére kiterjedt-e?

V. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE
Az óvoda és család kapcsolata
Az óvoda és a család kapcsolata bizalomra épül.
A gyermek személyiségfejlődése a családban kezdődik, ebben a családnak
elsődleges, döntő szerepe van. Ez a szerep akkor sem csökken, ha a gyermek
óvodába kerül, mert az óvoda a családi nevelés kiegészítője.
A család érzelmi bázisát, a családi légkör melegét az óvoda nem pótolhatja, csak
kiegészíti azokat. Az óvodába lépés pillanatától kezdve az óvoda a családdal
együtt felelős azért, hogy a gyermek jól érezze magát, képességei optimálisan
fejlődjenek. A családban és az óvodában nevelkedő gyermekért mind a két
szinttér felelős. A szülőknek és az óvónőknek kölcsönösen meg kell ismerniük
egymás szokás és értékrendszerét, kialakítani egy olyan korrekt kapcsolatot,
amelyben a szülők tudják, hogy gyermekéről őszinte, reális véleményt alkotunk.

111

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

Törekvésünk egy olyan légkör kialakítása, melyben a szülők bátran, őszintén
elmondhatják gondolataikat, de elképzeléseiket is.
A családok életében történő változások új kihívásokat jelentenek az óvoda
életében. Kellő tapintattal, körültekintéssel próbáljuk segíteni azt,hogy a szülők
minél eredményesebben végezhessék feladataikat. Intervenciós gyakorlat során
segítjük a család életvitelében bekövetkező problémák megoldását.
nevelésben

a

migráns

gyermekek

számára

biztosítjuk

az

Az óvodai

interkulturális

nevelésen alapuló integráció lehetőségét (önazonosság megőrzése, ápolása,
erősítése).
A kapcsolattartás formái:
Ovikóstolgató
A beiratkozás időpontja előtt évente két alkalommal ismerkedhet a szülő és a
leendő óvodás, az óvoda napi és heti rendjével, szokásaival, foglalkozási
területeivel

és a leendő óvónőkkel. Ezek az alkalmak információt nyújtanak a

szülőknek és a gyermekeknek az óvoda életéről.
Együttműködésünk az óvodába való beiratkozástól veszi kezdetét, amikor a szülő
és a gyermek megismerheti az óvodát, csoportok felszereltségét, öltöző, mosdó
rendjét és az udvar funkcióját. A szülő lehetőséget kap, hogy két intézmény
közül válasszon óvodát. Testvérpárok esetében biztosítjuk számára az egycsoportba kerülést. A bölcsödéből érkezőknél figyelünk arra, hogy az ismerősök,
barátok egy csoportba lehessenek, ha ezt a szülő igényli. Tájékoztatást adunk az
óvodában folyó programunkról, nevelőmunkánkról, szokásrendszerünkről.
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Családlátogatás:
Célja:
A gyermek családban elfoglalt helyének, a család szokásrendszerének, szociális
helyzetének, nevelési attitűdjének megismerése. A családlátogatás mindig
bejelentés alapján, a családnak megfelelő időpontban történik a két óvónő
együttes részvételével.
Formái:
1. Ismerkedő jellegű. Célja az óvodakezdés előtti ismerkedés,
kapcsolatteremtés
2. Visszatérő jellegű. Célja a nevelési problémák megbeszélése,
tájékoztatás az iskolaérettségről
3. Rendkívüli jellegű. Célja a rendkívüli esemény okának
megismerése, feltárása. Szükség esetén a gyermekvédelmi
felelős részvételével.
Befogadás:
Befogadásra

főleg

a

családból

érkező

gyermeknek

van

szüksége.

Óvodánkban ez a folyamat fokozatosan, kis létszámban történik, rugalmas
időkeretben. Célunk, hogy a közösségi élet megismerésére barátságos, családias
légkört teremtsünk, egyéni foglalkoztatást biztosítsunk a kicsik számára. Jónak
tartjuk a nyár végi, udvaron történő befogadást. Ekkor a szülő, a gyermek együtt
ismerkedhet

az

óvoda

szokásaival,

játékaival,

napi

tevékenységeivel.

A

gyermeken keresztül a szülő is betekintést nyer az óvoda életébe. A folyamatos
befogadással könnyebb a szülőtől való elválás. A heterogén csoportok előnye,
hogy a nagyobbak és a testvérek is segítik a beilleszkedést. A kezdeti időszakban
lehetőséget adunk, hogy kedvenc tárgyát, játékát magával hozza, és ha a szülő
igényli, pár órát a csoportszobában is eltölthet a gyermekével.
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Napi beszélgetések:
A reggeli érkezés idején a gyermekkel kapcsolatos tömör, tájékoztató jellegű
beszélgetésre kerül sor, valamint a gyermekért érkező szülők röviden szót
válthatnak az óvónőkkel a nap folyamán történő eseményekről, közleményekről.
Nyíltnapok:
Célja:
A szülő nyerjen bepillantást az óvoda mindennapi életébe, ezáltal reális képet
kapjon gyermeke viselkedéséről, társaihoz való viszonyáról, képességeiről,
fejlődéséről. A játékos tanulás formáiról az iskolára való felkészítésről pedagógiai
megerősítéssel szerezzen tudomást.
Fogadóóra:
A szülők igénye alapján időpont egyeztetéssel, személyre szólóan történik.
Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a bizalmas beszélgetésekre, az egyéni
problémák közös megoldására.
Szülői értekezletek:
Célja:
A gyermeket, szülőket érintő nevelési feladatok, programok megbeszélése. A
szülők véleményének, javaslatának meghallgatása. Az első szülői értekezletet
nyár elején az óvodába beiratkozott gyermekek szüleinek tartjuk.
Feladata:


A nevelőtestület bemutatása,



a gyermek csoportba sorolása,



az óvoda házirendjének, programjának, nevelési elveinek megismertetése,
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kölcsönös elvárások megbeszélése.

A közös megbeszélés után ismerkedés a csoportban, beszélgetés a befogadás
folyamatáról.

Első szülői értekezlet:
Csoportonkénti tájékoztató jellegű megbeszélés. Az adott év feladatainak,
programjainak ismertetése, az együttműködési lehetőségek megvitatása.
Az intézményekbe járó tanköteles korú gyermekek szüleinek találkozója.
Ismeretterjesztő értekezlet:
Feladata:
A felmerülő igények, nevelési problémák alapján pedagógiai, pszichológiai,
anyanyelvi, egészségügyi előadások szervezése, külső szakemberek bevonásával
(Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, gyermekorvos, logopédus).
Második szülői értekezlet:
Feladata:
A szülők tájékoztatása az elégedettségi vizsgálatok eredményeiről és a
további feladatokról, rendezvényekről. Iskolára való felkészítésről, a nyári élet
szervezéséről a szülők ötleteinek, javaslatainak meghallgatásával.
A szülői értekezletek szervezésénél törekszünk a családias légkör kialakítására,
az oldott hangulatú beszélgetés megteremtésére, a nyílt és bizalomra épülő
kommunikáció megalapozására.
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Munkadélutánok:
Az

óvoda

ünnepeihez

kapcsolódva

technikákkal ismerkedhetnek meg

a

szülők

és

óvónők

különböző

játék és ajándékkészítés közben. Ezalatt

lehetőség nyílik közös beszélgetésre a gyermekről, otthoni szokásokról, az
óvodában történt eseményekről. Az ünnepre való készülődés közben megosztjuk
a feladatokat és az ünnepvárás örömét a szülőkkel.

Közös programok, hagyományok, ünnepek:
Célja:
A család és óvoda kapcsolatának elmélyítése, az óvoda értékrendjének
megismertetése a szülőkkel. Az intézmények által szervezett ünnepek nyitottak
(mikulás, karácsony, farsang, évzáró, gyereknap).
Az ünnepvárás belső tartalmával is kiemelkedik a hétköznapokból. A gyermeknapnak külön hagyománya van, amelyben a szülő is aktív résztvevő. Közös
játékokon, sportos programokon keresztül, vidám hangulatban kerülnek közelebb
az

óvoda

életéhez.

Az

óvodák

környezete

alkalmas

arra,

hogy

közös

programként kirándulásokat, gyalogtúrákat szervezzünk a családdal. Ezek az
események is az összetartozás érzését erősítik.
Hirdető tábla:
Célja:
Az intézményre vonatkozó események, programok ismertetése. Az óvoda
folyosóin minden szülő

számára jól

látható helyen kerül kifüggesztésre.

Tartalmazza az óvoda étrendjét, az étkezési díj befizetésének időpontját, az
óvodai eseményekről készült fotókat, a város közművelődési intézményeinek
programajánlását, az iskolák felhívásait, az óvónők nevelési tanácsait, valamint
könyvajánlásait a szülők felé.
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Írásban történő információk:
Kérdőív a szülőkhöz
Célja:


Az óvoda és a család partneri kapcsolatának elmélyítése .



A család visszajelzései az óvodában folyó tevékenységekkel kapcsolatosan.



Az óvoda munkájáról, programjáról írásban történő megnyilatkozás.



A szülők javaslata az óvodai neveléssel, iskolára való felkészítéssel,
valamint a családi ház és az óvoda együttműködésével kapcsolatban.



A gyermek óvodáskor előtti időszakáról szerzett információ. Egyéni
felméréshez szükséges tájékoztatás.

Szülői Szervezet:
Az óvoda és a szülők együttműködésének szervezeti formája.
Célja:
Szervezett

segítséget

nyújt

az

óvoda

nevelési

célkitűzéseinek

megismertetésében, támogatja az intézményt a nevelőmunka feltételeinek
javításában. Éves terv alapján működik, amelynek feladatai évente kerülnek
kiértékelésre. Közvetítő szerepet tölt be az óvoda és a szülők között, valamint
képviseli a közös érdekeket.
Az óvoda és család közötti gyors és hatékony információ áramlást megkönnyíti
az IKT eszközök rendszeres használata és alkalmazása. Ezáltal a szülők
naprakész információkat szerezhetnek az óvoda életéről, egyéb eseményeiről.
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Célja: Az óvodai Helyi Pedagógiai Programjának megismerése, elfogadása, a hatékony együttműködés érdekében

Feladat
Családlátogatás

Befogadás

Nyílt napok

Teendők
Ismerkedés, helyzetFelmérés, probléma esetén
jelzés a gyermekvédelmi
felelősnek és az
óvodavezetőnek
Befogadás folyamatának
egyeztetése. Óvodai élettel
való ismerkedés.
A különbözőség elfogadtatása
a gyermekekkel, szülőkkel
A gyermek egyéni
képességének láttatása,
társaihoz való viszonya, a
másság kezelése

Ki?
A csoportban dolgozó
óvónő

Óvónő – szülő
Gyermek – szülő
Óvónő – gyermek
Gyermek – gyermek
Dajka - gyermek
Óvónő
Gyermek
Szülő

Mikor?
A befogadást megelőzően

Feljegyzés a
tapasztalatokról a
csoportnaplóba

Az első tájékoztató szülői
értekezleten
Június hónapban.
Nyári: aug. 21 – okt. 01.
Évközi: 1 hónap

Befogadási terv készítése

Tavaszi időszakban
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Dokumentáció

Napi feljegyzés,
Vezetői feljegyzés
Napi bejegyzés,
Vezetői feljegyzés

Feladat
Közös rendezvények
Évzáró
Gyermeknap
Karácsony
Farsang
Közös rendezvény
Családi nap
Közös kirándulás

Teendő
Az
óvoda
értékeinek
közvetítése, ünnepélyes,
játékos
formában
élményszerűen
Hagyományok
megismertetése

Helyszín biztosítása,
Programok szervezése

Ki?

Mikor?

Dokumentáció

Május – június
időszakban

Meghívók,
értesítők

plakátok,

Naptári idő szerint

A szülők aktivitásának
rögzítése, feljegyzés

Óvónők
Gyermek
Szülő

Óvónők,
szülők

gyermekek,
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Évente egy alkalommal

Napi
feljegyzés
csoportnaplóba

a
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Az óvónő feladata:


Az óvónő és a család kapcsolatában legyen jelen az empátia, tolerancia,
erősítse segítő szándéka a közös tevékenységeket.



Fogadja el a család szokás- és szabályrendszerét, ha szükséges
tapintatosan próbálja befolyásolni.



Előítéletektől mentesen tudja elfogadni a különbözőségeket.



Példás magatartásával, gyermekszeretetével, nevelő munkája
eredményességével nyerje meg a szülők bizalmát.



Az óvónő minden egyes családdal külön-külön találja meg a
kapcsolatteremtés, az együttműködés, a segítség legmegfelelőbb módját.

Az óvoda és a család kapcsolatrendszerének kiépítésében minden dolgozó pozitív
hozzáállást tanúsítson, terjedjen ki a modellértékűség.

120

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája
CSALÁD

1. Működik-e a szülő-óvoda partneri kapcsolatának kiépítéséhez szükséges
együttnevelés, szemléletformálás?
2. A szülők és az óvoda dolgozóinak nevelőpartneri viszonyában érvényesül-e
értékrendszerének, elvárásainak kölcsönös megismerése, összehangolása?
3. Családlátogatások (ismerkedő, visszatérő, rendkívüli jellegű) mennyire
hatékonyak az együttműködés szempontjából?
4. A heterogén csoportban a befogadás kis létszámmal, fokozatosan történike?
5. A gyermekről naponta történik-e rövid információcsere?
6. Segíti-e a szülőket a nyílt napokon és fogadóórákon való részvétel abban,
hogy gyermekükről reális információkhoz jussanak?
7. Szülői értekezletek szervezése, légköre, témája mutat-e hatékonyságot az
óvoda mindennapjaiban?
8. A

szülők

bekapcsolódása

és

aktivitása

az

óvoda

által

szervezett

programokba eredményes-e?
9. A

szóban

és

írásban

történő

információközvetítések

segítik-e

az

együttnevelést?
10. Közvetítő szerepet tölt-e be a Szülői Szervezet a szülők és az óvoda

kapcsolatában?
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AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI MUNKÁJA

Célja:
A

hátrányos,

helyzetből

halmozottan

érkezett

gyermekek

hátrányos

veszélyeztetett

felzárkóztatása,

szociokulturális

beilleszkedési

és

tanulási

nehézségeik megelőzése leküzdése. A hátrány csökkentése, kompenzálása, a
harmonikus személyiségfejlesztés a testi, lelki, szociális érettség kialakítása.
Feladata:



A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett
gyermekek ellátásának segítése, veszélyeztetettség esetén a megfelelő
eljárás kezdeményezése.



Az óvoda körzetébe tartozó tanköteles gyermekek rendszeres óvodába
járásának szervezése.



A gyermek érdekeinek érvényesítése, ellenőrzése.



Megfelelő szakemberek bevonása a prevenciós feladatok ellátásába.

Az óvodáinkban olyan feltételrendszert kell biztosítani, amely figyelembe
veszi a gyermek szociokulturális helyzetét, életkori és egyéni fejlettségét, sajátos
nevelési szükségleteit.
A

sajátos

nevelési

igényből

fakadó

hátrányuk

csökkentésére

speciális

szakemberek bevonására is szükség van a prevenciós és korrekciós feladatok
ellátásában. Az óvodapedagógusnak segíteni kell a csoportot és a szülőket
abban, hogy fogadják el a különböző szubkulturális és a különböző országból
érkező( migráns) gyermekeket . A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált keretek között
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megvalósuló

nevelésének, tanulásának megszervezéséhez elsődleges

a

biztonságot nyújtó elfogadó, befogadó óvodai környezet megteremtése.
A

gyermeki

magatartás

alakulása

szempontjából

modell

értékű

az

óvodapedagógus és minden óvodai dolgozó kommunikációja, bánásmódja és
viselkedése.
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A szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának rendszere
Célja: egymás különböző tulajdonságainak elfogadtatása

Milyen
színtér?

Feladat

Mit?

Milyen
módszerrel?

Milyen
eszközzel?

Ki?

Mikor?

Játék

Élményben
gazdag
légkör,
élményanyag,
nyugodt
környezet
biztosítása

Játék szintjét,
interakciót

Együttjátszás,
bemutatás,
magyarázat
megfigyeltetés,
cselekedtetés,
pozitív
megerősítés

Játékeszköz
élmény

Gyerekek
Óvónők
Óvodavezető

Játékidőben
Folyamatosan
Látogatási
terv szerint
Október
Május
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Hol
dokumentáljuk?
Személyiséglap
Csoportnapló
Látogatási feljegyzés

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának rendszere
Célja: egymás különböző tulajdonságainak elfogadása, elfogadtatása

Milyen
színtér?

F eladat

Mit?

Milyen
módszerrel?

Milyen
eszközzel?

Ki?

Mikor?

Tanulás

Érési
folyamathoz
igazított
támasz
nyújtás

Hiányzó
Ismeretek
pótlása

Játékos
cselekedetek,
személyre
szabott
fejlesztés,

A tanulási
területekhez
tartozó
eszközök,
anyagok

Óvónő
Fejlesztő
Pedagógus
Logopédus
Óvodavezető
Családsegítő
Központ
Pszichológus
Nevelési
Tanácsadó

Folyamatosan
Látogatási
Terv alapján
Tanév elején,
Végén
Tanulás
területein
havonta
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Hol
dokumentáljuk?
Felmérő
lapok,feljegyzés,
Bejegyzés,
csoportnapló

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának rendszere
Célja: egymás különböző tulajdonságainak elfogadtatása

Milyen
színtér?

Feladat

Mit?

Gondozás

Az óvodai
környezetben az
egészséges
életmód
szokásainak
megismertetése,
elsajátítása
ápolt külső
biztosítása.

A tisztálkodás
folyamata,
az öltözés
sorrendje,a
kulturált
étkezés, az
udvarias
érintkezési
formák
szabályai

Milyen
módszerrel?
Bemutatás.
Modellnyújtás.
Megfigyeltetés.
Segítségnyújtás.
Gyakorlás,
beszélgetés
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Milyen
eszközzel?

Ki?

Mikor?

Tisztálkodás,
étkezés,
öltözködés
eszközei

Gyermek
Óvónő
Dajka

Mindennap
folyamatosan
Október,
Május

Hol
dokumentáljuk?
Feljegyzés,
Bejegyzés,
Személyiség
lap

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának rendszere
Célja: egymás különböző tulajdonságainak elfogadása, elfogadtatása

Milyen
szintér?

Feladat

Mit?

Milyen
módszerrel?

Milyen
eszközzel?

Ki?

Mikor?

Hol
dokumentáljuk?

Munka
jellegű
tevékenység

A munka
jellegű
tevékenység
megismertetése,
megszerettetése
,gyakoroltatása

Önkiszolgálás,
naposi munka,
Csoport
életével
kapcsolatos
tevékenységek,
kerti
munka

Bemutatás,
magyarázat
gyakoroltatás,

Tevékenységhez
kapcsolódó
eszközök

Óvoda-vezető
Óvónő
Dajka

Folyamatosan
és alkalomszerűen

Csoport-napló,
bejegyzés

megfigyelés
személyre
szabott
értékelés

November,
Február,
Május,
Augusztus
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AZ ÓVODAVEZETŐ FELADATA



A gyermekek érdekeinek érvényesítését kiemelten kezeli.



A Gyermekvédelmi felelősök munkáját koordinálja.



Megszervezi és ellenőrzi az óvodák körzetébe tartozó tanköteles korú
gyermekek rendszeres óvodába járását.



Szervezi és ellenőrzi az egészséges életmód feltételeinek biztosításával
kapcsolatos feladatokat.



Optimális tárgyi környezet biztosításával törekszik a gyermekbalesetek
megelőzésére.



Támogatja a gyermekvédelmi felelősök továbbképzését, önképzését.



Biztosítja szakemberek bevonását gyermekekkel kapcsolatos problémák
megoldásához.



Rendszeresen ellenőrzi a gyermekekről készült dokumentumokat.



A hátrányos, halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és BTM-s
gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon kíséri.



A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmét biztosítja.
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Gyermekvédelmi felelősök feladata:



Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységeket az óvodában dolgozó
óvodapedagógusok között.



Nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket. Feljegyzi a nyilvántartásba vett gyermekekkel, illetve
a családdal kapcsolatos intézkedéseket és azok eredményességét. Ezt a
feladatot a csoport óvodapedagógusaival együtt végzi.



Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés
okait.



Elősegíti a csoportvezető óvodapedagógus felderítő tevékenységét.



Szükség esetén családlátogatást végez a csoport óvodapedagógusával.



Továbbképzéseket tart a lehetséges eljárásokról, módszerekről, egyes
gyermekek érdekében teendő intézkedésekről tanácsot ad.



Ha szükséges javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra, segít a
segélyezési kérelmek, a környezettanulmány elkészítésében.



Részt

vesz

a

értékelésében

gyermekvédelmi
és

munka

minőségbiztosításában,

intézményi
mint

az

ellenőrzésében,
óvodavezető

szakembere.


Folyamatosan kapcsolatot tart általában és konkrét estekben a Nevelési
Tanácsadóval,
munkatársaival,

a

Gyámhatósággal,
a

a

Családsegítőkkel,

Gyermekvédelmi
Nevelőszülőkkel,

Szakszolgálat
Rendőrséggel,

valamint a családdal foglalkozó más szakemberekkel és segítőkkel.


Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
változását,

a

helyi

önkormányzat

kapcsolódó

rendeleteit,

ezt

az

óvodavezető és az óvodapedagógusok tudomására hozza.


Fontos feladat, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyezettség, a
hátrányos helyzet kritériumának intézményi szintű megállapítását.
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Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett
óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, felveszi a kapcsolatot az
illetékes szervekkel.



Mindenkori

kötelezettsége

a

vélelmezett

problémák

jelentése

a

szakszolgálatok és hatóságok felé, legyen az testi, lelki eredetű.


Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a gyermek
problémáinak megoldásában.



Az

intézményben

jól

látható

helyen

közzéteszi

a

gyermekvédelmi

feladatokat ellátó intézmények címét, telefonszámát.

A nevelőtestület feladata a gyermekvédelem területén:



A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondoskodás és különleges
védelem illeti meg.



Ennek érdekében a következő feladatoknak kell eleget tennie a
nevelőtestületnek a gyermekvédelem területén:



Elősegíteni a veszélyeztetett, a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek óvodába kerülését és rendszeres óvodába járását.



Biztosítani kell a gyermeket megillető jogok érvényesülését az óvodán
belül, szükség eseté védő-óvó intézkedésre javaslatot tenni.



Az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott
csoportban segíteni.



Figyelembe

venni

együttműködés

során

a

családok
érvényesíteni

sajátosságait,
a

szokásait,

segítségnyújtás

az

családhoz

illesztett megoldásait.


A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat
felismerni és ha szükséges, ehhez szakember segítségét kérni.
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A feltáró munka után az indulási hátrányok kompenzálására tervet
készíteni és végrehajtani ( a kompetenciahatárokon belül).



A felzárkóztatást megszervezni.



A tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni.



Az

óvodán

belüli

szociális

szolgáltatások

megszervezésében

közreműködni.


Az integrált nevelést elősegíteni a gyermekek problémái szerinti
súlyossági foknak megfelelő ellátási formában.



A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén
jelezni a hiányzást.



A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző
támogatáshoz való hozzájutást javaslattal elősegíteni.



Minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani a gyermek családban
történő felnevelését.

Egyes területek értékrendszerére épülő elvek, célok és feladatok
koherenciája

GYERMEKVÉDELEM

1. Megtörténik-e a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek
kiszűrése?
2. Történik-e a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás?
3. Megfelelő-e a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek szüleivel a
kapcsolattartás?
4. Megfelelő-e a szülők tájékoztatása a szociális szolgáltatásokról?
5. Megfelelő-e az óvodai légkör a hátrányos helyzet kompenzálására?

131

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

6. Vannak-e olyan tevékenységek, melyek során a visszahúzódó gyermek
beilleszkedése lehetővé válik?
7. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek körülményeiben beállt
változások dokumentációja megtörtént-e?
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Az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak rendje

Feladatok
A beiratkozott gyermekek
körében felmérés elvégzése.
Konzultáció a körzetes
védőnővel.
Információ gyűjtése a
hátrányos és halmozottan
hátrányos és veszélyeztetett
gyermekekről.
Az előző évben nyilvántartásba
vett hátrányos és halmozottan
hátrányos és veszélyeztetett
gyermekek felülvizsgálata, a
változások rögzítése.
Családlátogatás alkalmával a
hátrányosság és
veszélyeztetettség típusának
megállapítása.
A hátrányos, halmozottan
hátrányos és veszélyeztetett
gyermekek fejődésének,
gondozottságának nyomon
követése, rendszeres és
folyamatos dokumentáció
készítése.

Ki?

Mikor?

Dokumentumok

Vezető óvónő
Gyermekvédelmi
felelős

Szeptember

Feljegyzés

Gyermekvédelmi
felelős
Óvónők

Szeptember

Óvodai esetjelző lapok

Gyermekvédelmi
felelős
Óvónők

Augusztus
Október
Folyamatos

Óvodai esetjelző lapok

Óvónők
Gyermekvédelmi felelős

Folyamatos

Csoportnapló
Éves tanulási terv
Esetjelző lap
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Feladatok
Gyermekvédelmi feladatokkal
kapcsolatos törvényi változások
figyelemmel kísérése.
Szakirodalmak felkutatása,
tanulmányozása, és tájékoztatás
az óvónők és a szülők felé.
Szervezett továbbképzéseken
való részvétel.
Az ott szerzett ismeretek
átadása az óvónőknek,
óvodavezetőnek.
Beszámolók készítése a
nevelőtestület ill. a vezető
óvónő részére, az elvégzett
munkákról.

Ki?

Mikor?

Óvodavezető
Gyermekvédelmi felelős

Folyamatos

Gyermekvédelmi felelős

Folyamatos

Gyermekvédelmi felelős

Dokumentumok

Írásos beszámolók
Január
Június
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Feladatok
Hátrányos, halmozottan
hátrányos és veszélyeztetett
gyermekekről készült
dokumentáció ellenőrzése
Kaposvári Polgármesteri Hivatal
Gyámügyi Osztályától a
gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek
névsorának lekérése
Külső segítségnyújtás
lehetőségeinek felkutatása.
(szociális szolgáltatások)

Ki?

Mikor?

Dokumentumok

Vezető óvónő

November,
Március,
Szükség szerint

Feljegyzés készítése

Gyermekvédelmi fel.

November l.

Éves feladatterv
Esetjelző lap

Vezető óvónő
Gyermekvédelmi fel.

Szükség szerint

Esetjelző lap
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KÜLSŐ KAPCSOLATOK

-

Egészségnevelési intézmények (fogorvos, védőnő, ÁNTSZ)

-

Egyéb szociális intézmények

-

Somogy Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye

-

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottság

-

Gyermek és Ifjúságvédelem intézményeivel (Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szolgálat)

-

SZOCIONET Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató
Központ

-

Gyermekjóléti Csoport Szociális és Gyámügyi Iroda
A logopédus heti két alkalommal végez fejlesztő munkát, az utazó

gyógypedagógus meghatározott időben a felmerülő igényeknek megfelelően.
Munkájuk igazodik az óvoda napirendjéhez.
A szakmai együttműködésben a kezdeményező szerep az óvodáé.
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KAPCSOLATOK NEVELÉSI, OKTATÁSI, SZAKSZOLGÁLTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKKEL

Óvoda- Bölcsőde kapcsolata:
Óvodánkba a családon kívül bölcsödéből érkeznek a gyermekek. A bölcsőde
hasznos

információt

nyújt

az

óvodába

kerülő

gyermekek

neveléséről,

kapcsolatot

tartanak

tájékoztatja a szülőket az óvodai beíratás időpontjáról.
Óvoda,- Iskola kapcsolata:
Az

intézmények

óvodapedagógusai

rendszeres

a

nagyobb létszámba került gyermekek iskoláival.
Az iskolával történő kapcsolat úgy eredményes, ha szakmailag hatékonyan
tud

együttműködni

és

közvetetten

segíti

az

iskolai

közösségbe

történő

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Az óvoda és iskola közti átmenet csak úgy válhat hatékonnyá, ha az iskola
közelíteni tud az óvodában folyó nevelőmunka felé. A lehetőséget biztosítjuk a
programunk megismeréséhez.
Az óvoda és egészségügyi intézmények kapcsolata:
Védőnő, fogorvos segíti az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódjának
kialakítását.
Rendszeresen végeznek tisztasági vizsgálatokat (bőr, fej, köröm). Javaslatot
adnak a helyes étrend összeállításában, tanácsot a betegségek megelőzésében.
Segítséget nyújtanak a 3 éves korú gyermekek óvodáztatásával kapcsolatban,
felhívják a hátrányos helyzetű gyermekekre az óvoda figyelmét.
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Az óvoda kapcsolata a közművelődési intézményekkel:
Az óvodának rendszeres és tervszerű kapcsolata van a körzetében lévő
könyvtárral. Havonta látogatják az óvónőkkel a csoportok a könyvtár által
szervezett ismeretterjesztő és szórakoztató programokat, amelyek kapcsolódnak
az aktuális témához. A könyvek kikölcsönzésén keresztül megtanulják a könyvtár
használatának alapjait és kialakul a könyvek iránti szeretetük. A könyvtáron kívül
látogatják a helyi múzeumot, megtekintik a kiállításokat, a művelődési ház
rendezvényeit, részt vesznek az óvodásoknak szervezett programokon, járnak
báb- és színházi előadásokra. Az óvónők kiválasztják azokat a rendezvényeket,
amelyek a nevelési feladataik sokoldalú megvalósítását segítik.

VI. AZ ÓVÓNŐK DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁI
Az óvoda munkaterve:
Az óvoda helyi pedagógiai programjára épül, vegyes életkorú csoportokra és
egy éves időtartamra vonatkozik. A kiemelt feladatokon, a játékon, a cselekvéses
tanuláson, az egészséges életmódra nevelés, a magatartási szokások, a
viselkedési formák erősítésén túl, az óvoda hagyományait, ünnepeit, speciális
szolgáltatásait tartalmazza. Különös tekintettel az adott év elemzésének,
ellenőrzésének és továbbfejlesztésének szempontjaira. Hangsúlyozza a családdal
való együttműködés formáit, és segíti az összehangolt nevelőmunkát.
Felvételi és mulasztási napló:
Vezetését a csoportban dolgozó óvónők végzik. Tartalmazza a gyermek
személyes adatait, az óvodai tartózkodásnak időpontját és hiányzását, az
oktatási azonosítót, a BTM-es és SNI-s gyermekek kódját, TAJ-számát. Hónap
végén az óvodában eltöltött órák száma összesítésre kerül és kimutatás készül a
havi kihasználtságról.
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Csoportnapló:
A csoportnaplóba bejegyzésre kerül :


A gyermekcsoport életkori összetétele



Gyermekek névsora és óvodai jele



Korcsoportok szerinti elosztás



Fejlettségi vizsgálatok eredményei



Fejlesztés külső szakemberekkel



Napirend



Hetirend



Születésnapok nyilvántartása



Befogadási terv, értékelés



Az óvodai nevelés feladatai és értékelése



Tanulási terv, szervezési feladatok, értékelések



Csoport tanév végi kiértékelése személyre szólóan



Gyermekcsoport óvodapedagógusainak személyi változásai



Óvodavezető ellenőrzései



Kapcsolat a szülőkkel



Feljegyzések a családlátogatásról, fogadóóráról



Gyermekek súlya, magassága



Iskolába menő gyermekek névsora



Megfigyelések, tapasztalatok

Nevelési terv:
A gyermekcsoport szokás és szabályrendszere- az egészséges életmódra
nevelés, gondozás, testedzés, szokásrendszerének megtervezését, a munkával
kapcsolatos

feladatokat,

a

magatartási

szokásokat,

viselkedési

formákat

tartalmazza. A nevelési tervet félévenként rögzítjük a csoportnaplóba és a ciklus
végén értékeljük.
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Tanulási tevékenységek anyagának tervezete:
Az éves terv összességében tartalmazza azt a tanulási anyagot, melyet az
óvónő a havi tervben lebont, valamint a szervezési feladatokat. Mese, vers, zenei
nevelés, anyanyelvi nevelés, mozgás és matematika területein az óvónő
gyűjteményt készít , amelyet állandó jelleggel bővít, ebből szabadon választja ki
a azokat az anyagokat, amit a gyermekkel megismertet.
Havi tanulási terv:
Hálótervünk gyakorlati munkánkat segítő eddigi tapasztalatainkon alapul,
mely keret jellegű, rugalmasan változtatható, heti lebontásban a gyermekek
játékára, az évszakok változásaira, a hónap aktuális eseményeire épülnek, ezek
szabadon választhatók, bővíthetők, a gyermek élményvilágához, érdeklődéséhez,
helyi

lehetőségeihez

tervezésben,

sem

igazodnak.

a

gyakorlati

Vegyes

csoportokról

munkában

éles

lévén

határ

szó,

nincs

sem

az

a

egyes

gyermekcsoportok között. A tervező munkában különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a témakörök komplexen kerüljenek feldolgozásra. A tanulási folyamat
megvalósulását hetente értékeljük.
A gyermekek megfigyelésével, fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok:
Napi nevelőmunkánk értékelésében rögzítjük a pozitív tapasztalatokat.
Feljegyzéseink

tényszerűek,

személyre

szólóak,

amely

a

gyermek

tevékenységében való megfigyelést, társaival való kapcsolatát, egyéni feladatok
teljesítését tartalmazza.
Személyiség fejlettségmérő lapok:
A

gyermekek

személyi

fejlettségének

korcsoportban történik.
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Vezetésével pontos visszajelzést kapunk a gyermek környezetéről, a család
szociolkulturális hátteréről, információt nyújt a gyermek egész személyiségéről.


mozgásáról, (testséma, percepció, finommotorika),



beszéd,



érzelmi



értelmi,



szociális fejlettségéről.

A felmérést a csoportban dolgozó két óvónő a tanév elején és végén együtt
végzi. A feltáró munka kimutatja a lemaradás területeit, mértékét és az egyéni
képességekre alapozottan segít elindítani a fejlesztést.
Mérések
A tanköteles korú, iskolába menő gyermekek kimenet mérése évente április
hónapban történik. Az óvónők a programban meghatározott területen mérik fel
a gyermekek érettségét.
A vizuális fejlettségi mérés:
Középső csoportban decemberben, nagycsoportban október hónapban történik.
Tartalmazza

a

gyermekek

téri tájékozottságát,

finommotorikáját,

fejlettségét, gondolkodását.
Szülői kérdőív
Felmérés 3 évente történik, január hónapban.
Az óvoda tárgyi, személyi feltételeit, az óvoda hatékonyságát, az
óvodapedagógusok felkészültségét, munkáját értékeli.
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Gyermeki kérdőív
A felmérés három évente történik, február hónapban. Az óvodai élettel,
tevékenységekkel kapcsolatos gyermeki visszajelzések kerülnek feldolgozásra.
Alkalmazotti kérdőív
A felmérés 3 évente történik december hónapban.
Az óvoda céljainak, feladatainak teljesítését, személyi tárgyi feltételeket, a
munkahelyi légkört és a munkaköri feladatok ellátását tartalmazza.
Iskolai kérdőív
A felmérés évente egy alkalommal, április hónapban történik.
A gyermekek iskolai teljesítményéről, személyiségéről ad visszajelzést.

VII. A NEVELŐTESTÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI

Óvodai Munkaközösség:
A nevelőtestületen belül kialakult szakmai csoportok, mely az óvoda
tevékenységrendszerének egy kiemelt feladatát dolgozza fel, alkotó jelleggel. A
Helyi Pedagógiai Programhoz kapcsolódó mérések feldolgozását folyamatosan
elvégzik.
Nevelőtestületi értekezlet:
Évente három alkalommal kerül rá sor. Az első értekezlet az éves feladat
előterjesztését, megbeszélését dolgozza fel, a második az adott év egy nevelési
témáját elemzi, a harmadik értékeli a tanév munkáját.
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Munkaértekezletek:
A nevelőtestület havonta tart szakmai tanácskozást, a gyermekek nevelési
problémáiról,

fejlődési

eredményeiről,

a

külső

továbbképzéseken

szerzett

információk, tapasztalatok átadásáról.
Belső továbbképzés:
Az éves munkatervben meghatározott, kiemelt feladatok gyakorlatban történő
feldolgozása, elemzése. Tapasztalatszerzés céljából történő hospitálások a
központi és tagóvodákban. Szakkönyvek, szakirodalmak feldolgozása.
Csoportos beszélgetések:
Az óvodavezető és az óvodapedagógusok között zajló információ áramlás,
amely

az

ünnepek

szervezésével,

rendezvények

megvitatásával,

aktuális

feladatokkal kapcsolatos. Folyamatos kapcsolattartás a központi és tagóvoda
óvodapedagógusai között.
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VIII. SZOLGÁLTATÁSOK

Intézményünkben a szülők igénye alapján szolgáltatások szerveződnek. A
különböző

programok

a

délutáni

időszakban

valósulnak

meg,

szakemberek irányításával. Célunk a szülők reális igényeinek kielégítése.
Ezek a következők:


Úszás- és korcsolya oktatás a városi Fürdőben,



Játékos gyermektorna a Központi Óvoda tornatermében,



Játékos nyelvtanulás a Központi és tagóvodákban, igény szerint,



Drámajátékok



Zeneóvoda a Központi és Tagóvodában,



Lábboltozat és tartásjavító torna.



Ovi-foci
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IX. Sajátos nevelési igényű, valamint halmozottan hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett, nemzetiséghez tartozó és migráns
gyermekek integrált keretek között megvalósuló nevelése

Pedagógiai alapelv:
Gyermekkép:
Gyermekképünk a jövő társadalmának elvárásait tükrözi. A gyermekek fizikai,
pszichikai, mentális fejlettsége, kulturális sajátosságai, hozott értékei eltérőek.
Társadalmi
óvodánk

beilleszkedésük,

fontosnak

tartja,

esélyegyenlőségük
különösen

az

feltételeinek

önelfogadást.

megteremtését

Gyermekeinket

a

különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük.
A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
keretek

között

megvalósuló

nevelésének,

oktatásának

megszervezésekor

törekszünk a biztonságot, gondoskodást nyújtó, elfogadó, befogadó környezet
megteremtésére az óvodában.
Az integrált nevelés célja:
-

Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek
változatosságát, a gyermek életkori és egyéni fejlettségét, sajátos nevelési
szükségleteit.

-

Célunk a harmonikus személyiségfejlesztés: a testi, lelki, szociális, értelmi
érettség kialakítása, a tanulási zavarok megelőzése.

-

Az önazonosság megőrzésének biztosítása, erősítése az interkulturális
nevelésen alapuló integráció gyakorlatának megvalósítása.

-

A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása,
kompetenciák erősítése, folyamatosan speciális szakemberekkel végzett
pedagógiai munka.

-

A

hátrányos

felzárkóztatása,

szociokulturális
beilleszkedési,

környezetből
magatartási

leküzdése.
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Az integrált nevelés feladata:

-

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, életkori, érési sajátosságaikhoz
igazodó támasznyújtása, az érzelmi biztonság megteremtése.

-

A gyermekek közötti kapcsolatok fejlesztése, az énkép kialakítása, az
önismeret

fejlesztése,

normák,

szokások,

az

önállóság

folyamatos

kialakítása és fejlesztése.
-

Sajátos módszerek, terápiák alkalmazásával segíteni az egyre pontosabb
észlelést, fejleszteni a figyelmet, a gondolkodást, az emlékezetet.

-

Segíteni a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítását.

-

Alapozni a mozgásra.

-

Differenciált,

a

szükségletekhez

képességfejlesztéssel

javítani

a

igazodó

hiányosan

segítségnyújtással,

működő

képességeket

valamennyi területen.

A fejlesztés legfontosabb területei:

-

A játéktevékenység fejlesztése a szabad játékon keresztül.

-

A nagymozgások kialakítása, korrigálása, az egyensúlyérzék fejlesztése.

-

A manuális készség fejlesztése.

-

A beszédszervek ügyesítése, a beszéd indítása.

-

A

beszédértés,

beszédbátorság,

alkalmazkodóképesség

szituációs

helyzetekben való fejlesztése.
-

A zenei nevelés alapjainak lerakása.

-

A gyermekek bevonása a munka jellegű játékos tevékenységekbe,
cselekvő tanulással.
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Fontos a megfelelő szakember bevonása a prevenciós és korrekciós feladatok
ellátásába.
A fenti fejlesztésen túl hangsúlyt kap az önkiszolgálás fejlesztése, a gyermekek
személyiségének kibontakoztatása. Mindez a szabad játék során személyre
szabott, kiscsoportos, csoportos formában, sok tapasztalat szerzést biztosítva,
rendszeres, következetes, apró lépésekben történő fejlesztéssel.
A célnak megfelelő feladat és a programok szervezése a külső szakszolgálat
munkatársainak közreműködésével történik. (gyógytorna, logopédia, fejlesztő
pedagógia, úszás, stb.)

Az óvodapedagógus feladata:

-

Barátságos, biztonságos környezet kialakítása.

-

A gyermek félelmeinek, bizonytalanságainak érzékelése, feloldása.

-

Úgy segíteni az egyik gyermeknek, hogy az ne sértse meg a másikat.

-

Szakmai életútja során nyújtson modellt, segítse a csoportot és a szülőket
abban, hogy fogadják el a különböző szubkultúrából és különböző
országból érkező gyermekeket.

A fejlesztő program
Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése – prevenciója

Programunk fejezetét a Komplex Prevenciós Óvodai Program hasonló című
fejezetéből

vettük

át.

Ezáltal

tudatosan

felvállaljuk

az

iskolai

tanulási

képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási
zavarok korai kiszűrését és megelőzését is.
A pszichikus funkciók az észlelést

és

a finommotoros struktúrákat érintik,

melyek intenzív fejlődése a 3-7 éves korra jellemző, így kibontakoztatásukhoz és
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begyakorlásukhoz is e szakasz a szenzitív periódus, itt nyílik mód optimális
támogatásukra.
A program fő nevelési területeken végzett feladatokba integrálva, indirekt
nevelési módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók fejlesztését, a gyermeki
spontán aktivitásra építve.
A fejlesztés alapja:
A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti
megfontolásból is a mozgásra alapozunk.
- A 3-7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási
formája, önérvényesítési módja a mozgás. Viszonylag e területen tekinthető
homogénnek ez a korosztály az óvodáskor kezdetén.
- A mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek –
egyben az önmagukról kialakított testséma is, amely a pszichés és idegélettani
leképződés.
- A mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is
kedvezően

befolyásolhatunk,

így

a

testséma,

lateralitás,

testdimenziók,

térpercepció alakulását is.
A mozgás szocializációs hatása az alábbi területen igazolható:

-

A

sikeresen

elvégzett

mozgásos

feladat

növeli

a

hatékonyság

(kompetencia) érzését, a mozgás feletti kontroll, az én-kontroll funkciókat
erősíti, a mozgásos feladatok kivitelezésére fordított összpontosítás a
figyelemkoncentrációt,

a

kitartást,

az

erőfeszítésre

való

képességet

fokozza.
-

A mozgásos feladatok elvégzésére adott konkrét visszajelzés a gyermek
számára felfogható, értékelés én-képének alakulásához. A társakkal
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végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek én

-

határainak – a másik észlelésének megtanulásához, végső soron a
kooperáció kialakulásához.
Az enyhébb idegélettani ártalmak: diszfunkciók rendezésében is a mozgás

-

lehet a kiindulás adekvát eszköze.
A gazdag mozgásos tapasztalat a nyelvi szimbolikus leképzéssel segíti a

-

konkrét cselekvéses tapasztalatok beépülését, az absztrakt struktúrák
gazdagodását.
A mozgás és fejlesztése
A mozgás cél – és feladatrendszere:

A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése, a

-

mozgás megszerettetése.
A mozgásszint fejlesztése, mozgástapasztalatok bő gyakorlási lehetőségek

-

biztosításával.
Testi képességek fejlesztése.

A

gyermekek

rendszeres

mozgásfejlesztésének

ráhatásra

törekszünk,

keretei

amely

a

között

olyan

testgyakorlatok

tervszerű,
tudatos

alkalmazásával, a személyiség sokoldalú képzésével a motoros képességek és
mozgáskészségek kibontakoztatását, a mozgásműveltség fejlesztését szolgálják.
A mozgásfejlesztés szervezeti keretei:
1. A szabad játék (a gyermekek spontán, természetes mozgás közben)
2. A kötelező testnevelés foglalkozás
3. Mozgásfejlesztő szabályjátékok
4. Kiegészítő mozgástevékenység
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1. Mozgásfejlesztés a szabad játékban
A

szabad

mozgás

zavartalan

gyakorlási

lehetőséget

ad

az

irányított

mozgástevékenységek alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére.
Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet
kialakítása, mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és
elégséges szabályok megtanítása.
A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni.
Ezért leginkább a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket
biztosítjuk a csoportszobában is.
Ezek az eszközök lehetnek a Greiswald egy-egy elemének kombinációja, de akár
tornaszőnyeg és a csoportszoba asztalai is felhasználhatók erre a célra.
4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és
az egyensúlyérzék fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését
szolgálják a különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés,
valamint a manipulációs barkácsoló tevékenységek is.
Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben levő
vesztibuláris központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő
mozgások közben. Erre a célra jól tudjuk használni a különböző hintákat, a Bady
Rollt, a nagy fizioterápiás labdát, a füles labdát, az ugróasztalt, a lépegetőt, a
billenő forgó korongot, stb…
5-6 éves korban a finommotorika fejlesztésére fektetjük a legnagyobb
hangsúlyt. A játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek a spontán fejlesztésére,
pl. ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, aprógyöngy fűzése, varrás,
kicsi elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, stb…
A gyermekek nagymozgása jól fejleszthető az óvoda udvarán, ahol elegendő
tér, mozgásfejlesztő eszközök állnak a rendelkezésükre. Rendkívül fontos a
szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű lehetősége.
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A mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerül a szervezet egyoldalú
igénybevételét elkerülnünk.

2. A kötelező testnevelés foglalkozás
A kötelező mozgásfejlesztés szervezeti keretei hetente két alkalommal a
testnevelés foglalkozás. Tartalma: a természetes mozgások, mozgásos játékok,
játékos mozgások, prevenciós gyakorlatok szerekkel, kézi szerekkel, az udvari
felszerelések,

terepviszonyok

kihasználásával.

Tavasztól

őszig

az

időjárás

függvényében a foglalkozások a szabadban történnek. A játék egy foglalkozáson
belül sokszor megjelenik, a feladattól függően hol mint eszköz, hol mint cél.
A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok
beiktatásával a testalaki deformitások megelőzésére is. (lábboltozat erősítése,
gerinctorna).

Az atlétikai gyakorlatokat olyan időszakra tervezzük, amikor

biztos, hogy a szabadban végezhetjük. A természet erőivel – napfény, levegő, víz
- történő edzés kedvező hatását nem hagyjuk figyelmen kívül. Fontos, hogy a
mozgásos anyaghoz természetesen igazodjanak a prevenciós program fejlesztési
feladatai.

A fejlesztőprogram alkalmazásának alapelvei
-

Messzemenően

építsen

a

gyermek

érzelmi

–

belső

motivációjára,

lehetőség szerint kapcsolódjon a gyermek spontán tevékenységéhez.
-

Az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos – következetes
alkalmazást igényel.

-

Az óvoda életrendjének minden mozzanatához kapcsolható legyen.

-

Alapvető követelmény a gyermek jó közérzetének biztosítása, ezért a
fáradás jeleit észlelve – módszerváltás, vagy teljes elhagyása az ésszerű.
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A mozgásfejlesztő program és a testséma fejlesztés valamennyi feladata
beépíthető a testnevelés foglalkozásokba.
-

Alaklátás,

formaállandóság

fejlesztése:

formaalakítás

mozgással,

különböző alakzatok végigmozgása, körbemozgása.
- Kinesztetikus mozgásészlelés fejlesztése: behunyt szemmel bizonyos
mozgások végzése, feszülés és ernyedés érzékeltetése.
- Térészlelés fejlesztése: alapvető térirányok megismerése saját testének
közvetítésével.
- A verbális fejlesztő programból a testrészek, helyzetek, mozgások, téri
irányok pontos és gyakori megnevezésére van mód.
3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat
tartalmazza. Ezért alkalmazható jól a testséma fejlesztő programból a
-

Testrészek ismeretét célzó gyakorlatok, pl. „járjatok a sarkatokon!”
ütögessétek a talpatokat a földhöz.”

-

Tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása, pl. „álljatok a babzsák
mögé!” hasaljatok a padra!”.

-

Test személyi zónájának alakítása, pl. „emeljétek a babzsákot a fejetek
fölé, vegyétek át a másik kezetekbe!”

-

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésben már nagyobb szerepet kap a tér
mozgásos megismerése. Ennek érdekében olyan gyakorlatokat tervezünk,
amikor különböző irányokban végeznek mozgásokat a gyermekek és
különböző formákat mozognak be (szökdelés padok körül, fák között
hullámvonalban).

A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül:
-

Az egyensúlyérzék fejlesztése, pl. különböző mozgások végzése, emelt
felületen

forgások,

fordulatok,

testhelyzetváltozások,

megállások.
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Szem-kéz,

-

szem-láb

koordinációt

fejlesztő

gyakorlatok,

pl.

babzsák

feldobása, elkapása, célba dobás, egyensúlyozó járás létra fokai között,
célba ugrás.
A kicsiknél még csak az egyik-másik” megkülönböztetést használjuk. Később
már a „jobb-bal” kifejezéseket is, de a csuklójukon levő jelhez igazodva. Pl. A
testséma fejlesztő programból kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása.
„emeljétek fel a szalagos jobb kezeteket!”. A csukló megjelölése a kezességtől
független. A pontos eligazodás miatt mindig ugyanarra az oldalra kerül a szalag.
Az 5-6-7 éveseknél az észlelés fejlesztése a legcélzottabb. Ebben az
életkorban

az

alaklátás,

a

formaállandóság

fejlesztésére

tervezünk

sok

gyakorlatot. Ezek közül egyes gyakorlatok csukott szemel is elvégezhetőek. Pl.
labdagurítás a test körül jobb és bal kézzel, csukott szemmel is. Körforma
alakítása, szalaglengetéssel, karkörzéssel

test előtt, test

mellett, csukott

szemmel is.
Új

feladatként

jelentkezik

a

finommotorika

fejlesztése.

Testnevelés

foglalkozásokon ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával,
kisebb testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni pl. bot fogása
marokkal alulról, szalag fogása két ujjal, marokkal, labda gurítása ujjakkal.
Minden ujjal egyszerre, majd külön-külön. Szalag lengetése csak a csukló
mozgatásával.

Lehetőség

nyílik

a

foglalkozásokon

a

keresztcsatornák

fejlesztésére is. A bemutatott gyakorlatokat látják: a tevékenység pontos
megnevezését hallják és elvégzik a látott, hallott feladatokat.
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3. Mozgásfejlesztő szabályjátékok és frissítő mozgás
Az egészséges testi fejlődés biztosítása nem képzelhető el a rendszeres,
játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő
aktivitást és terhelést biztosító frissítő testmozgás nélkül. A nyugodt, derűs
légkörű, kellő intenzitású, napi 20-30 perces testmozgás nemcsak a koordinációs
és kondicionális képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul az izom, a
csont, a keringési és a légzőszervi rendszerek fejlődéséhez, a helyes testtartás
kialakításához.
A frissítő testmozgásban való részvétel eleinte szabadon választható. A
beszoktatás után fokozatosan válik heti egy, majd később két alkalommal
kötelező foglalkozássá.

A zenés, mozgásos percekben az utánzáson alapuló

mozgás anyagát gimnasztikai elemekből építjük fel (kartartások, testhelyzetek,
kar,- törzs, -térd és lábmozgások, különböző irányú járás gyakorlatok). A
különböző életkorú és fejlettségű gyermekek számára egyaránt lehetséges, hogy
a

szervezett

testnevelésen

kívül

is

játszhassanak

mozgásfejlesztő

szabályjátékokat, a már megismert játékokat többször is megismételhessék a
teremben és a szabadban egyaránt.
Ügyelünk arra, hogy a mozgásfejlesztő szabályjátékok ne legyenek se túl
könnyűek, se túl nehezek, mert a túl könnyű nem készteti erőfeszítésre a
gyermekeket, a túl nehéz viszont gátlásokat okoz.
4.Kiegészítő mozgástevékenység
Hetente egy alkalommal történő úszástanulás alapja a vízszeretet kialakítása.
Célja

a

gyermekek

vízbiztonságának

úszáselemekkel való megismerkedés.
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Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett,
tudatosan

irányított,

szervezett

keretek

között

végrehajtott

sokirányú

mozgásban, a mozgásról szerzett pozitív élményeiket kell megerősítenünk. Az
uszodai foglalkozások alkalmával

a türelemnek kell érvényesülni, hogy azon a

gyermekek örömmel és aktívan vehessenek részt.
Legfontosabb ebben az esetben is az érzelmi megközelítés. Lényeges, hogy a
gyermekek mindvégig játéknak érezzék a tevékenységet.
A bevezetés lépései:

-

A

foglalkozást

megismerése,
együttjátszás

tartó
-

a

a

személy

óvodán

személyes

gyermekekkel,

belül

kapcsolat
-

az

történő

kialakításának

uszoda

külső

bemutatása,
érdekében

környezetének,

épületének, majd belső tereinek (öltöző, folyosó, hideg-melegvizes, mély
medence, zuhanyozó), egyéb tárgyi feltételeinek: öltözőzsák, hajszárító,
stb. megismerése.
-

Beszélgetések az adott mozgásról, a víz tulajdonságairól.

-

A vízi mozgások szárazföldön való gyakorlása.

Az óvodapedagógus jelenléte, aktív közreműködése a gyermekek számára
biztonságérzetet nyújt, ösztönöz az újfajta mozgás elsajátítására.
Az úszástanulás által gyorsabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek a gyermekek
mozdulatai. Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készségük,
szokásuk alakul, egyre inkább képessé válnak mozgásuk, viselkedésük tudatos
irányítására.
A szülők igény szerint jelen lehetnek a kiegészítő mozgástevékenységen.
Motiváljuk őket arra, hogy szabadidős programjainkban aktív segítőkké váljanak
a szokások alakításának azonos elvárásaiban. Bízunk benne, hogy gyermekeink
közül sokan az óvodához közeli iskola sporttagozatán mélyítik majd el a 6 éves
korig kialakult készségeket.
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Óvónői feladatok
Lényeges, hogy a teremben, az öltözőben mindig legyen mozgásra inspiráló
eszköz.

Ezeket

az

eszközöket

a

gyermekek

érdeklődésének

megfelelően

cserélgetjük, hogy a gyermekeknek legyen alkalma szabadidőben is ismételgetni
a

szervezett

foglalkozásokon

megismert

mozgáselemeket.

A

feltételek

biztosításán túl fontos, hogy megtanítsuk óvodásainkat a sport és a manipulációs
eszközök, kézi szerek használatára.
A különböző fejlettségű gyermekek megfelelő szintű irányítást kapnak az
egész testnevelés foglalkozás alatt. Egyéb szervezeti keretekben tudatosan
épülnek

a

különböző

fejlettségűek

együttmozgásának

pozitív

hatásaira

(utánzás).
A megfelelő gyakorlási lehetőségek biztosítását a fokozatosság elvének
alkalmazásával érjük el. A testgyakorlatok végrehajtásának fokozatait, fajtáit a
gyermekek

képességeihez

igazodva

állítjuk

össze.

A

gyermekek

mozgásigényének kielégítésére, képességeik fejlesztésére indokolt a természetes
gyakorlatok mellett a bonyolultabb, nagyobb erőkifejtést, figyelmet igénylő
gyakorlatok beiktatása.
Az óvodapedagógus minden megnyilvánulásán kell, hogy tükröződjön, hogy
szívesen mozog együtt a gyermekekkel, örül a gyermekek mozgásában elért
sikereknek (részt veszünk városi sport-rendezvényeken, úszóversenyeken).
A mozgás személyiségfejlesztő hatása:
Hangsúlyt kap az észlelés, alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni
fejlesztése. A játékok során megtanulnak a gyermekek egymás testi épségére
vigyázni, más sikereinek örülni. Ügyeskednek, önbizalmuk nő, bátorságra
tesznek szert. Hozzászoknak a játékszabályok betartásához, az önuralomhoz.
A fejlődés, fejlesztés segítségével teljesítményjavulás, a mozgás végrehajtás
minősége,

pontossága

figyelhető

meg,

az

ismert

mozgást

egyre

több

variációban, egyre több feladathelyzetben képesek gyakorolni. A gyermekek
mozgása összerendezett, harmonikus, fejlődést tükröz. Állóképességük erősödik,
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mozgásukban

gyorsak,

ügyesek,

lazák,

szervezetük

ellenálló,

egyszóval:

egészségesek.
A

szülők

közreműködésével

mozgásfejlesztő,

szabályjátékokhoz

készült

eszközöket

használjuk:

kézi

rongylabda,

szerként
lépő

a

szőnyeg,

kukoricazsák, bot, stb.

A mozgás fejlesztése
Nagymozgások fejlesztése
Célzott testmozgásokkal, amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya
változik.
1. Járás
A. Kis és nagy lépésekkel
B. Különböző irányba fordulással,
C. Változó szélességű sávok, vonalak között,
D. Különböző tárgyak megkerülésével, átlépésével, tartásával.
2. Futás
A. Különböző tempóban, majd közbeni tempóváltással,
B. Különböző irányokban, majd közbeni irányváltoztatással,
C. Változó szélességű sávok között,
D. Különböző tárgyak megkerülésével, átugrásával, átlépésével.
3. Ugrás
A. Távolugrás (páros lábbal szökdelés) ugrás előre, hátra
B. Magasugrás
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C. Ugróiskola, kicsiknél a legegyszerűbb formában
D. Különböző alakzatú térbe beugrás – kiugrás (kör, négyszög, stb.)
E. Szökdelés egy lábon, oldalirányba szökdelés
F. Mélyugrás
4. Csúszás – kúszás, mászás, különböző tempóban
A. Különböző irányokba, majd irányváltoztatással,
B. Különböző szélességű és formátumú helyeken és tárgyakon (mászóka)
C. Különböző tárgyak megkerülésével, átmászásával.

Egyensúlygyakorlatok:
1./

a./

állás lábujjon – sarkon állás

b./

állás fél lábon

2./

egyensúlyozó járás: padon, földre helyezett szivacson, stb.

3./

kúszás egyenes padon

4./

Body Roll hengergyakorlatok, különböző sportok (roller, bicikli, korcsolya,
stb.)

5./

forgások, fordulatok, testhelyzet változások

Szem – kéz koordináció fejlesztése
1. Babzsák célba dobása változó nagyságú körbe, változó távolságról,
különböző tárgyak fölött (szék, stb.)
Babzsák – csúsztatás két vonal közé.
Babzsák dobás vízszintes és függőleges célra.
2. Karika dobás változó irányokba, vízszintes, függőleges célra,
változó távolságról.
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3. Kugli – játék
4. Labdajátékok: dobás és elkapás nagyobb, majd kisebb labdákkal változó
távolságról, labda célba ütése bottal.
Szem – láb koordináció fejlesztése

1. Ugrókötéllel: kötél fölött átugrás, változó magassággal
2. Karikába különböző lábakkal belépése, kilépés, beugrás, kiugrás
3. Lábbal különböző formák rajzolása, alkalmi felületen, homokon, padlóra,
stb.
4. Ugróiskola, egyszerűbb és nehezített formában.
5. Függeszkedés: átfogással továbbhaladás.
Finommotorika fejlesztése
1. Gyurmázás (elsődlegesen az anyag tapintásos megtapasztalása, tetszés
szerinti formák, alakzatok kialakítása)
2. Építőjátékkal

építés

(összerakás,

kirakás,

eleinte

minél

nagyobb

elemekkel, majd fokozatosan kisebbekkel)
3. Papírhajtogatás – papírfűzés, mintaalakítás
4. Puzzle – játékok összerakása, fokozatosan növekvő elemszámokkal.
5. Mintarakás lyukas táblán, egyszerűbb formákból a bonyolultabbig.
6. Vágás, domború vagy előrajzolt mintákkal, kevésbé bonyolult formától a
nehezebbig.
7. „Papír – ceruza „ feladatok”
a./ rajzolás, festés nagy felületre (ujjal, zsírkrétával, színes ceruzával)
b./ sablonok kiszínezés kiugró hátlapon.
c./ sablonok nélküli színezés, a különböző formák előrerajzolt mintáinak
átírása.
8.

Kézi szer gyakorlatok
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A testrészek ismerete
1. Önmaga felismerése és azonosítása tükörgyakorlatokkal, játékos
mondókákkal.
Jellegzetes külső tulajdonságainak megtanulásával (haj, szemszín,
kicsi-nagy)
2. Tevékenységek a testrészek megismerését célozva:
a./ Testrészek megismerése és megnevezése felnőtt által
b./ A gyermek megismétli saját testén az érintést és megnevezést
c./ Utasításra a gyermek megérinti és megnevezi a testrészt
d./ A felnőtt megnevezi és a gyermek megérinti a másik gyermek
testrészét.
e./ az előzőek megismétlése csukott szemmel.
Célszerű a főbb testrészekkel kezdeni, begyakorolni és csak ezután a testrészek
részeinek hasonló módon való begyakorlása…
Meghatározott testrészekre koncentrálás
a./ különböző testhelyzetekben (hason, hanyatt fekve, ülve, állva, térdelve)
megtalálni a megnevezett testrészt, megérinteni és megnevezni,
mozgásokat végezni.
b./ valamilyen tárgyat megérintve, ráülve, ráállva, átbújva rajta
megtapasztalni a különböző testhelyzeteket a testrészek és tárgyak
(környezet) viszonylatában.
A test személyi zónájának alakítása
1.Az oldaliság tanítása
a./ színes szalaggal (gumi pánttal) megjelölni a jobb-bal oldalt, kézen, lábon.
b./ különböző mozgásfeladatot teljesíteni, jobb-bal kézzel (labdát gurítani,
babzsákot dobni, karikát felemelni, stb.)
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A

test

elülső

és

hátulsó

részeinek

megismertetése

játékos

mozgásos

feladatokkal:
a./ az eszközt helyezzék maguk elé, hátuk mögé,
b./ feküdjenek a hátukra, forduljanak hasra.
A test függőleges zónájának megtanítása:
a./ játékeszközök (karika, labda, babzsák) emelése a fej fölé, lehelyezése a
lábra, vagy a lábak elé.
Az előző 1,2,3) gyakorlatok elvégeztetése becsukott szemmel.
Adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása
(szék, pad, asztal alkalmazható)
a./ állj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át, stb..
b./ ülj elé, mögé, rá, alá, mellé, közé, mássz át, stb.
c./ térdepelj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz, stb…
d./ feküdj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át, stb..
Testfogalom
A testrészek tudatos ismerete, a test és testrészek funkcióinak tudatos
ismerete.
A fejlesztés a testrészek ismerete szerint történik, nagyobb hangsúlyt adva a
funkcióknak, a nyelvi megfogalmazásoknak (1-2-3).

1. Játékos

gyakorlatok:

megnevezett

funkcióját.
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2. A funkció megemlítése után felismerni a testrészt: lokalizálni, megmutatni
önmagán és másokon, megszámlálni.
3. Képen,

rajzon

felismerni

az

egyes

testrészeket,

a

hiányzókat

megszámlálni.
4. Részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt.
Az egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások
1. Fej
a./ fejfordítás és fejkörzés
b./ csukott szemmel megérinteni a szemeket, füleket, orrot, hajat,
szemöldököt, váltott kézzel és egyszerre mindkét kézzel
c./ csukott szemmel a fej fordítása egy adott hang irányába, a már előre
ismert helyzetű tárgy felé.
2. Törzs
a./ törzsfordítás lazán leengedet karral, illetve oldalsó – majd mellső
középtartásban tartott karokkal.
b./ a karokat magas tartásba emelve, törzshajlítás balra és jobbra, előre és
hátra.
3. Karok
a./ karkörzés előre és hátra
b./ karok helyzetének utánzása,
c./ oldalsó középtartásban nyújtott karral, tölcsérkörzés először kis, majd
nagy kör mentén.

162

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

d./ különböző karlengetések ritmusra
e./ oldalsó vagy mellső középtartásból a kéz csípőre helyezése
f./ oldalsó középtartásból karkeresztezés, majd ismét karnyújtás,
g./ karhúzás és tolás, páros munka
4. Ujjak
a./ a kéz ökölbe szorítása
b./ az ujjak ide- oda mozgatása
c./ az ujjak egyenkénti mozgatása ritmusra,
d./ a mozgások változatai mindkét kézzel, majd váltva.
5. Lábak
a./ a padlón fekve lábemelés, először páros láb, majd váltott láb emelése
gyorsan és lassan
b./ a padlón fekve lábkörzés a kis körtől a nagyig és vissza
c./ állva láblengetés előre, hátra, oldalt és le
d./ térdhajlítás és nyújtás, páros láb emelése és leengedése
e./ padon ülve a lábak hajlítása és nyújtása, páros láb emelése és
leengedése,
f./ törzshajlítás, bokafogással,
g./ szökdelés, ugrálás,
h./ szökdelés váltott lábbal, láblengetés.
6. Lábak és lábujjak
a./ sarokemelés és leengedés
b./ a lábfej visszafeszítése (az ujjak emelése „pipálás”)
c./ járás sarkon és lábujjhegyen
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d./ a külső talp élen járás, kartartás a törzs mellett
e./ ugrálás páros lábbal, egyik, másik lábon, váltott lábon,
f./ hanyatt fekve vagy állva a lábbal, vagy a nagylábujjal rámutatni adott
célpontra,
h./ babzsák fölmarkolása lábujjal.
Néhány gyakorlatot ezek közül lehet zenére is végezni.
Észlelésfejlesztés
Az észlelés pontosabb működését a 3-4 éveseknél elsősorban a mozgás és
testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el.
5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A látott, hallott,
tapintott dolgok nyelvi kifejezésének megtanítása, a szókészlet bővítése. A
tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen
nyelvi (auditív) és motoros tevékenységgel.
Vizuális (látás) fejlesztése
Az olvasás elsősorban a jól funkcionáló balról jobbra irányuló szemmel
követés és a finom szemmozgás ellenőrzésének függvényeként alakul. Célszerű,
hogy a gyermekek gyakorolják a szemmozgás kontrollját.
A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése
Mozgó tárgyak követése: balról jobbra, jobbról balra, fel, le, kör, diagonális,
stb. a fej mozdulatlan marad, csak szemmel követi a mozgás irányát a gyermek.
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Könnyítésül kezdetben végtagmozgással is kísérheti. Amely egyre kisebbedő,
finomodó: karral, kézzel, ujjal. Az iránykövetést kísérje az irányok verbális
megjelölése.
A szem fixációs működésének erősítése:
a./ ismert játékok vagy használati tárgyak közül egy kiemelése és annak
fixálása 10 mp-ig (fel, le, mozgatjuk)
b./ egy ismert tárgynak, tárgy képének egy részletét megkeresni és az
fixálni 10 mp-ig.
A perifériás látás gyakorlására is igen alkalmas, ha a gyermeknek ilyen
megfigyelési feladatot adunk.
Vizuális zártság – részlegesség észlelésének alakítása:
Mi hiányzik?
a./ ismert tárgyak, eszközök egy részének hiányát felismertetni.
b./ hiányos képes felismertetése, mi hiányzik róla, mit ábrázol?
c./ rejtett figurák megtalálása (Dörmögő)
Vizuális időrendiség felismertetése: képeken elmesélt történetek kirakása
Mi történt először ……. Mi következik?
Vizuális ritmus: a legkülönbözőbb vizuális minták folytatása.
a./ tárgyakból kirakott – gyöngyök, kockák, rudak, kártyák – minták
folytatása
b./ rajzos – képi minták elrendezése (fekvő alak, ülő alak, álló, járó )
c./ sorminták rajzolása

165

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda 7400. Kaposvár, Rét u. 4.
Telefon: 82/512-978 512-979 E-mail: retovoda@gmail.com

Vizuális helyzet – pozíció felismertetése
a./ mágnes táblán a nevelő elhelyez egy alakzatot, adott mezőbe
b./ a gyermekek sajátjukon ugyanoda helyezik ezt
c./ az alakzatokat adott mezőben, más pozícióba elforgatni.
Vizuális memória fejlesztése:
a./ egyszerű testmozgást, bemutatás után emlékezetből leutánozni
b./ vizuális mintát rövid bemutatás után elismerni, felsorolni, kirakni, stb.
(fokozatosan növelhető az elemszám és a bemutatás idejének
csökkentése).
Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése
1. A lehető legtöbbféle alak – forma – méret motoros kialakítása:
a./ formaalakítása mozgással, (járás, futás, mászás, ugrás segítségével:
felső végtagokkal való kialakítással, létrehozása testel, testrésszel)
b./ padlóra rajzolás különböző alakzatok (különböző formák vagy azonos
alakzatok más-más méretben) felhasználásra különböző mozgásos
feladatok elvégzésére.
c./ Különböző tárgyak, alakok, formák méretek felismertetése: a
gyermekek környezetében: bemutatása, azonos megkeresése,
párosítási, csoportosítási feladatok (lottó, dominó)
d./Adott vizuális minta kirakása: forma, méret, szín szempontjából
különböző minták kirakása (lyukas tábla, de alkalmazásában a
fokozatosság elengedhetetlen: egyszerűbb formáktól a bonyolultabbig,
először egyetlen szempont figyelembevételét követve, pl. csak szín,
vagy csak forma, stb. kevesebb elemtől az összetettebb formákig).
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1. Minták rajzolása, festése
2. Részekből különböző alakzatok összerakása.
A tapintásos – sztereognosztikus – észlelés fejlesztése
l. Az alapvető gyurmázási technikák megtanítása: gömbölyítés, sodrás, lapítás,
mélyítés mintázás gyakorlásával plasztilin anyag, nedves homok
felhasználásával.
2 . Különböző formák, méretek megváltoztatása: „Varázsoljuk el”
3. Ritmikus sorminta készítése, a minta folytatása, az említett fejlesztési
módoknál fő hangsúly a tapintásos tapasztalatszerzésen van. A vizualitás is
jelen van, hiszen a kialakított formát látja is, vizuális benyomásokat
szerezhet.
A taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával
„Érzékelő zacskó”. „ Elvarázsolt zsákocska”
a./ Pusztán tapintással felismerni a tárgyakat! Mi lehet? Milyen? Mérete,
formája, felülete, anyaga, stb.
b./ Tapintással felismert dolgokat: párosítás, sorba rendezni fokozatuk szerint,
csoportosítani egy-egy minőségi jellemzőjük alapján.

Mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése
Behunyt szemmel a gyermek bizonyos mozgásokat végez az
óvodapedagógus segítségével: kézzel (kört ír le a levegőbe, stb.) lábbal (lépés
előre, hátra, stb.) nyitott szemmel mozgásokat megismétel.
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Hátára rajzolt formát kell mozgással megismételni, képi formáját felismerni.
A térészlelés – térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése
Az alapvető térirányok megismerése saját testrészeinek közvetítésével:
a./ Rácsos papíron, szöveges táblán, lyukas táblán és két oldalt
megkülönböztetés nélkül a mellé helyezett kéz segítségével, a
középvonal megjelölésével.
b./ A jobb – bal oldalirányok begyakorlása kiszínezéssel, színes
korongok kirakásával.
c./ A négy fő iránymező megismertetése az említett módon.
Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal:
a./ Ismert játékeszközök kirakásával a négy irány gyakoroltatása
b./ A tárgyak egymáshoz való viszonyának megismertetése, mágneses
táblán való kirakása, elhelyezés segítségével, mellette, előtte,
mögötte, alatta, felette.
c./ Függőleges és vízszintes sorok kirakása különböző színekből,
formákból.
d./ A fentiek segítségével a szögek (sarkok) érzékeltetése.
A téri viszonyok jelentős verbális kifejezések megtanítása:
A hallási észlelés (auditív) fejlesztése
A hangzási analízis – szintézis fejlesztése
1.

Figyeltessük meg, milyen hangot hallunk, mikor egy ember sóhajt,
vagy tüsszent, különböző hangok működnek bennünk. Figyeljünk a
természet hangjaira.
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2.

Az

óvodapedagógus

által

bemutatott

ritmus

letapsolása

vagy

lekopogása. Kezdetben szabályos ritmusokat használunk, majd később
szabálytalan ritmusokat.
3.

Ritmusvisszaadás csukott szemmel.

4.

Mondjunk olyan szavakat, amelyek azonos hangzókkal kezdődnek pl.:
baba, bögre, bogár, béka, róka, rózsa, stb.

5.

Hány szavat tudsz felsorolni, melyek úgy kezdődnek: ma…., te…., si….,
stb.

6.

A megadott betűhangból vagy fonémákból olyan, általunk ismert szavat
kell alkotniuk, amelyek tartalmazzák ezeket.

A keresztcsatornák fejlesztése
1.Vizuális – tapintásos interszenzoros működés fejlesztése:
a./ Tapintással exponált (felismert) tárgyat kell keresnie a vizuális
munkákban.
b./ vizuálisan felismert tárgyat mintául véve, ki kell keresnie tapintással
az „érzékelő zacskóból”
2. Vizuális – auditív interszenzoros működés fejlesztése:
a./ Mutassunk a gyermekeknek ismert tárgyakat, állatok képét,
különböző hangforrások vizuális képét, és a megszólaltatott
hanganyagban ismerje fel az adott hangforrás képét.
b./ „Figyeljük a hangokra” a hallott hanganyaghoz keresse a
hangforrást, „minek a hangja?” (társak megszólaltatása, hangjukról
felismertetés)
c./ Auditív memória fejlesztése: dallamtöredék megismételtetése.
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Különböző hangok megismételtetése, majd a hangforrás
kerestetése…..
3. Vizuális kinesztetikus – interszenzoros működés fejlesztése:
a./ Bekötött szemű gyermek kezével formát rajzoljon a levegőbe, és a
hátára rajzolt formát felismerje a vizuális mintában.
b./ Mozgásos élményanyagok, forma felismerése vizuális mintában,
verbalizálva a formát.
c./ Vizuális – kinesztetikus megközelítés: a későbbiekben a betűk
vagy szavak közötti finom különbségek megfigyelésére,
észrevételére is használható.
4. Hallási – tapintásos interszenzoros működés fejlesztése:
A gyermeknek elmondással jellemezni kell azt a tárgyat, amit tapintás útján
felismert és azonosított, vagy meg kell találnia tapintás útján azt a játékot vagy
alakot, amit egy másik személy jellemez.
5. A szem – kéz koordináció fejlesztése
A szem - kéz koordináció fejlesztésének finommotoros kontroll fejlettségével
való összefüggését a Mozgásfejlesztés című fejezetben is tárgyaltuk. A következő
szemmozgáshoz szükséges tevékenységekről pedig a percepció fejlesztésnél
beszéltünk. Számos gyermek úgy érkezik az iskolába, hogy ezek a készségek
megfelelően fejlettek ahhoz, hogy képesek legyenek alakok lemásolására,
egyszerű képek rajzolására, festésére. Fontos tehát felmérnünk, hogy melyik
gyermeknek van szüksége ilyen jellegű fejlesztésre.
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Verbális fejlesztés
1. A tárgyak megnevezése
A lakásban, az óvodában és a közvetlen környezetben található tárgyak
megnevezése.
2. Térbeli viszonyok
a./ Irányok
Fönt, lent, alatt, át, keresztül, fel, le, hátra, fölött, fölé, rá, felé, előre,
oldalt, jobbra, balra, végig, mindenfelé, körös – körül, felől, után, körül,
köré, közel (valamihez) messzire, távol valamitől, emelkedő felfelé
haladó, süllyedő, lefelé haladó, közelebb, távolabb, keresztbe,
magasabban, alacsonyabban.
(Nagy és finommozgásos készségek, testséma, lateralitás, vizuális
diszkrimináció, sorozatba rendezése, stb..)
b./ Helyzet
on, en, ön, ről, ból, ből, ban, ben, kívül, belül, tetején, alján, közepén,
középpontjában, között, fölé, felett, alá, lent, alul, lejjebb, le, túl, át,
keresztül, előtt, mögött, mellett, együtt, valamire vonatkozóan,
vízszintesen, magasan, alacsonyan, balról – jobbra, első, második, utolsó,
itt, ott, kívül, belül.
(Nagy és finommozgások, testséma, lateralitás, időbeli sorrendiség,
sorozat).
c./ Idő
Most, után, előbb, később, hamarosan, nappal, éjszaka, délelőtt, délután,
este, hét, hónap, év, tél, tavasz, nyár, ősz, húsvét, karácsony, kezdődik,
befejeződik.
(Időbeli sorrendiség, nagy és finommozgások).
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Osztályozás
a./ Alapformák:
Kör, körül, körbe, négyzet, téglalap alakú, hurkos, háromszögletű, kereszt,
csillag, négyoldalú, vonal, pont, egyenes, görbe vonalú, cikkcakk, csúcs,
sarok, oldal, él, hajlás, ferde.
Az

említett

kifejezéseket

mindig

manuális,

mozgásos

tevékenységhez

kötötten használjuk.
b./ méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség, nagy, kicsi, hatalmas, több,
kevesebb, gyors, lassú, sebes, magas, alacsony, kövér, sovány, széles,
keskeny, alsó, felső, hangos, halk, csendes, édes, savanyú, kellemes, érdes,
finom, tele, üres, nehéz, könnyű, lágy, kemény, azonos, különböző, hasonló,
eltérő, világos, sötét.
(Sorozat auditív – vizuális diszkrimináció, tapintás, gondolkodás, alap,
számfogalom).
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Záradék:
A Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda, a Madár utcai

és a Szigetvári utcai

Tagóvodák nevelőtestülete 2015. május 22-én a Helyi Pedagógiai Program
felülvizsgálatát értékelte, 100 %-os arányban elfogadta.
Kaposvár, 2015. május 22.

Rónai Ágota
Óvodavezető

Záradék:
A Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda, a Madár utcai valamint a Szigetvári utcai
tagóvodák Szülő Szervezete a Helyi Pedagógiai Program felülvizsgálatát 2015.
május 22-én

véleményezte és elfogadta.

Kaposvár 2015. május 22.

Somogyiné Dancs katalin
Szülő Szervezet Elnöke
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