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Köszöntő 

 

 

„A születéssel egy egész világot kap ajándékba az ember, a Napot, amely bearanyozza a nappalait, a 

Holdat, amely éjszaka világít, a csillagokat és a kék égboltot. Ajándékba kapja a tengerpart fövényét, a 

partot mosó hullámokat, az erdőket, amelyek olyan mélyek, hogy még maguk sem ismerik titkaikat, és 

melynek fái között állatok játszadoznak. A világ soha nem unalmas. Amíg gyermekek születnek a 

világra, a világ mindig új, csillogó formájában mutatkozik meg.” 

(Jostein Gaarder)  

 

Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik az óvodánk iránt érdeklődnek. Bízunk abban, hogy 

elnyeri a kedves szülők, érdeklődők tetszését. 

Ahhoz, hogy a jelent jobban megismerjük, a múltunk ismerete is kell. Most engedjenek meg 

egy rövid visszatekintést az óvoda történetébe. 

1882. október 2-án nyitotta meg kapuit az alcsúti zárda, benne óvoda és leányiskola, melyet a 

tiszta szeretet jegyében alapított József főherceg felesége Klotild főhercegasszony.  

Az óvoda ekkor egy 62 négyzetméter alapterületű foglalkoztatóból állt, melyet az iskolától a 

szerzetesek lakosztálya választotta el. A két intézmény vezetését - a nevelés-oktatást - Paolai 

Szent Vince rendhez tartozó szatmári irgalmas nővérekre bízta a főhercegasszony. Az első 

írásos feljegyzés 1884-ből maradt ránk, mely szerint az oktatás magyar nyelvű, előírt 

tanmenet szerint történik és felekezeti különbségek nélkül járhatnak ide a gyerekek.  

Az óvoda jelentőségét talán úgy lehet a legjobban értékelni, ha tudjuk, hogy abban az időben 

az óvodás korú gyermekeknek csak 2,87%-a járt óvodába az országos átlag szerint, míg 

Alcsúton ez 98% volt. 1907-ben József Ágost főherceg templomot építtetett a zárda mellé, és 

azt folyosó kötötte össze az itt kialakított új játszószobával. Így amíg a nagyokkal az óvónő 

foglalkozott, a kicsik a dajka felügyelete mellett külön játszhattak. Az első évtől rendszeresek 

voltak a zárda által szervezett óvodai ünnepségek, teaestek, bálok, melyeknek a bevételéből a 

gyermekek játékot, a szegények ruhát és cipőt kaptak. A főhercegasszony halála után lányai, 

Mária, majd Erzsébet vették védőszárnyaik alá az intézmények sorsát, amíg az országot 

elhagyni nem kényszerültek.                               

A háború idején pár hónapot szünetelt az óvoda, de ahogy a front elhúzódott, elsőként kezdték 

meg a tanítást a szerzetesek.1948-ban a zárda megszüntetése után a mi óvodánk is állami 

óvoda lett. 1972-ben a már 90 éves épületet felújították. A felújított épületben már lehetőség 

volt arra, hogy az addig egycsoportos óvodából kétcsoportos legyen. A zsúfoltság azonban 

így sem szűnt meg, a 60 férőhelyen 85-90 gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodni. 1981-

ben ezért egy újabb felújítás és bővítés lehetővé tette, hogy ettől kezdve háromcsoportos 

óvodánk legyen.                                    

Méltón ünnepelhették az óvoda akkori dolgozói 1982-ben fennállásunk 100 éves jubileumát. 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek alatt is nagyon szép sikerekre, eredményekre tettünk 

szert. Jelenleg is több pályázat eredményére várunk, és dolgozunk a következőkön. Mindent 

megteszünk szakmailag is a gyermekek egészséges, sokoldalú, arányos fejlődéséért. 
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Az egészséges életmódra nevelés mellett a művészetek eszközeit is segítségül hívjuk a 

gyermekek fejlesztéséhez. Az óvoda folyosóján - ahonnan a csoportszobák és a tornaszoba is 

nyílik - ovigaléria működik, évszakonkénti kiállítással. A környéken élő művészeket, 

népművészeket, alkotókat, gyűjtőket szoktuk megkeresni, hogy alkotásaik, vagy 

gyűjteményük segítségével egy-egy kiállítás keretében is felkeltsük a gyermekek, szülők, az 

ide látogatók figyelmét "a szépre", és ezáltal, esztétikai élményhez juttassuk a felnőtteket és a 

gyerekeket egyaránt. 

Nevelési programunk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program helyi 

változata. Ennek érdekében gyakran szervezünk színházlátogatást, vagy zenés előadást nyújtó 

művészt látunk vendégül. Egyszer egy évben, januárban zenés napot tartunk a gyerekeknek. 

Mi óvónők is igyekszünk minél több esztétikai élményt nyújtó, örömöt szerezni a gyermekek 

számára. Játszunk furulyán, - van aki gitározni is tud, - sokat és szívesen bábozunk a saját 

magunk készítette bábokkal. Jeles napokon egy-egy vidám bábelőadással készülünk a 

gyermekek megörvendeztetésére, vagy magunk adunk elő egy-egy ismert, kedvelt mesét. 

A néphagyomány ápolást, a népszokások megismerését is beépítettük programunkba, és 

ennek keretébe építjük be az egyes tevékenységformákat. Az óvodáskorú gyermek fő 

tevékenységformája a játék. Játékos módszereket használva ismerkedünk mesével, énekkel, 

kézműves tevékenységekkel, az ábrázolással, a környezettel. Szabadon választható 

tevékenységként kínáljuk a gyermekeknek a táncfoglalkozást, ahol a népi játékokkal és a 

néptánccal barátkoznak meg szakavatott kolléganőnk vezetésével. 

Nyitottak vagyunk minden újra, ami ésszerű, a folyamatos fejlődést szem előtt tartva, 

mindenre, ami a gyermekeink érdekét szolgálja. 

Óvári Zsoltné óvodavezető 
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Óvodai nevelési program 
 

1. Intézményi adatok 
 

Az intézmény neve: Háromhárs Óvoda 

Az intézmény székhelye:  8087 Alcsútdoboz, Béke u. 17. sz. 

                                                                          tel: 06 22 353 193 

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 31/2009. (III.31.) 

számú határozata 

OM azonosítója: 201324 

Az intézmény fenntartója, irányító szerve:   

Fenntartója: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete 

Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

         Irányító szerve: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete 

Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény: óvoda 

 Óvodai csoportok száma: 3 

  

 Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 

: 75 gyermek 

           

Az intézmény működési területe:  Alcsútdoboz Község teljes közigazgatási 

területe. 

 

Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény 

dolgozói felett a munkáltatói jogot 

gyakorolja.  

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Tevékenységének 

jellege alapján közszolgáltató, a 

feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint 

önállóan működő, az előirányzatai feletti 

rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű helyi önkormányzati költségvetési 

szerv. Önálló bankszámlával rendelkezik. 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait -  

munkamegosztási megállapodás alapján - a 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal látja 

el. 

 

 

2. Helyzetelemzés 
 

A Háromhárs Óvoda önkormányzati fenntartású napközi otthonos óvoda. Az óvoda 

Alcsútdoboz településen, Bicskétől délre, a 811-es út mentén helyezkedik el, változatos 

természeti környezete meghatározó, különös tekintettel az országos hírű Arborétumra.  

Az óvodaalapítása 1882-re datálható, az épület is abból a korból való, méltóságteljes 

hangulatot áraszt. Bár a kor körülményeinek csak korlátozottan felel meg, a nevelés feltételeit 

biztosítja. A szükséges játékokkal, szemléltető eszközökkel az óvoda rendelkezik. Azonban 

folyamatos fejlesztése állandó feladatot jelent a fenntartó számára. Az óvodában három 
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osztatlan csoport működik. Hat óvónő, egy pedagógiai asszisztens és három dajka látja el a 

gyermekeket. 

A gyermekek több mint fele hátrányos helyzetű családból kerül az óvodába. 

 

Pedagógiai programunk alapelve 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, pozitív érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtése, 

ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tudást, önállóságot, boldogságot nyújt a 

nevelteknek. 

Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhető, 

fejleszthető. Ismerje meg saját értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai, 

gyenge pontjai, s ezt lelki fezsültség nélkül tudja elfogadni. 

Nevelőinktől elvárjuk, hogy tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, hogy „tisztellek 

Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek, ha szükséged van a segítségemre.” 

Programunkban a és nevelő munkánkban a hangsúlyt a néphagyományra és a művészetek 

eszközeivel ható vers – mese - dramatikus játékokra, a vidám éneklésre, énekes játékokra és 

zenehallgatásra,  valamint a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységformáira helyezzük. 

A természeti, emberi, tárgyi környezet megismerését elsősorban a közvetlen 

környezetünkben, a tapasztalati lehetőségek biztosításával kívánjuk megvalósítani. 

A mindennapi szabad mozgáson túl szervezett mozgásokat is beiktatunk, hogy a gyermekek 

életkorának megfelelően fejlődjön keringési- és mozgási-, légzési, csont- és izomrendszerük. 

Nevelőink személyében olyan művészetek iránt érdeklődő nevelőket tisztelhetünk, akik 

képesek magas szinten, kellő kreativitással és beleélő képességgel közvetíteni az esztétikai 

élményeket. 

2.1. Személyi feltételek jelenleg 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 11 fő 

Felsőfokú végzettségű főállású óvónők: 6 fő 

Pedagógiai munkát segítők: 1 fő pedagógiai asszisztens 

                                              3 fő dajka 

Konyhai dolgozók:  1 fő 

 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában kizárólag óvodapedagógus végzi. Személye 

minta a nevelésben. Értékfelfogása erősen hat a gyermekekre. Éppen ezért nem mindegy, 

milyen értékeket közvetít, s azokat milyen tudatosan képviseli. Gyakran előfordulnak 

értékellentétek szülők és az óvoda között. Az óvodapedagógus vállalja fel a tapintatos 

meggyőzést, ha azzal a gyermekek érdekeit védi. E programot megvalósító óvodapedagógus 

közvetítse a művészetek tradicionális értékeit. Vállalja az ízlésformálást az óvoda tágabb 

környezetében is.  

Az óvodapedagógus legyen képes énekével, mesemondásával, bábozásával, alkotásával 

esztétikai élményhez juttatni a gyermekeket. Fejlesztésükhöz alkalmazzon egyéni 

módszereket, egyéni fejlesztési programokat úgy, hogy a gyermekek pozitív énképe és 

önbizalma kialakulhasson. Az óvodapedagógusnak legyen igénye az önművelésre a 

körülményekhez képest, teremtsen lehetőséget a szakmai tájékozottságának, szaktudásának 

fejlesztéséhez. Személyiségvonásaiban jelenjen meg a humanizmus, a pedagógiai 

optimizmus, tetteiben legyen érezhető a hitelesség, tapintat és az empátia.  

Egy gyermekcsoport életét két óvodapedagógus irányítja. Az óvodapedagógusi párok 

tudjanak együtt tervezni, tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Legyenek 
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képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni. (Ehhez szükséges a két óra 

átfedési idő.) Az óvodapedagógusok vonják be a dajkákat a közösségi élet és az egészséges 

életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe.  

 A közösség tagjaiért valamennyien vállaljanak felelősséget a közösen kitőzött célok és 

feladatok megvalósításáért. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban, a döntéshozatal 

előtt őszinte, nyílt véleménnyel segítsék a legjobb megoldás kialakítását.  

  

Mindezt a vezető óvodapedagógus koordinálja, irányítja a pedagógiai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói, gazdálkodási, műszaki, közéleti, menedzselési feladatainak ellátása során.  

A vezető pontosan a lehetőségek optimális felhasználásával biztosítsa a jól megszervezett 

munkát, a fejlesztéshez szükséges feltételeket 

 

 

2.2. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.  

Az óvoda épületét, udvarát, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja 

a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését, nevelését, 

fejlesztését. Legyen tiszta, gondozott, esztétikus minden csoportszobája, öltözője, mosdója, 

konyhája, udvara. A gyermekek egészséges életmódját biztosítsa. A mosdókban lévő wc-ket 

függönnyel szereltük fel, az intimitás biztosítása érdekében.  

A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő játékeszközök állnak  

rendelkezésünkre. E program a művészetek eszközeivel kíván erősebben hatni a gyermekek 

személyiségére, ezért a következő eszközök, játékok, tárgyak egészítik ki az eszköz és 

felszerelésjegyzékben meghatározott készleteket:  

  

• Esztétikus meseszoba (kuckó), puha párnák, meleg szőnyegek, meseszék, kincsesláda, 

bábok, könyvek, gyertyák, magnó, albumok a tanult mondókákról, versekről és a mesékről 

stb.  

  

• Hangszerek: furulya, hegedő, metalofon, dob, ritmusbot, csörgő, triangulum, cintányér 

(kicsi-nagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek - óvodapedagógus által barkácsolt 

ritmushangszerek, hangsíp vagy hangvilla, szimbólumok a tanult dalokról stb.  

 

• Képalakításhoz különböző mérető rajzlapok, színes papírok, festékek, színes ceruzák, 

zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, viaszkréták, fonalak, anyagok, madzag stb.  

  

• Plasztikai munkához agyag, gyurma, fadarabok, termések, magok, kavicsok, szövőkeretek, 

fonalak, korongozó stb.  

 

• Esztétikus ovigaléria.  

 

• Videó- és magnófelvételek lejátszó lehetőséggel: zenei élményközvetítéshez, vadállatok 

életének megismertetéséhez, az óvoda ünnepeinek, hangversenyeinek, ovigalériai események 

rögzítéséhez, többszöri megtekintéséhez.  

 

• Esztétikus élősarok a természet kincseinek gyűjteményével, a gyermekek által készített 

egyes évszakokat tartalmazó albumaival.  
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• Különböző kézi szerek a zenés-mozgásos percekhez, pl. labda, babzsák, kisebb-nagyobb 

karika, rövidebb-hosszabb szalag, bot, zsebkendő, zászló stb.  

  

• Szakkönyvek közül elsősorban a programhoz felhasznált irodalmi jegyzéket ajánljuk, amit 

még gazdagíthatunk számos módszertani kiadvánnyal.  

  

• A csoportszobák előtti térben és a folyosón biztosítunk megfelelő családias helyet a szülők  

fogadására.  

 

3. A program globális célrendszere 

 
3.1. Óvodai nevelésünk alapvető céljai 

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve a 3-7 éves korú gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakoztatását elősegítsük, test-lelki 

fejlődésének lehetőségét biztosítsuk. Az egyéni adottságok, az iskolai és társadalmi elvárások 

harmonikus egyesítését tekintjük feladatunknak. A sokoldalú személyiségfejlesztésen túl a 

gyermekek és művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítására törekszünk. 

 

A program alapelve:  

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a  

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a 

gyermeknek, és biztosítja az egyenlő hozzáférést. 

 

Kiindulási pontok:  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. 

Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhető, 

fejleszthető, nevelik, fejlesztik őt az új társas kapcsolatok, vagyis az óvoda minden dolgozója.  

  

A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermekeknek oly fontos  

biztonságérzetet, hogy “tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek 

Neked, ha szükséged van a segítségemre.” Minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de 

azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt természetesen minden lelki feszültség nélkül 

fogadja el.  

  

Ez a program magában foglalja a hazai óvodai gyakorlat legjobb tapasztalatait azért, hogy 

abból a már jól bevált, hagyományos értékeket megőrizze. Ugyanakkor arra is készteti az 

óvodapedagógusokat, hogy az egész napi óvodai életet még árnyaltabban, sokszínűbben, az 

egyéni szükségleteket, különbözőségeket figyelembe véve szervezzék meg.  

Óvodapedagógusaink pedagógiai munkájuk során arra törekszenek, hogy az óvodások okos  

szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel 

gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.  

  

Programunk a néphagyományra és a művészetek eszközével ható vers - mese - dramatikus 

játékokra, a vidám éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajz, mintázás, kézi 

munka tevékenységekre helyezi a hangsúlyt a természeti - emberi - tárgyi környezet 

megismertetését elsősorban a közvetlen környezetükben, a tapasztalati lehetőségek 

biztosításával teszi érzelmileg gazdaggá. Ismeretes, hogy az óvodai korosztályra a 

“mozgáséhség” jellemző. Ezért e program a mindennapi szabad mozgáson túl beiktat 

szervezett mozgásokat is, hogy a gyermekek életkorának megfelelően fejlődjön keringési,  
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mozgató- és légzési rendszerük, valamint a csont- és az izomrendszerük teherbíró képessége.  

  

A népművészet formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális- és tárgyi környezetet 

kiemelő program beépíti a néphagyományt, népszokásokat, és ünnepkörökhöz, évszakokhoz 

csoportosítva tervezi meg az óvodai nevelés minden részét.  

 

Alapvető célok - gyermekkép:  

Törekszünk arra, hogy az óvodánk olyan képet mutasson, ha egy idegen belép, azonnal tudja 

meg, kik dolgoznak az intézményben.  

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a szülők mindennap láthassák, milyen tevékenységrendszert 

biztosítunk a gyermekeknek, hogyan és milyen módon tartjuk a partnereinkkel a kapcsolatot. 

Óvodai csoportjainkban tegyük láthatóvá, hogy mi a művészetek eszközeivel dolgozunk. A 

gyermekek öltözőiben az öltözőszekrényekre tegyük ki a gyermekek fényképét, nevét, jelét. A 

szülőknek készült kiírások legyenek áttekinthetőek, jól szerkesztettek. Fontos, hogy a szülő 

pontosan ismerje gyermekének napirendjét, heti rendjét, hogy milyen munkaformákban 

dolgozunk együtt. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglevő hátrányai 

csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Az óvodáskor a 

szereptanulás időszaka, a mesevilág a drámajáték, alkalmas arra, hogy a tradicionális 

szerepvállalást elkerülhessük.  

  

Fontos az óvodások nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a 

magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével.  

  

Fontos számunkra a sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére 

irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése. A gyermekek és a művészetek közötti erős 

érzelmi kötődés kialakítása. Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki 

személyiség kibontakozásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságaik, az egyenlő 

hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése.  

  

3.2. Általános feladatok 

Az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi – szociális, esztétikai és az 

intellektuális érzelmek differenciálásával. 

 

Az óvodánkba érkező gyermeket halk zene fogadja, mely oldott könnyed lelkiállapotot 

eredményez, ezt követően a megérkeztem tábla jelzi, hogy nagyon vártunk!  

A testsúly, testmagasság láb, kéz összehasonlító mérésekkel tudatosítjuk: ilyen vagyok, 

figyelem a változásokat. A személyes tárgyak elhelyezésére szolgáló tárolókkal jelezzük 

„tiszteletben tartunk, nem sértjük meg a Te személyes zónádat”.  

 

Az erkölcsi – szociális érzelmek kialakítás 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt családias légkör 

megteremtése 

 Sok közös élmény, közös tevékenység erősítse meg az erkölcsi tulajdonságokat, mint 

pl. együttérzés, figyelmesség, őszinteség, pontosság, szorgalom, önfegyelem, kitartás, 

állhatatosság, , szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás 

 A mindennapos testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, 

alkalmazkodó képességét, harmonikus testi fejlődését. 
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 A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi 

töltés segítse a konstruktív, együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az 

egészséges önérvényesítést és önértékelést, a jó és a rossz megkülönböztetését. 

 Szeressék, tiszteljék, becsüljék meg önmagukat és másokat. 

 Legyenek szociálisan érzékenyek 

 Fejlődjön kapcsolatteremtő képességük. 

 

Az esztétikai érzemek kialakítása 

 Egyéni igények figyelembe vételével esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása 

 Harmonikus, esztétikus összerendezett mozgásfejlődés elősegítése 

 Szépérzék kialakítása a környezet esztétikája segítségével 

 Ízlésformálás a mindennapok tárgy, társadalmi természeti környezetében 

 Élménybefogadó képesség fejlesztése 

 A szép és a csúnya megkülönböztetése a tárgyi, természeti társadalmi valóságban 

 Esztétikai értékítélet megalapozása 

 

Intellektuális érzelmek kialakítása 

 Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási 

vagy kialakulását, a környezeti hatások befogadását. 

 A gyerekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze alapján, azaz értelmi képességet, 

érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, különös 

tekintettel a kreativitásra. 

 A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos 

feldolgozása fejlessze a gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek 

emlékezetben tartását; 

 A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását 

 Az érzelmi alapigények biztosítása – biztonságérzett, szeretetérzet, védettségérzet – 

segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket szóval, mozgással vagy vizuális 

eszközökkel szabadon kifejezzék. 

 

 
 

 



 10 

3.3. A program rendszerábrája 

 

 

 

 

A program célja, feladata 

A nevelés kerete 

Egészséges életmód 

alakítása 
Az érzelmi, az erkölcsi 

és az értékorientált 

közösségi nevelés 

kapcsolatok 

kialakítása 

A tevékenységek kerete: 

Néphagyomány-ápolás, népszokások 

A program tevékenységformái: 

  

 Játék  

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

 Mozgás  

 A külső világ tevékeny megismerése  

 Munka jellegű tevékenységek 

A program kapcsolatrendszere 

Család Iskola, művészeti együttesek, 

alkotók, Zeneiskola, 

közművelődési intézmények 

A fejlődés eredménye 

óvodáskor végén 

Anyanyelvi -, értelmi 

fejlesztés és nevelés 
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3.4. A nevelés kerete 
 

3.4.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmódra neveléscélja a gyerekek egészséges életvitel igényének kialakítása, 

testi fejlődésük elősegítése. 

 

Feladatok: 

 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés szokásainak alakítása 

 A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátására 

 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük kielégítése 

A testi szükséglet kielégítése megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb 

tevékenységhez szükséges. A növekedés, fejlődés üteme mindenegyes gyereknél másképpen 

alakul, ezért már az óvodába lépés előtt családlátogatások alkalmával tájékozódjunk az 

otthoni körülményekről, életvitelről, szokásokról. 

Az óvónő az óvodai felvétel után készítsen a gyerekekről anamnézist. Elsősorban a testi 

szükségletek feltárására helyezze a hangsúlyt. Folyamatos megfigyeléssel, testsúly, 

testmagasság, láb, kéz összehasonlító mérésekkel segítse az egyéni sajátosságok feltárását. 

Azt óvónő a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyerekek egyre önállóbban 

elégítsék ki szükségleteiket. Asz önálló táplálkozás, öltözködés szervezettségét az óvodába 

lépés pillanatától biztosítsa az óvónő. 

 

A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel 

tápanyagszükségletük ¾ részét az óvodában kapják, ha az óvodai élet teljes időtartamát 

igénybe veszik. Az óvoda kísérje figyelemmel a gyermekek étrendjét, az otthon étkező 

gyerekek étkeztetésére vonatkozóan tartsanak egyéni és csoportos megbeszéléseket a 

szülőkkel. Az étkezési szokásokat az óvónő úgy alakítsa ki, hogy minél szervezettebben 

történjen.  Ismerje meg és tartsa tiszteletben a gyermekek különböző táplálkozási szokásait. 

Ösztönözze, de ne kényszerítse a helyes táplálkozási szokások kialakulását. Az óvónő a 

nevelés során hangsúlyozza az egészséges étrend jelentőségét, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentésére, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának fontosságára 

hívja fel a figyelmet. Biztosítsa, hogy a nap minden szakában ihassanak. Beszéljék meg és 

gyakorolják az óvodában a gyerekek a helyes fogmosást. 
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A testápolás a gyerekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Az óvónő és a dajka a 

gyermek ápolása közben teremtsen interakciót, hogy a gyerekek kívánsága, kérése alapján 

tudjon segíteni. A kézmosást. Fogmosást, fésülködést, orrtörlést, mosdóhasználatot 

szükségleteiknek megfelelően önállóan gyakorolhatják a gyerekek. Az óvodai és a családi 

szokások összehangolása segít az azonos elvek betartásában. Az időjárásnak megfelelő 

öltözék védi a gyermeket., szorgalmazzák a többrétegű öltözködést. 

A mindennapi szabad mozgás a fejlődés nélkülözhetetlen eleme, amelyet a változatos udvari 

játékok,, mozgásos játékok, körjátékok szervezésével igyekszünk biztosítani. A mozgás után a 

gyerekeknek szükségük van a pihenésre, melyhez biztosítjuk az optimális feltételeket. (tiszta 

levegő, csend). Az elalvás előtti mesélésnek, altató dalok halk éneklésének, dúdolásának 

hatására a gyerekek megnyugszanak, elszenderednek. Egy órai nyugodt pihenés után az 

óvónő tegye lehetővé, hogy a nem alvó (5-6 éves) gyerekek felkelhessenek, és csendes 

tevékenységet folytathassanak. A nyári hónapokban az iskolába beíratott gyerekeknek legyen 

lehetőségük akkor pihenni, amikor szükségük van rá. Ezzel is előkészítjük az iskolai 

napirendet. 

 

A gyerekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve gondozza a 

felnőtt mindaddig, míg a gyermek szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, 

kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, 

edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törülköző használatával kell biztosítani. Az esetleges 

ágybavizelést tapintatosan kezeljük, igyekszünk a szülőkkel az okokat megkeresni és 

megszüntetni. Csakis a szeretetteljes bánásmód, a szülőkkel való jó partneri kapcsolat 

szüntetheti meg a főként pszichés eredetű okokat. 

A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 

testtartást, ezért különös jelentősége van a prevenciós fejlesztő tornáknak, az úszásnak. A 

lábboltozat erősítő gyakorlatoknak a lúdtalpasság megelőzésében van szerepe. Az edzettség 

biztosítása érdekében minden nap – ha lehet, kétszer – tartózkodjanak a gyerekek a 

szabadban. A gyerekek érezzék a mozgás, a víz, a szabadtéri játékok fejlesztő hatását. 

 

Mindennapos testmozgás  

Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért: 

Változatos napi és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének folyamatos 

kielégítését. Minden nap szervez mozgástevékenységet. Heti 1 kötelező testnevelés 

foglalkozást vezet, a nagycsoportosoknak megszervezi az úszásoktatást (vízhez szoktatást) . 

Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával biztosítja. Megtervezi 

a helyet, időt, és a közegekben való mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a 

korosztályok életkori sajátosságait. Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén 

nem) napi 1-3 órában levegő- és napfény-edzést biztosít, a fokozatosságot betartva. A nyári 

napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építi (kivétel az erős napsugárzás miatt 

a 12-15 óra közötti időszak). A mozgás anyagát lásd mozgás fejezetben.  

 

A gyerekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 

Adottságainknak megfelelően igyekszünk olyan esztétikus, inger gazdag tárgyi környezetet 

kialakítani, amely kedvezően befolyásolja egészséges életmódjuk alakulását. Az óvoda nagy 

alapterületű udvarán minden csoportnak megfelelő helye van. Változatos lehetősége nyújt 

mindkét telephelyen a mozgáshoz, játék tevékenységhez. Rendelkezik árnyékos és napos 

területtel, füves résszel, homokozóval, mozgást biztosító játékokkal. Az udvar akkor tölti be 

fejlesztő, nevelő hatását, ha az adott lehetőséggel élnek az óvónők, biztosítják azok 

használatát. 
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Adottságainkat, lehetőségeinket figyelembe véve igyekszünk olyan esztétikus, inger gazdag 

tárgyi környezetet kialakítani, amely kedvezően befolyásolja a gyerekek egészséges 

életmódjának alakulását. Mindkét telephelyen fontos feladat az épület állagmegóvása és 

gondozása. Az óvónők saját maguk készítette eszközökkel, dekorációval járuljanak hozzá a 

környezet vonzó, célszerű kialakításához. A természetes világítás céljából az ablakokat 

hagyjuk szabadon, csak olyan függönyt használjunk, ami a fényt jól átengedi.  Fűtés idején a 

száraz levegő ellen párologtatót használunk. 

A többféle játéktevékenységhez az óvónő alakítson ki elkülönített szobarészeket. (mese, 

drámajáték színtere).  

Az öltöző legyen a gyerekek számára személyre szabottan elhatárolódó, a mosdóban 

megfelelő méretű eszközök segítsék a szükségletek kielégítését, legyen saját fogmosó 

felszerelése, törülközője, fésűje minden gyereknek. 

 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

Kialakítja a gyermekekben a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat, 

megalapozza a környezettudatos magatartást. 

 

Szakemberekkel való együttműködés 

Megfelelő szakembereket von be a speciális, vagy sajátos nevelésű gyermekek ellátásába, 

fejlesztésébe. A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek 

bevonásáról gondoskodik, az óvoda orvosa, fogorvosa, védőnője, szakszolgálatok 

segítségével. A Szakértői Bizottság logopédusával konzultál, aki az előírtaknak megfelelően 

tart foglalkozásokat óvodánkban. A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás 

gyermekeket, s az órarendjében a fejlesztő foglalkozásokat megtervezi. A Szakértői Bizottság 

pszichológusával, egyéb szakemberével kapcsolatot tart, aki évi rendszerességgel 

megvizsgálja a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket, javaslatot ad az egyéni bánásmódra 

és a fejlesztésre, valamint speciális terápiára fogadja őket. Az óvodapedagógus a javaslatokat 

beépíti az egyéni fejlesztő munkába. 

 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A testápolási szokásoknak megfelelően tudnak önállóan, felszólítás nélkül tudnak 

tisztálkodni, fogat mosni, fésülködni 

 Önállóan használják a mosdót 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 

használják köhögéskor, tüsszentéskor. 

 Esztétikusam terítenek, vigyáznak az asztal rendjére, tisztaságára 

 Ismerik és tudják az evőeszközök helyes használatát 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi telt fogyasztanak 

 Tudnak önállóan szedni az ételből, önteni a kancsóból 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek 

 Önállóan öltöznek, vetkőznek, ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 Ruhájukat esztétikusan a zsákba helyezik. 

 Ügyelnek saját külsejük esztétikájára 

 Kialakul bennük a tiszta, esztétikus környezet igénye,, és vigyáznak is arra. 
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3.4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek 

kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. Kiemelt cél az érzelem sivár 

környezetből óvodába kerülő hátrányos helyzetű gyerekeknél a tartós, szeretetteljes kapcsolat 

kiépítése. 

Feladatok 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes családi légkör megteremtése az 

beszoktatástól az óvodáskor végéig. 

 Pozitív érzelmi töltésű gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek kapcsolat kialakítása  

 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes családi légkör megteremtése  

Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó, 

szeretetet sugárzó, családias légkör kialakítását. 

Már a beszoktatás pillanatától arra törekszünk, hogy a gyermeket pozitív érzelmi hatások 

érjék, szeressék meg az óvodai életet.  Ennek érdekében lehetővé tesszük, hogy a szülő 

ismerje meg az óvodai életet (Folyamatos „anyás” beszoktatás). A nehezebben beilleszkedő 

gyerekeket mondókákkal, dallal, ölbeli játékkal nyugtatjuk meg. Lefekvés előtt különös 

gondot fordítunk a bensőséges, személyes kapcsolatra. A gyerekek elhozhatják személyes 

játékaikat, tárgyaikat amelyekhez ragaszkodnak. A gyermekek jelét úgy válasszák ki az 

óvónők, hogy azokhoz mondóka kapcsolódjon. 

A nagyobb gyerekek segítsék a kisebbeket a mosdóban és az öltözködésnél. A közös 

élmények az óvodás kor végéig biztosítják a gyermekek együttműködését. Az osztott 

csoportokban minél több közös programot szervezzenek a kicsik és nagy óvodások 

együttműködésére. 

 

Pozitív érzelmi töltésű gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek kapcsolat kialakítása  

A gyermekek pozitív töltésű érzelmi kapcsolatai csak úgy alakulhatnak ki igazán, ha jól érzik 

magukat a csoportban. Segítjük, támogatjuk a baráti kapcsolatok kialakulását, a másság 

elfogadását. Nevelésünk alapja a feltétel nélküli szeretet, a szükséges korlátokkal együtt. A 

korlátokat úgy szükséges megszabni, hogy annak az adott korosztály meg tudjon felelni. 

Engedjük az érzelmi megnyilvánulások sokféleségének érvényesülését, szem előtt tartva azt 

az elvet, hogy a pozitív érzelmi megnyilvánulásokat erősítjük, a negatívokat visszatartjuk, 

fékezzük. 

Bizalmas kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, a hatékony együttnevelés, egyéni nevelés 

érdekében, megismerve ezáltal a gyermekek egyéni jellemzőit. 

 

A felnőtt-gyermek kapcsolatnak érzelem vezéreltnek kell lennie! Fontos, hogy megértsük a 

gyermek érzelmeit. Elvárásainkat röviden, egyértelműen, pozitív megerősítőként fogalmazzuk 

meg, mindig lehetőséget adva a javításra. Lehetőséget biztosítunk a saját érzések 

elmondására, mások meghallgatására, elfogadására. A parancsolás helyett igyekezzünk 

kérdezni, ami elősegíti a megértést, az átérzést. Így elérhető, hogy a gyermek igénye, akarata 

nincs hátérbe szorítva.  

A szocializáció szempontjából különös jelentősége van a közös élményekre épülő 

tevékenységek gyakorlásának. A közös együttlét, a közösen végzett munka öröme nagyszerű 

érzés. Erősíti a gyermekek erkölcsi jó tulajdonságait: az együttérzést, segítőkészséget, 

lelkiismeretességet, önzetlenséget, figyelmességet, őszinteséget, igazmondást. 

Fejleszti egyben akaratukat, ezen belül önállóságukat, önfegyelmüket, kitartásukat, 

feladattudatukat, szabálytudatukat. 
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A gyermekek tevékenységéhez au óvónő biztosítson nagy szabadságot a pontos határok 

megjelölésével. Az óvónő segítse a gyermekbarátságok kialakulását.  

Az óvónő nevelje a gyerekeke érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása során. 

Bátorítson minden gyermeket a csoportban, hogy belső elégedettsége, pozitív énképe 

alakuljon ki. Az agresszív gyerek lehetőleg ne kapjon figyelmet az agresszivitáson keresztül.  

A negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni kell. 

A felnőtt-gyermek társalgásában világos, egyértelmű,építő, előrevivő megfogalmazás jelenjen 

meg. A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélőtárs megbecsülése, értékelése, a kölcsönös 

engedmény keresése. 

A tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermeknek, hogy önálló 

döntéseket hozhasson. 

A gyermekek viselkedés kultúráját fejlessze a felnőttek pozitív példája. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, a felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban, tettekben is kifejezésre tudják juttatni. 

 A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés, helyes cselekvés szabályainak 

betartása. 

 Figyelmeztetik egymást a szabályok megszegése esetén. 

 Kérés nélkül segítenek egymásnak és a kisebbeknek. 

 Szeretettel fogadják a csoportba érkező vendégeket 

 A megkezdett tevékenységeket türelmesen képesek befejezni 

 Képesek nyugodtan ülni, meghallgatni egymást és a felnőtteket. 

 Szívesen dolgoznak a közösségért, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Értékelik saját tetteiket, elismerik saját hibájukat, konfliktus helyzetben tudnak 

egyezkedni. 

 Tudnak kezdeményezni 

 Igényükké válik a tevékenységben való részvétel és együttműködés. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerült akadályokat. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

 

3.4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Célja:  

 Az anyanyelv megismertetésére, megbecsülésére, szeretetére nevelés  

 A kommunikációs képesség megalapozása  

 Szókincs és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.  

 Mindenki meg tudjon érteni mindenkit, a közlésnek legyen tartalma és az fontos legyen 

valakinek  

 A gyermekek értelmi képességeinek, kreativitásának fejlesztése. 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.  

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, – beszélő 

környezettel, helyes minta és szabálykövetéssel (a javítgatás elkerülésével) az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. Programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv 
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és a kommunikáció fejlesztése. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az 

óvodapedagógus személyes példájával, kommunikációs helyzetek megteremtésével 

ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, bővítse szókincsüket, adjon lehetőséget 

metakommunikációs ismereteik bővítésére. Az óvodapedagógus és a gyermek párbeszéde a 

társalgási formákon túl alapvetően nyelvtani kategóriák kialakulását is elősegítik. Az 

óvodapedagógus feladata, hogy figyelmet fordítson az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének 

fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására.  

Programunk sajátossága, hogy az anyanyelvi játékok számára elegendő időt biztosítunk, 

alkalmazkodva a gyermek életkori sajátosságához- és ezeket, a játékokat beépítjük a 

mindennapi életünkbe. Programunk folyamatosan biztosít a gyermekek érdeklődésére, 

kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építve változatos 

tevékenységeket,, melyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az 

őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Az óvodapedagógusok tudatosan és 

tervszerűen biztosítják a gyermekek fejlődéséhez szükséges, differenciált tevékenykedés 

feltételrendszerét. Kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során 

mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét (értelmi képességek: érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) tehetségét, kreativitását, fejlődési 

ütemét, segítse tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való 

elzárkóztatásában.  

 Az ovi-galéria: A gyermekek szemmagasságában elhelyezett alkotások szolgálják a 

rácsodálkozást, a esztétikai élményt és nevelést. Az alcsúti telephelyen erre külön szoba áll 

rendelkezésre, hasonlóan a video-szoba kialakításához.  

 

Feladat  

 Minta és modelladás, szabályközvetítés megteremtése.  

 Beszélő környezettel a kommunikáló képesség, a beszélő magatartás fejlesztése.  

 A természetes beszélő- és kommunikációs kedv kialakítása és fenntartása 

élménybeágyazottan, komplex jelleggel és tapasztalatszerzéssel valamennyi 

tevékenységforma keretében.  

 A gyermekek érdeklődésén, kíváncsiságán alapuló, a gyermekek meglévő 

tapasztalatait, ismereteit figyelembe vevő, változatos tevékenységi lehetőségek 

megteremtése.  

 

 

4. A tevékenységek kerete 

 

4.1.A program tartalma:  

4.1.1. Néphagyomány-ápolás, népszokások 

Ez a program a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónők feladatának tekinti. 

Az óvónő építse be a kisgyermek nevelésébe mindazon érzéseket, amelyek a folklórban 

megőrzésre érdemesek, teremtse meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első 

pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolásnak. 

 Az óvoda természetes közege a hagyományápolásnak., a mi gyermek is megtalálja benne a 

szépséget, örömöt és követendőt. A népi kultúra gyermektől-gyermekig, óvónőtől-óvónőig 

szájról-szájra hagyományozódik. A program olyan óvónőt igényel, aki ismeri, szereti a 

gyermekfolklórt, képes azonosulni azzal, tudja a népszokások eredetét, lényegét, 

hiedelemvilágát, jelképeit. Jártasságra tett már szert a kézművességben, számos népi játékot, 

mesét, népdalt ismer, lakóhelyének hagyományából merít, gyűjt. 
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A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban 

 Vers, mese, dramatikus játék (Népmesék, mondókák, névcsúfolók, találós kérdések, 

közmondások, rigmusok, időjóslások) 

 Énekek, énekes játékok, zenehallgatás (Mondókák, énekes, gyerekjátékok, népdalok, 

magyaros népzene) 

 Rajz, mintázás, kézimunka (tárgykészítő népi játékok,, sodrások, fonások, szövések, 

gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács, nemezelés) 

 Mozgás, mozgásos játékok (ügyességi- és sportjátékok) 

 

4.1.2. A néphagyomány-ápolás tartalma korcsoportonként 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, melyhez az óvónő a gyerekek 

kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosít változatos tevékenységet. Eközben történő 

együttjátszás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát. 

Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított forma, hanem vidám 

hangulatú felszabadult együttlét kell, hogy legyen. 

 

4.2. JELES NAPOK, ÜNNEPEK 

 

A hagyományőrzés, a jeles napok a két telephelyen némi különbséget mutatnak, mert a 

tagóvoda megőrzi a már kialakult szokásokat, gyakorlatot. Ennek megfelelően a jeles napok 

megtartása a következő:  

 

Jeles napok, ünnepek: 

 
 

Az ünnep 

megnevezése 

 

 

Tartalma 

Szüreti 

mulatság 

3-4 évesek  

Hallgassanak éneket, mondókát almáról, szőlőről, szüretről. 

Kedvük szerint vegyenek részt a szüreten, a mulatságban. Szemezzék a szőlőt, 
kóstolják a mustot. 

          4-5 évesek 

Ismerjenek meg egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtsék, válogassák az ősz 

gyümölcseit. Vegyenek részt a szüreti előkészületben, süssenek pogácsát. Kedvük 

szerint vegyenek részt a szüreten, játszanak népi játékokat, préseljék a mustot, 

táncoljanak népzenére. 

5-6-7 évesek 

Szervezzenek szüreti mulatságot az óvónő segítségével. Díszítsenek kaput 

gyümölcsökkel, süssenek pogácsát. Tudjanak verset, dalt, mondókát a szüretről, a 

szőlőről. Legyenek aktív részesei a mulatságnak, táncoljanak, énekeljenek, 

játszanak szüreti népi játékokat, szemezzék, préseljék a szőlőt.  

Klotild nap Óvodánk alapításának ünnepe, emlékezés Klotild főhercegnőre, az alapítónkra. 
Koszorút helyezünk el az emléktáblánknál, Klotild főhercegnő képe alatt. 

Beszélgetünk a régmúlt időkről, megnézegetjük az óvodánk történetét bemutató 

fotóalbumot. 

Okt.23-i 

megemlékezés 

Zászlót készítünk, dalt tanulunk a nemzeti ünnepre. Ünneplő ruhába öltözve 

kivisszük zászlóinkat az emlékparkba. 

Adventi 

készülődés 

(November 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)  

3-4-5 évesek 

Kedvük szerint figyelik a nagycsoportosok és az óvónők gyertyaöntését, 

gyertyaformálását, díszítését. Hallgassanak karácsonyi énekeket, népzenei 

felvételeket. 

András-napi 

gyertyaöntés 

Az adventi készülődést az András-napi gyertyaöntéssel kezdjük november végén 
5-6-7 évesek 

Vegyenek részt a gyertyaöntésben, díszítésben 
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Mikulás ünnep Mikulásvárás során tanuljanak az ünnephez illő és az életkoruknak megfelelő 

dalokat, mondókákat, versikéket.  

Mézeskalács-

sütés 

Karácsonyi készülődésünk része a mézeskalács-sütés, ahol a szülőkkel, 

testvérekkel együtt töltünk el egy kellemes délutánt. Mézeskalácsot sütünk, 

díszítünk ajándékba, otthonra és helyben fogyasztásra.  

Karácsonyra készülünk a foglakozásokon, kezdeményezéseken is.  

3-4 évesek 

Ismerkedjenek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. 
A naptár alapján készüljenek minden nap eg yszerűbb 

Karácsony az 

óvodában 

feladatokkal karácsonyra. Rövid dalt, mondókát vagy verset tanuljanak az 

ünnepkörnek megfelelően. 

Készítsenek egyszerű fenyődíszeket, ajándékot szüleiknek. Figyeljék meg a vízbe 

tett cseresznyeágat, az ültetett Luca-búzát. Ismerkedjenek a karácsonyi 

népszokásokkal. 

Segítsenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. Naponta nézzék meg mik 

a további feladatok. Tegyék vízbe a cseresznyeágat, ültessenek Luca-búzát, 

fényesítsenek almát, fessenek az ablakra, süssenek mézeskalácsot, készítsenek 

fenyődíszt nehezebb technikával. Tanuljanak dalt, verset, mondókát az alkalomra. 

Egyenek almát, mézes diót, gyújtsák meg a gyertyát. 
5-6-7 évesek 

Önállóan, de az óvónőjük irányításával készítsenek adventi naptárt és koszorút. A 

megbeszélt feladatokból bontsanak ki egyet naponta és oldják meg a kijelölt 

feladatot. Luca napján kotyoljanak a másik csoportban, tanuljanak kotyoló 

mondókát, verset karácsonyra. Figyeljék az időjárást. Bevált-e a Katalin napi 

jóslat? Készítsenek asztaldíszt, öntsenek gyertyát. Az étkezési szokásokhoz: 

süssenek tököt, gerezdeljenek almát, törjenek diót, gyúrjanak, süssenek és 

díszítsenek mézeskalácsot. 

Újévi zenés 

napok 

Vegyenek részt kedvük szerint az egész napos zenés programban, ahol zenél és 

énekel szülő, nagyobb testvér, az óvónők, a nagyobb gyerekek, és egy-egy 

vendégművész.  Hallgassanak gyermekeknek szóló komolyzenét, népzenét CD-n 
és kazettán.  

Farsangi 

mulatság 

 Télbúcsúztató népszokás. 

 3-4 évesek 

Egyszerű technikával készítsenek papírálarcot, öltözzenek jelmezbe, ha kedvük 

van táncoljanak, utánozzák az óvónő táncos mozdulatait. 

4-5 évesek 

Díszítsenek farsangi álarcot, gyűjtsenek zsákbamacskához tárgyakat, vegyenek 

részt a farsangi játékokban, tanuljanak egyszerű farsangi dalokat vagy 

mondókákat. Hallgassanak tréfás mesét, verset.  

5-6-7 évesek 

Tanuljanak farsangi dalt, bálba hívogató mondókákat. Segítsenek jelmezük, 

maszkjuk elkészítésében. Vegyenek részt a zsákbamacska kihúzásban, hívogassák 
társaikat a mulatságba. Vegyenek részt a táncban, az ügyességi játékokban, a 

csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében. 

Látogatás az 

iskolába 

„Gergely-járás” 

 Látogatás az iskolában. A leendő első osztályos gyermekeket vendégségbe hívják 

az iskolába az iskolás gyerekek. Ott közösen játszanak a kisiskolásokkal és a 

tanító nénikkel, részt vesznek egy játékos tanítási órán.   

Március 15-i 

megemlékezés 

    4-5 évesek  

Kokárdát, katonát fessenek, dalt, kis verset vagy mondókát tanuljanak a nemzeti 

ünnepre.  

5-6-7 évesek 

Beszélgessenek az óvónővel az ünnepről, a szabadságharcos katonákról, a 

szabadságról és a hazaszeretetről. Tanuljanak éneket és verset az ünnepre. 

Húsvéti táncház 

és vásár 

Az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap) 

Határkerülés, kiszézés, zöldág-hordás, komálás, komatál hordás, locsolkodás, 

tojásjátékok. 

Húsvéti táncház és vásár.  

3-4 évesek 

Tanuljanak locsolóverset, berzseljenek tojást óvónőjük segítségével. 

Locsolkodjanak és vegyenek részt a tojásjátékokban.  
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Fogadják a kiszézőket, tegyenek nagy sétát az óvoda környékén. Vegyenek részt a 

húsvéti táncházban és vásáron. 

4-5 évesek 

Tegyenek nagyobb sétát a környéken, írjanak tojást viasszal, díszítsék 

csoportszobájukat. Kiszebábbal kiszézzenek a másik csoportban. Vegyenek részt a 

húsvéti táncházban és vásáron. 

5-6-7 évesek 

Díszítsék az ablakot festéssel. A tavaszi határkerülést tegyék meg, jó messze a 
határban. Tanuljanak mondókát a locsoláshoz, komáláshoz, dalt a komatál-

küldéshez. A fiúk locsolják meg a lányokat és az óvónőket, a lányok készítsenek 

tojást a fiúknak maratással vagy karcolással. Komáljanak a barátok egymással, 

süssenek komatálban süteményt és komáljanak választott közösséggel.  

Vegyenek részt a húsvéti táncházban, táncoljanak, próbáljanak ki néhány népi 

mesterséget.  

Májusfa-állítás             3-4 évesek 

Az óvónő és a nagyok feldíszített fáját járják körül tavaszi dalokat énekelve.  

4-5 évesek 

Egyszerűbb díszeket készítsenek a májusfára, segíthetnek díszíteni is. 

5-6-7 évesek  
Maguk készítik a díszeket a fára, közösen díszítik. Tavaszi körjátékokat és népi 

játékokat játszanak a fa körül. 

Anyák napja  Kis versekkel, énekekkel, játékokkal készüljenek anyák napjára. Készítsenek apró 

ajándékot az édesanyjuknak. 

Gyermeknap  Király és királyné - választás 

3-4 évesek 

Figyelgetik a nagyok készülődését, részt vesznek a tréfás vetélkedőkben. 

Hallgassanak a Pünkösdről dalt, mesét, nézzenek képeket. 

Ballagás – 

évzáró 

ünnepség 

   Az óvodai élet folyamán tanult versekkel, dalokkal, esetleg rövid mesék 

eljátszásával búcsúznak el a nagycsoportosok az óvoda dolgozóitól, fiatalabb 

társaiktól. 
         

Pünkösdölés – 

játszóház az 

udvaron 

5-6-7 évesek 

Tanuljanak a pünkösdi király és királyné – választáshoz énekes játékokat, dalokat, 

egyszerűbb tánclépéseket. Táncoljanak zeneszóra, énekszóra a vidám forgatagban 

 

5. A program tevékenységformái 
 

5.1. Játék 

Az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége, aktivitásának legfőbb területe a játék. Általa 

ismerkedik a világgal, gyakorolja azokat a tevékenységi formákat, amelyek 

nélkülözhetetlenek egyenletes fejlődéséhez. Ez indokolja, hogy programunk a középpontba 

helyezi a gyerekjáték színvonalas megvalósítását. 

A nevelés, ismeretszerzés folyamatában a játékot olyan lehetőségnek tekintjük, amelynek 

tudatos érvényesítése, fejlesztése, a játék formáinak és tartalmának gazdagítása céljainknak 

megfelelően eredményezi a gyermekek személyiségformálását. 

Azokat a sajátosságokat fejlesztjük ki, melyek által kifejlődik a gyermekek önállósága, 

kezdeményezése, aktivitása. 

A játék típusbeli és tartalmi gazdagodása azoktól az ismeretektől, élményektől, 

tapasztalatoktól függ, amelyeket a gyermek a felnőttel (óvónő) való közös tevékenység során 

aktívan szerez. Ennek ismeretében arra törekszünk, hogy biztosítsuk az élményszerzés 

lehetőségét, a játék színessé, változatossá tételét. 

A játék alaptevékenység jellegéből levezethető az a szerep, amelyet betölt az 

ismeretszerzésben, és az érzelmi képességek fejlesztésében. Így a játéktevékenység az 

ismeretszerzés széles bázisa. 

Célunk, hogy az óvodás gyermek az adott életszakasznak legjobban megfelelő tevékenységi 

formákat gyakorolhassa.  
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”A játék a gyermek útja annak a valóságnak a megismeréséhez, amelyben él, és amelyet 

továbbalakítani hivatott.” 

 

Feladatok: 

 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának 

biztosítása a szabad játékban és a játékba ágyazott tanulás során. 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának, minőségének 

gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. 

 A gyermekek beszédkészség fejlesztése a játékban. 

 Az óvónő játéksegítő módszerei. 

 

5.1.1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 (légkör, hely, idő, eszközök, tapasztalatszerzés, élmények) 

 

A légkör biztosítása 

Alkotókedvű légkört elsősorban olyan játék biztosításával érhet el az óvónő, ahol a gyermek 

szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen témát dogoz fel, 

milyen eszközzel jeleníti meg azt, milyen helyet választ, és mennyi ideig tart a játéka. 

Az óvónő teremtse meg mindezekhez a feltételeket. A játékos légkört segíti a sok új ötlet is, a 

kellő időben adott segítség, megerősítés. 

A csoportban csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör 

fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra váltását. 

A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan, vagy társaikkal 

önfeledten játszani. 

Az óvónő kezdeményezésére a gyermekek szívesen vesznek részt az énekes és mozgásos 

játékokban. 

A képességfejlesztő játékoknál a gyermek válasszon szabadon a felkínált szerepek, 

játékhelyzetek, társak között. Az óvónő az együttjátszás során teremtse meg a kezdeményezett 

játékhoz szükséges témát, eszközöket, szabályokat, helyet. 

A szabad légkör kialakításában nagyon fontos szerepe van az óvónő és az óvodások közötti 

meghitt, közvetlen kapcsolatnak, a gyermekek biztonságérzetének az óvodában. 
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A különböző típusú játékokhoz szükséges hely biztosítása 

A gyermekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy amíg erre nem képesek, az 

óvónő segítségével alakítsák ki játékuk számára a megfelelő helyet. A csoportszobákban 

legyen helye a többféle állandó és variálható, vagy új játéktípusnak (pl. mesesarok) és 

ábrázoló tevékenységnek. Az ehhez szükséges eszközök játékidőben álljanak a gyerekek 

rendelkezésére. Az intellektuális érzelmeket kiváltó séták során összegyűjtött tárgyak, 

termékek, növények, képek a kincseket őrző sarokban kapjanak helyet, amit a gyermekek 

alakítanak ki és rendeznek különböző szempontok alapján. 

A játéktér lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért ösztönözzük őket arra, hogy minél 

több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. A szabadban töltött idő alatt az évszakoknak 

és az időjárásnak megfelelően játszhassanak a gyermekek. Az időjárás függvényében az 

óvónő segítse az udvari szerepjátékok kibontakozását. 

Célunk, hogy a különböző fajta játékok szervezésében, akár a szabadban (udvar, játszótér, 

kirándulások helye), akár a csoportszobában, a gyermekek ne akadályozzák, ne zavarják 

egymást, képesek legyenek elmélyülten és tartósan játszani. 

 

A játékhoz szükséges idő 

A tevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon 

választott játékkal játszhatnak. A játékok folytonosságát a folyamatos napirend biztosítja. A 

napirend rugalmassága lehetővé teszi a gyermekek személyiség fejlődését szolgáló 

események beillesztését, figyelembe véve a gyermekek önállóságának, ügyességének 

fejlődését. 

A 3-4 éves gyermekek az étkezés, a tisztálkodás és az alvás kivételével szinte az egész napot 

így játékra fordítják, kivéve a tisztálkodás, étkezés, alvás idejét. (egyedül, egymás mellett, 

összeverődve.) 

Az 5-6-7 éves gyermekek már összeszokott csoportokban játszanak.  

A csoportok kialakulásához, szerepek elosztásához már több időre van szükség, mint a 

kisebbeknél. Ezért az óvónő kísérje figyelemmel a játékot, és törekedjen arra, hogy csak 

akkor ajánljon más tevékenységet, ha már az elmélyült játék felbomlóban van, és azt a 

körülmények miatt szükségesnek látja. 

A napi életszervezésben az óvónő törekedjen arra, hogy a gyermekek minél több időt 

kapjanak az udvari játéktevékenységhez. 

Akár a teremben, akár a szabadban játszanak a gyermekek (gyakorló-, szerep-, konstrukciós- 

vagy szabályjátékot), a lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy más hasznos tevékenységgel 

is foglalkozhassanak (rajzolás, mintázás stb.) Ezzel is fokozza az óvónő a játék szabad 

választásának örömét. 

 

 

A kreativitást segítő játékeszközök 

A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek  kibontakoztatják és gazdagítják a 

gyermekek elképzeléseit. Az óvónő a játékhoz olyan eszközöket biztosítson, amelyek ezt a 

motiváló, fejlesztő hatást kiváltják, és az elmélyült játék kialakítását, a gyermek aktivitását 

segítik. 

A 3-4 éves gyermek játékához sok eszközre van szükség. Elsősorban a gyakorló játékokhoz, 

amelyek fejlesztik a gyermekek pszichikus funkcióját. Másodsorban a hagyományos 

szerepjátékokhoz (papás- mamás, fodrászos, orvosos stb.), valamint az esztétikai neveléshez 

(vers, ének, mese, csengő-bongó hangszerek). Az óvónő a 4-5-6-7 éves korosztálynak bővítse 

az eszközválasztékát, elsősorban a szerepjátékokhoz kapcsolódó kellékekkel. 

Az udvari játékok zömmel a gyermekek nagymozgását elégítik ki, de ha az időjárás 
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megengedi, legyen mód kirakni különböző játékeszközöket és ott is megteremteni a nyugodt 

kreatív játékot (rajzolás, festés, mintázás stb.). 

Fontos, hogy a különböző szereket a gyermekek a játékban felmerült szükségleteknek 

megfelelően, sokoldalúan, sokféleképpen használhassák fel. 

Az eszközöket becsüljék meg, a tudatos rongálást kerüljék el. 

 

A gyermekek tapasztalatainak gazdagítása, az élmények szerepe 

A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal a játék tartalmát gazdagítják. Az 

óvónő tegye lehetővé, hogy a családban, óvodában, tágabb természeti- és társadalmi 

környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékidőben is átélhessék.  

 

A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának, minőségének alakítása a 

gyermekek egyéni sajátosságaihoz igazodva 

A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a fajta 

manipulálás, amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorló játék.  

Legyen módja a gyermekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait, 

így a véletlen cselekvéshez örömérzés társul. Ez az örömszerzés ad alapot a cselekvés 

többszöri megismétléséhez. Az óvónő biztosítsa a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, és 

játékával adjon mintát az eszközök helyes használatához, a játékok elrakásához. 

A gyakorló játék jól fejleszti a szem – kéz koordinációt, kezesség – szemesség kialakulását. 

Az udvaron is biztosítani kell a játékfajta lehetőségét. Erre legalkalmasabb a homok, és olyan 

kisebb- nagyobb tárgyak, melyeket a gyermek saját szabályai szerint rakosgat.  

Az óvónő segítse a gyermek játékát továbbfejlődni. Már a legkisebbeknél is megjelenik a 

szerepjáték. Ötéves kortól kezdve a játék már erősen társas jellegű. Az addig egyedül, majd 

egymás mellett játszó gyermekek most már egymás közt osztják ki a szerepeket. A 

szerepjáték legfőbb mozgatója a gyermek vágya a felnőttségre: azt teszi, úgy viselkedik, mint 

a „nagyok”. 

Éppen ezért a szerepjáték ebben a korban már komoly erkölcsnevelő tényező. A gyermek nem 

csak az utánzott személyek magatartásába éli bele magát, hanem a játékszerep a benne való 

kitartásra, helytállásra kötelezi. 

A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a dramatizálásnak, bábozásnak. 

Az egyszerű mesék megjelenítésében legyen résztvevő az óvónő, adjon modellt egy-egy 

szereplő megformálásához. A bábozás először az óvónő előadásával jelenjen meg. A 

dramatizáláshoz, bábozáshoz szükséges eszközöket, kellékeket, feltételeket teremtse meg. 

A konstrukciós játékokhoz kapcsolva jelenjen meg a barkácsolás. A gyermek e tevékenységére 

legyen jellemző a formagazdagság, élje át az „én készítettem” alkotás örömét. A játék 

sokfélesége az eszközök és az anyagok változatosságát igényli. 

A gyermekek játsszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi- és szabályjátékokat, 

amelyek könnyen betarthatók. Az óvónő tervezzen olyan szabályjátékokat, amelyek a 

gyermekek mozgásigényét is kielégíti. 

A nagyobb gyermekek játékában is megjelennek a különböző játékfajták, de dominánsan 

jelentkezik az érzelemmel telített szerepjáték, melyhez különösen erős képzelőerő társul.  

Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy a beleélés kifejtett formája kialakulhasson, 

minél többféle szerepet megformálhasson. A gyermekek játékelgondolása fejlődjön, jelenjen 

meg a többféle ötvözetből kialakított tartalmas játék, ami fejleszti a kommunikációs 

képességet, szabálytanulási készséget, társakhoz való viszonyt, az együttes cselekvő 

képességet. Legyenek a játék vezetői, irányítói maguk a gyermekek is. 

 

A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játék közben 
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A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. Az 

óvónő szerepvállalásai modellértékűek a szókapcsolatok, hangsúly, hanglejtés, hangerő, 

hangszín, mimika, gesztus tekintetében. A hangszínnel, hangerővel bánni tudást a dramatikus 

játékok segítik elő. 

Az óvónő által kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak teret az artikuláció, szókincs, 

kifejezőkészség fejlesztéséhez (hangutánzó játékok, hallásfejlesztő játékok, légzési technikát 

segítő játékok, szinonima-kereső játékok stb.) 

 

Az óvónő játéksegítő módszerei 

Elsősorban a „játék kettős tudatát” kell az óvónőnek teljes egészében átvennie. Neki is éppen 

olyan komolynak kell tekintenie a játékot, mint a gyermeknek, de érzékeltetnie kell, hogy ő is 

tudja: „ez csak játék”. Nyugodt játéktevékenység esetén, vagy ha a gyermekek 

problémamegoldóak, az óvónő irányítása legyen játékot követő, szemlélő, hagyva a 

gyermekeket cselekedni. 

A kiscsoportosok esetében – ha szükség van rá – az óvónő legyen játékkezdeményező, 

modellnyújtó játszótárs. Ebben a helyzetben is legyen támogató, engedő és elfogadó. Segítsen 

azok játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények. 

A játék irányítása a játék alapfeltételeinek biztosításán kívül azt jelenti, hogy az óvónő segít a 

játék során a valóság minél gazdagabb újraalkotásában, valós élethelyzetek, kapcsolatok 

minél többoldalú vagy elmélyültebb megteremtésében, érzelmeik kibontakoztatásában, 

gondolataik kifejtésében, tapasztalataik érvényre juttatásában. Minderre azért van szükség, 

hogy ezáltal a játszó gyermekek személyiségét, vonásainak alakulását kedvezően 

befolyásoljuk.  

Az óvónő akkor avatkozzon be a játékban, ha a gyermekek durvák egymáshoz vagy ha 

veszélyeztetik egymás épségét, játékát. 

 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

 A gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt 

venni. 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

 Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 

 Bonyolult építményeket képesek kreálni. 

 Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására. 

 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által támasztott viselkedési szabályok 

 Derűs, félelemmentes, kiegyensúlyozott magatartás vállalása, szívesen végzett 

közösségi játék megjelenése tevékenységükben. 

 Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 

 

 

5.2.  Verselés, mesélés 
 

A tevékenység célja a gyermekek érzelmi, értelmi és esztétikai fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek 

zeneiségével, rímeik csengésével. 

Feladatok: 

 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok.) 
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 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése  a versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal. 

 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása 

Csak a művészi értékű irodalmi alkotások biztosítják az esztétikai élmény mélységét. Ezért a 

mű választásában érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. 

Szélesítse a gyermekek látókörét, fejlessze értelmi képességeiket, különösen az 

emlékezetüket, képzeletüket. Az óvónő keltse fel és mélyítse el a gyermekek irodalom iránti 

érdeklődését, alapozza meg az irodalomhoz, a könyvhöz fűződő érzelmi kapcsolatukat. 

A 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból és a legismertebb költőink ritmikus, zenei 

hatású, játékos verseiből állítsa össze. Olyan meséket válasszon, amelyek cselekménye 

egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 

A 4-5 éves korú gyermekek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, 

dramatikus népszokások, novellisztikus-realisztikus mesék. 

Kapjanak helyet a magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern meséi is. Ebben a 

korban a népi mondókák, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás 

anyagát. Szerepeljenek a vidám, humoros versek, klasszikusok és a mai magyar költők 

népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. 

Az 5-6-7 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb 

népmeséken, novellisztikus-realisztikus meséken át épüljenek be a klasszikus tündérmesék, a 

tréfás mesék a gyermekek mesetárába. A gyermekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, 

folytatásokban napokon keresztül izgatottan várják. A versanyag gazdagodjon a különböző 

típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal. Ismerjenek meg olyan közmondásokat, amelyeket a 

környezet gyakran hangoztat. Az óvónő tervezzen bátran lírai verseket, mert a gyermekek már 

ebben a korban is megérzik a költői képek kifejező erejét. A kiválasztott versek, mesék 

erősítsék meg a környezet megszerettetését, az évszakok szépségét, a népi hagyományok 

ápolását.  

 

A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 

Az óvodába kerülő 3-4 éves gyermekek első igazi versélménye a mondókákhoz, ölbeli 

játékokhoz kapcsolódnak. A versanyagot egyrészt a különféle magyar népi mondókák 

alkotják. Ilyenek a kisgyermek életével kapcsolatos altatók, hintáztatók, állathívogatók, járni 

tanító, hangutánzó szövegek, a természet változásait kifejező mondókák, kiolvasók. Az 

egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket a mese figyelmes 

végighallgatására. Többszöri meghallgatás után legyenek élvezői és aktív résztvevői a mese 

dramatikus feldolgozásának. Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával a gyermekek 

ismerjék meg a bábokat. Az óvónő mutasson be párbeszéd formájában előadott rövid, ötletes 

jeleneteket. A vers, mese, dramatikus játékokhoz csak olyan kellékeket használjon, amelyek 

elősegítik a képzeleti képek előhívását, a meséhez való erős kötődés kialakulását. Az óvónő és 

a nagycsoportos korú gyermekek bábozzanak, dramatizáljanak minél több alkalommal a 

kisebbeknek. Legyen ez egyben színfoltja az óvodai ünnepeknek, rendezvényeknek. 

A kiscsoportos korú gyermekek 10-12 mondókát és 10-14 új mesét ismerjenek meg. 

 

A 4-5 éves gyermekekben kialakul a mese, a vers szeretete – igénylik, izgatottan várják. A 

gyermekek arcán megjelenik a megfeledkező áhítat, figyelő ámulat. Játékukban mind 

gyakrabban előfordul a mesélés, a bábozás és az ismert mondókák, kiolvasók ismételgetése. 

Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. Az 

óvónő segítségével jelenítsék meg a meséket, az együttes élményeket. Rögtönözzenek 

bábjátékot. 

A 4-5 éves gyermekek 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset, 10-14 új mesét ismerjenek meg. 
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5-6-7 éves korban is minden adandó alkalmat használjon fel az óvónő a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 4-5 kiolvasóval gazdagodjon a nagycsoportosok mondókatára. A gyermekek 

játsszanak rímes találós kérdésekkel! Ismételgessék az előző években tanult verseket. Az új 

versek (15-20) bemutatása kapcsolódjon a gyermekek élményeihez.  

Az óvónő ügyeljen a szavak gondos, tiszta ejtésére, az érzelemszerű hangsúlyozásra. A 

délutáni pihenés ideje alatt olvasson fel folyamatosan meséket. A gyermekek próbálják meg a 

mese önálló befejezését, új mesék kitalálását. Az óvónő a meseszereplők jellemző 

tulajdonságai alapján keressen olyan közmondásokat, amelyekkel meg tudja erősíteni a mese 

vagy egy-egy szereplő erkölcsi mondanivalóját. 

A nagyobb gyermekek halljanak 15-20 új mesét a nevelési év folyamán. E tevékenység 

mindennap megjelenik az óvodában. 

 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékkal 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Az óvoda tartalommal gazdag élete, a szóbeli közlést kiváltó derűs, 

nyugodt légköre (ami megteremti a nyugodt mesehallgatást) alapja az anyanyelvi nevelésnek. 

A versen, mesén keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes hangzóejtést a tiszta 

beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítható a 

magán- és mássalhangzók helyes ejtése, megfelelő artikulációja, a hangkapcsolatok 

törvényszerűségei. 

A bábjátékokban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják szabad 

önkifejezésüket, a mesékből, versekből sok új fogalmat ismerhetnek meg. 

A feladatok megvalósítása folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, 

gondolkodásának, önkifejezésének legfőbb eszközévé válik. A beszéd által gazdagodnak 

ismeretei, növekszik tájékozottsága, biztonságérzete, bátorsága. A helyes és szép beszéd 

előkészíti a gyermeket irodalmi élmények befogadására, fejleszti esztétikai érzését, mélyíti 

érzelmeit, kulturált magatartásának elemévé válik. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

 Várják, igénylik a mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak kisebb társaikkal és maguk szórakoztatására is. 

 Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, 15-20 mesét. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 

 

5.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 
A zenei nevelés célja a közös éneklés, a közös játékörömeinek megszerettetése, ami fejleszti a 

gyerekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyerekek jussanak minél több zenei 

élményhez, ami megalapozza zenei anyanyelvüket. 

Feladatok: 

- A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása 

- A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 

- A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

- A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, és zenei 

készségfejlesztő játékokkal. 

A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása 
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Az óvodai nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, komponált 

gyermekdalokat ismernek meg.  Ezek zenei anyanyelvünk művész értékei. 

 

A 3-4 éves gyerekek ismerjenek meg elsősorban olyan ölbeli játékokat, amelyeket a 

felnőttekkel közösen játszhatnak. Legyen ezek között arc-, kéz-, ujj-, lovagoltató játék, 

szeretetkapcsolat, a biztonságérzet kialakításának egy láncszeme a kontaktussal összekapcsolt 

zenei élmény. 

A kicsik egyszerű, 4-5 hangból álló énekes játékokat ismerjenek meg, amelyek álló 

helyzetben, játékos mozdulatokkal játszhatók. Mindössze 1-2 komponált gyermekdalt 

tanuljanak meg az ünnepek köszöntésére. 

A 4-5 éves gyerekek tanuljanak mondókákat, énekeljenek dúr hexachord hangkészletű énekes 

játékokat, amelyekkel mozgásuk is jól fejleszthető. Ismerjék meg a csigavonal, hullámvonal, 

szerepcserére épülő játékokat. A nyolcad, negyed ritmusképeken túl megjelenhet ár a 

szinkópa is. 

Az 5-7 éves gyerekek legyenek „anyáskodóak”, játsszanak minél több ölbeli játékot a 

kisebbekkel. Ezek egyik játékos lehetősége a kiolvasó. 

A zenehallgatáshoz olyan műveket gyűjtsön az óvónő, amelyeket maga tud előadni. Érzelmi 

hatású dalokat, népdalokat énekeljen, de jelenjenek meg zenei anyagában a rokon- és más 

népek dalai, valamint a magyar komponált műzene, altatódalok, és klasszikus műzene is. 

 

 
 

A 3- 6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 

A 3-4 éves gyerekek tanuljanak meg 6-8 mondókát, ölbeli játékot, és 10-15 énekes játékot. 

rövid mondókák, dalok 2/4 üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok 

legyenek.  

Tudjanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókákat mondani és énekelni. Figyeljék meg 

a csendet, a környezet hangjait, és a dallamjátszó hangszerek hangszínét. Érzékeljék 

különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést. 

Az óvónő énekelgesse a gyerekeke nevét, jelét, csalogassa őket énekelve a közös játékba, 

tevékenységbe. 

A 4-5 éves gyerekek énekelgessenek 4-8 motívumból álló énekes játékot, műdalokat. A 4-5 új 

mondóka és a 14-15 új gyerekdal megtanulása mellett ismételgessék a 3-4 éves korban tanult 

dalokat is. Az európai és a magyar dalok hangterjedelme is dúr hexachord maradjon. A 

játékok közül az óvónő már nehezebbet is választhat, pl. szerepcserés, párválasztó, gyarapító 

játékokat. 
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 A tiszta éneklés érdekében minél gyakrabban énekeljenek önállóan.  Kisebb csoportban 

halkabban és hangosabban, magasabban és mélyebben. Mutassák lelassítva a dallam vonalát. 

 Játsszanak kérdés-felelet játékot, érezzék az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát, és 

a mondókák, dalok ritmusát. Készítsenek közösen a szülőkkel ritmus szereket., azokkal 

énekeljenek. 

Az 5-6-7- éves gyerekek tanuljanak meg 4-7 új mondókát, 15-18 új énekes játékot és 3-4 

alkalomhoz illő műdalt. A tanultakhoz találjanak ki szimbólumokat, és azokat zenepolcokon 

helyezzék el. Jelenjen meg a szinkópa is. 

Az óvónő a gyerekekkel együtt variálja az énekes játékok mozgásanyagát egyszerű táncos 

elemekkel. A hallásfejlesztést segítő fogalom-párok kapcsolódjanak össze a tempóváltással, 

vagy dallambújtatással. A gyerekek játsszanak minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő 

játékokat, hogy különbözőmozgással megérezzék a motívumok hosszát. Az óvónő fejlessze a 

gyerekek alkotó képességét. A nagyobbak metallofonon is játszhassanak. 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A zenei képességfejlesztő játékokat kötetlen jelleggel mikro-csoportos formában kell 

megszervezni. A kötött jellegű szervezett énekes játékot lehetőleg az udvaron tartsák meg. 

Ebben a formában csak énekes játékot szervezzen az óvónő, hogy semmi se szakítsa meg az 

önfeledt, élmény teli játékot. 

 

A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, és zenei 

készségfejlesztő játékokkal 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, énekek 

ismételgetése segít a helyes artikulációban, a szavak, szép, pontos kiejtésében. A mondókák, 

énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása megérezteti a 

nyelv kifejező erejét, szépségét. A hangutánzó szavak éneklése segíti a magán- és 

mássalhangzók helyes képzést. A sokféle énekes játékok alkalmat adnak a szókincs 

fejlesztésére. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat 

 Gátlások nélkül, egyedül is tudnak énekelni 

 Élvezettel figyelnek a zenehallgatásra 

 Megkülönböztetik a zenei fogalom-párokat 

 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dallamok ritmusát. 

 

5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 
A tevékenység célja: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése 

Tér-, forma-, szín képzetének gazdagítása, szépiránti nyitottságuk, igényességük kialakítása- 

Feladatok: 

 A gyermeki alkotótevékenység feltételeinek megteremtése 

 A 3-6-7éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenység tartalmának, minőségének 

fejlesztése 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

A gyermeki alkotótevékenység feltételeinek megteremtése 

Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az 

eszközök kiválasztásában a praktikum és az esztétikum domináljon. 
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Legyen a tevékenységhez megfelelő hely, tér. Az asztalnál maximum 6 gyerek egyszerre 

elférjen. Legyen megfelelő légkör, idő az alkotáshoz. A gyerekek a festéshez köpenyt vagy 

kötényt viseljenek. 

 

 
 

A 3-6-7éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenység tartalmának, minőségének 

fejlesztése 

A gyerekek játszva ismerkedhessenek az anyagokkal. Eszközökkel, technikákkal.  Esztétikai 

érzékük kialakítása érdekében együtt gyönyörködjenek saját munkájukban, a mű- és 

népművészeti alkotásokban. 

A gyerekeknek legyen lehetőségük a szabad témaválasztásra.. ismerkedjenek meg a festéssel, 

zsírkrétával, papírragasztással, agyagba, homokba karcolással, nyomattal. Ismerkedjenek meg 

a szórt elemek egymáshoz rendelésével. 

Ismerjék meg az anyagok alakíthatóságát,, nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, 

simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva stb. 

A 3-4 éves gyermekek ismerkedjenek építés során a különböző tárgyak formáival. Örüljenek 

alkotásaiknak 

Évszakonként rendezzenek kiállításokat. 

A 4-5 éves gyerekek alkotó tevékenységének bővítése a cél. Bontakozzon ki a gyermekek 

szándékos alkotó-alakító tevékenysége. Jelenjen meg az emberábrázolás, környezet. Tárgyak, 

események, színek, színárnyalatok. Használjanak ceruzát, krétát, filc- és rostíronokat, faszént, 

ecsetet. Továbbá: spárgát, fonalat, textilt, bőrt, terméseket.  

 

A plasztikus munkák során legyenek képesek a formák tagolására. Tudjanak játékukhoz 

kellékeket, alkalmakhoz ajándéktárgyakat készíteni. Használjanak különböző textilt, 

bőrdarabot, termést, gallyat stb. 

Az építés során variálják a teret. 

Az 5-6-7 éves gyerekek alkotó együttműködési készségét figyelembe véve az óvónő segítse a 

képi, plasztikai és környezetalakításból eredő aktív tárgykészítés bővülését. A gyerekek minél 

többször alkossanak közös kompozíciót. Az óvónő gazdagítsa a technikai megoldásokat. 

(batik, kollázs, plakett, dombormű, viaszkarc, lenyomat, makett, márványozás, stb.) 

A saját élményen alapuló témákban jelenjenek meg a mesék, versek, énekes játékok, ünnepek 

esemény-ábrázolásai is. Munkájukban jelenjen meg a közös térbeli többalakos kompozíció. 

Plasztikai Egyénileg dolgozzanak a gyerekeknek méretezett szövőkereteken.  
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Szülők segítségével gyűjtsék az alkotó-alakító munkához szükséges anyagokat. Építsenek 

nagyobb elemekből térbeli alakokat.  

Az óvoda ovi-galériája legyen az 5-6-7 évesek ízlésformáló, gyönyörködtető helye. 

 

A tevékenység szervezett formáinak biztosítása 

Az alkotó-alakító tevékenységek a játékba integrálódnak. Az óvónő egy héten egyszer 

tudatosan irányított mikro-csoportos, kötetlen formájú tevékenységet tervez. (egyszerre 5-6-

gyerek).  

A gyerekek jelenítsék meg személyiségük kivetített darabját, amelyben érzelmeik, vágyaik, 

szorongásaik, fantázia- és élményviláguk mutatkozik meg. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 A gyermek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása. 

 Örül alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak. 

  Plasztikai munkái egyéniek, részletezők. 

 Téralakításban, építésben bátrak, ö9tletesek, együttműködők. 

 Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 

 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

 

5.5. A mozgás 
 

A tevékenység célja: a gyerekek természetes, harmonikus mozgásának testi képességeinek 

fejlesztése játékos formában. A gyerekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermek 

mozgáskedve. 

Feladatok: 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása 

 A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében 
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A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása 

A mozgásos tevékenységeket az óvónő mindenkor a gyermekek életkori, fejlettségi szintjéhez 

és a csoportok összetételéhez méretezze. 

A nagymozgások jól fejleszthetők az óvoda udvarán, ahol mozgásfejlesztő játékok állnak 

rendelkezésre. (járás, futás, kúszás, mászás) 

A 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások fejlesztésére 

helyezzék a hangsúlyt. Ismerkedjenek meg a futásgyakorlatokkal, a dobásgyakorlatokkal. 

(Hajítás, feldobás, elkapás, leütés-elkapás) 

A mozgásos játékok adjanak teret a támaszgyakorlatok számára. (csúszás, mászás, kúszás) 

Továbbá talajtorna elemek is jelenjenek meg. 

Késztesse a gyerekeket erőkifejtésre. 

A 4-5 éves gyerekeknél is a nagymozgásokon van a hangsúly.  A dobásgyakorlatok során 

gyakorolják a célbadobást egykezes felső dobással.. gyakorolják a támaszgyakorlatokat is 

különféle szereken. 

Talajtorna elemek: guruló átfordulás, , „csikó-rugdalózás. Kiemelt: egyensúlyérzék 

fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció. 

Az 5-7-éves gyerekeknél hangsúlyt kap az észlelés, az alaklátás, formaállandóság mozgás 

közbeni fejlesztése, finommotorika és szabályjáték. Tervezzen kisebb testrészekkel végzett 

mozgásokat. Használjanak kézi szereket: labdát, kendőt, botokat. 

Futásgyakorlatok legyenek versenyszerűek. Végezzenek ugrásgyakorlatokat különböző 

távolságra és magasságban elhelyezett tárgyakon. Gyakorolják a magasugrást és távolugrást 

nekifutással. 

Feladatunk a nagycsoportos gyermekek számára az úszásoktatás biztosítása az óvoda 

működési rendjében. 

 

A különböző szervezeti formák megteremtése a gyerekek mozgásszükségletének 

kielégítésére 

Az óvónő a gyerekek szabad mozgását a délelőtti és udvari játék és séta során biztosítja. Az 

irányított játékot az óvónő mindhárom korosztálynak heti egy alkalommal szervezi, de 

különböző időkerettel. A futás mennyiségét a gyerekek szabadon határozzák meg. Legalább 

hetente kétszer „zenés, mozgásos percek” megszervezése ajánlott.Az utánzásos mozgás 

gimnasztikai elemekből épüljön fel.  

 

Fejlődés az óvodáskor végére 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 - A gyermek nagymozgása, finommozgása, egyensúly-észlelése, 

összerendezett mozgása kialakult. 

 - Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

 - Betartják a szabályokat a különböző játékok játszásakor. 

 - Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

 - Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 

 - Tudnak helyben labdát vezetni. 

 

5.6. A külső világ tevékenység megismerése 
 

Feladataink megvalósítása egyúttal az óvodai élet átfogóbb feladatinak teljesítését is segíti. 

Például a gyermekek testi fejlesztését, a közösségi érzés, magatartás és tevékenység 

kialakítását, a környező valósághoz fűződő pozitív viszony kifejlesztését.  

A napirenden belül előforduló játék, munka, foglalkozás, étkezés, pihenés, öltözködés, 

testápolás mind olyan jellegű tevékenységek, melyek egyrészt a környezetben, másrészt a 
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környezetismereti foglalkozásokon szerzett ismereteket, jártasságokat, készségeket 

gyakorolják, alkalmazzák az óvodai élet mozzanataiban. 

 

A tevékenység célja: A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. A környezet 

megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli 

szemléletének alakítása. 

 

Feladatok:  

 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 

  A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

  A gyermek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és 

ismeretszerzés során. 

 

 
 

A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 
A gyermekek közvetlen környezetükben érzékeljék a környezet esztétikumait, hangokat, 

színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát. Már óvodáskorban meg kell kezdenünk a 

környezetvédő, természetszerető ember személyiségének kialakítását. Ebben az életkorban 

teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természet iránt, és ekkor alakítjuk ki azoknak a 

szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a további életkorokra.  

A 3-4 éves gyermekek az óvoda elfogadása, megszeretése után ismerkedjenek az óvoda 

közvetlen környezetével. Figyeljék meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, 

növényeit. Gyűjtsenek terméseket, kavicsokat, leveleket, tollakat, évszakokra jellemző 

képeket. Ismerjék meg az óvoda utcáját, a lakóhely nevezetesebb épületeit, intézményeit. 

Figyeljék meg a környezetükben élő állatokat, növényeket. Sokat beszélgessenek a család 

tagjairól, a közösen szerzett élményekről. Ismerjék meg a környezetben látható formák 

fogalmát, nagyságbeli, mennyiségi jellemzőit. 

 

Gyermekeink olyan gépesített világban nőnek fel, melyet képtelenség minden részletében 

felfogniuk. Mégis törekednünk kell arra, hogy sokoldalú tapasztalatot és alapos tudást 

szerezzenek e téren is (a közlekedés, az emberi munkavégzés, technika világa). 

Korunkban a gyermeki tudat sok mindenről nem közvetlen tapasztalatszerzéssel, hanem 
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csupán könyvekből és magyarázatok segítségével szerez tudomást. A könyv, ha igényes, 

sokat segíthet. A kisgyermek képzetében látja áttételesen a valóságot. Feltűnnek emlékek, 

emlékképek vonulnak el előttük. A lehetőséget teremtsük meg arra, hogy a gyermekeket 

elsősorban olyan közvetlen hatások, tapasztalatok, személyes megfigyelések, benyomások 

érjék, melyek környezetük kutatására és felfedezésére ösztönzi őket. 

 

A gyermekek tapasztalat- és élményszerző sétáit az óvoda közvetlen környezetében kell 

kezdenünk. Az óvónő törekedjen arra, hogy megfigyelések mellett a gyűjtőmunkák 

gazdagítására (termények, csigaházak stb). közös „felejthetetlen” élményekre is sor kerüljön.  

A gyermekek tudjanak gyönyörködni az évszakok szépségeiben, jelenségeiben, növényeiben. 

Keressenek összefüggéseket az időjárás és az emberek tevékenysége között. A séták, 

kirándulások alkalmával összegyűjtött termésekből – a természet részeiből – készítsenek 

képeket, játékokat, díszítő tárgyakat, természetesen az óvónő segítségével. Végezzenek 

rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatást. Közösen készítsenek albumot az évszakról 

gyűjtött képekből. 

A gyermekek nevezzék meg a család tagjait, ismerjék meg lakóhelyüket, otthonukat. 

Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. Ismerjék meg a személy- és teherszállító 

járműveket. Az óvoda környezetében élő háziállatokat, madarakat, bogarakat figyeljék meg.  

 

Az 5-6-7 éves gyermekek már az óvoda tágabb környezetét is fedezzék fel. Figyeljék meg az 

évszakok szépségét, színeit, árnyalatait, hangjait, a környezet szennyeződéseit (víz, levegő, 

föld), a növények fejlődési feltételeit. Csíráztassanak, gondozzanak növényeket, ismerjék fel a 

kerti ill. mezei virágokat. Végezzenek egyszerű megfigyeléseket állatokkal, növényekkel, 

vízzel, talajjal. A gyermekek ismerjék meg a felnőttek munkáját otthon, munkahelyen, az 

óvodában. Az évszakokat jelző tábla kialakításában aktívan segítsenek az óvónőknek.  

Látogassanak el középületekben (múzeum, színház, kiállító terem, építkezés, iskola, 

vasútállomás). Legyen ismeretük a szárazföldi, vízi, légi közlekedésről. 

Látogassák meg környezetük háziállatait, figyeljék meg, hol élnek. A gyermekeknek mindig 

legyen lehetősége megnézni az állatokról szóló, azokat ábrázoló természettudományos 

könyveket. Az óvónő magyarázatával kapjanak ismereteket, megerősítést a vadon élő állatok 

megnevezéséről, életmódjáról.  

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A gyermekek fejlesztése csoportosan, közös élményre alapozva történik mindhárom 

korosztály esetében.  

Az óvónő hetente egy-két alkalommal természeti, emberi vagy tárgyi környezeti téma 

megfigyelését tervezze. A téma és a ráfordított idő a gyermekek életkorához, fejlettségéhez 

igazodik. Évszakonként egy alkalommal kirándulások megszervezésére kerülhet sor. 

A gyermeki személyiség válogat abból, ami számára fontos, ezekből egyszerűsít, lényeget 

emel ki, a neki fontosat. Mindezt érzelmi alapon teszi. Épen ezért nem mindegy, mit kínálunk 

számukra.  

Érdemes élményszerzés céljára „hátizsákos” sétákat, kirándulásokat szervezni.  

Az évszakok változása ezer szépséget kínál, amit a gyermek szubjektív élményként él meg. 

Az élmény elsősorban érzelem, amit mi óvónők az óvodai élet (foglalkozások) más területein 

is kamatoztathatunk. 

 

A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és 

ismeretszerzés során 

A sok közös élmény, tapasztalatszerzés lehetőséget ad a gyermek - óvónő személyes 

beszélgetéseire. Az óvónő figyeljen minden gyermek mondanivalójára, tudjon válaszolni a 
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feltett kérdésekre. Így a környezetismeret az anyanyelvi neveléssel összhangban segíti a 

gyermekek kifejezőképességének fejlődését. Ennek egyik fontos szempontja, hogy a 

gyermekek beszéde megfelelően tükrözze a valóságot, mondanivalójukat pontosan 

fogalmazzák meg. 

Az óvónőnek ügyelnie kell még arra, hogy a fogalmak helyes, pontos meghatározása, az 

elmondottak megfelelő térbeli és időbeli sorrendje (előtte, alatta, utána) rögződjön, valamint a 

kötőszavak közül azokat használhassa, amelyek okozati összefüggésekre utalnak (azért, mert).  

A környezetismeret sok olyan ismeretet tartalmaz, amely az emberi magatartás szabályait 

foglalja össze. Amikor például azt tanítjuk, hogy a felnőtteknek és egymásnak köszönni kell, 

utcán és járműveken nem kiabálunk – a gyermekek megérzik, hogy a társadalmi 

érintkezésnek vannak szabályai, szokásos formái, társadalmi hagyományai, amiket meg kell 

tartani, ezáltal erkölcsi vonásokat ismernek meg. 

A környezetismeret, csak úgy, mint az összes egyéb foglalkozás, a személyiségformálásnak 

van alárendelve – nevelésközpontú. Ennek megfelelően a foglalkozások ismeretanyaga sem 

egyszerűen ismeretanyag, amit el kell sajátítani, hanem feldolgozása a foglalkozások 

rendszerében lehetővé teszi a nevelést. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

  A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, 

óvodájuk nevét. 

 Tudják saját születési idejüket, helyüket. 

  Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak a természet 

szépségében, óvják azt. 

 Ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, esztétikai 

alkotásokat. 

 Megnevezik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. 

 Ismerik környezetük növényeit, gondozásukat. 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályokban, azok betartásában, felismerik a 

közlekedési eszközöket. 

 Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető 

beszéd. 

 Ismerik önmagukat, testük tisztántartását, ápolását, fel tudják sorolni testrészeiket, 

érzékszerveiket. 

 Megnevezik, felismerik a színeket, azok árnyalatait. 

 

5.7. Matematikai nevelés 

 
El tudnak igazodni az évszakok, napok, napszakok rendszerében. 

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése. Ez a cél áll 

előttünk, amikor az óvodai matematikai ismeretnyújtást, mint a nevelési folyamatban 

megvalósuló tevékenységformát szervezzük. 

Ma a társadalmi igények elvárják az óvodától a matematikai érdeklődés és ismeretek 

fejlesztését. A környező valóság matematikai tényei és ezek összefüggései iránt akkor lesznek 

fogékonyabbak a gyermekek, ha alkalmat adunk arra, hogy életkoruknak megfelelő szinten 

fedezhessék fel azokat. 

A gyermekek a foglalkozásokon játékos módon ismereteket szereznek matematikai tényekről, 

viszonyokról, műveletekről. Kialakulásukhoz tapasztalatokra van szükség. A 

tapasztalatszerzés legfőbb módja a tények, összefüggések manipuláció közbeni megismerése. 

A tanulás legfőbb módja a tevékenység. 
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Feladatok:     

 Értelmi képességek fejlesztése, a tartós figyelem megalapozása 

  Emlékezet, képzelet fejlesztése. 

 A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, intenzív fejlesztése. 

 

Értelmi képességek fejlesztése, a tartós figyelem megalapozása 

A gyermekek értelmi képessége a cselekvés, a megismerés folyamatában fejlődik. Eljárásaink 

megválasztásában arra törekszünk, hogy a gyermekek értelmi tevékenységének minden 

összetevőjét mozgósítsuk. Az érzékelés, észlelés, segítségével vesznek észre tárgyak közötti 

azonosságokat, különbözőségeket. Pontos megfigyelést igényel, egyúttal a 

megfigyelőképesség fejlődését segíti az olyan feladat, melynek megoldásához az szükséges, 

hogy a gyermekek a feladatot egészében és részleteiben is tekintsék át. 

A figyelem tartósságának fejlődését segítjük módszereinknek és eszközeinknek a foglalkozás 

menetében való rugalmas változtatásával. És azzal is, ha a már megszerzett ismeretekhez 

újakat kapcsolunk, az ismert megoldásokat új tartalommal töltjük meg. A szándékos figyelem 

fejlődéséhez járulnak hozzá az olyan feladatok, amelyek komoly akarati tevékenységet 

igényelnek: 

-  ugyanannak a feladatnak újabb megoldása, 

-  tárgyak, személyek összehasonlítása egy-egy kiemelt, megnevezett tulajdonság szerint, 

szétválogatása saját szempont szerint (alak, szín, forma, nagyság stb.) 

-  tárgyak, személyek halmazok sorba rendezése mennyiségi tulajdonságaik szerint, 

-  tárgyak, személyek, halmazok, összehasonlítása, megállapítások egyszerű megfogalmazása 

szavakban, 

-  megállapítások igazságának eldöntése. 

-  változások megismerése, felismerése, megmutatása, megnevezése. 

 

Számfogalom alapozása – mennyiségek összemérése  
Tárgyak összemérése magasság, hosszúság, szélesség, vastagság szerint. Az összemérés 

eredményének szóbeli kifejezése különbözőség és egyenlőség esetén – magasabb, 

alacsonyabb, ugyanolyan magas, hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú, vastagabb, 

vékonyabb, ugyanolyan vastag, nehezebb, könnyebb, ugyanolyan nehéz, több fér bele, 

kevesebb fér bele, ugyanannyi fér bele, nagyobb, kisebb, ugyanakkora. 

Halmazok összemérése, elemeinek párosítása az egyén fejlettségétől függően 10-15-ig. A 

több, kevesebb ugyanannyi fogalmának mélyítése párosítás segítségével. A több, kevesebb, 

ugyanannyi kapcsolatok függetlenedése a halmaz elemeinek különféle tulajdonságaitól, 

elrendezésétől.  Ugyanannyi előállítása, ugyanannyivá tevés, az ugyanannyi érzékelése 

sokféle bontott alakban. Párosítás közvetítéssel is – a közvetítő elemek egyforma tárgyak 

vagy rajzjelek. 

Sorszámok – sorba rendezett elemek helye a sorban. A sorszám változása a sorba rendezés 

szerint.  

Mérések különböző egységekkel – hosszúság kirakása, tömeg mérése. Tapasztalják meg a 

gyermekek, hogy a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kisebbet pedig kevesebb.  

Tapasztalatok a darabszám változásairól – darabszámmal kapcsolatos történetek eljátszása, 

kirakása tárgyakkal. 

 

Tapasztalatok megszerzése a geometria körében  

Építés szabadon különféle elemekből. Kettő-nyolc elemből álló építmények lemásolása. 

Síkbeli alkotások szabadon mozaiklapokból (puzzle). Építőelemek és építmények 

összehasonlítása különféle geometriai tulajdonságaik szerint.  
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Emlékezet, képzelet fejlesztése 

Az emlékezet fejlődését úgy segíthetjük, ha arra késztetjük a gyermekeket, hogy a korábbi 

ismereteket és megoldásokat felidézzék, vagy arra, hogy ne felejtsék el, mi volt a feladat. Az 

emlékezetben tartást fokozza a feladatok érdekes, játékos jellege és az is, ha a gyermekek 

világosan értik az összefüggéseket: 

-  tájékozódás térben és síkban ábrázolt világban. 

-  irányok azonosítása és megkülönböztetése az alá, fölé, jobbra, balra, közé, alatt fölött, 

mellett kifejezés felidézése, megjelenítése síkban is.  

 

A képzelet működését igényli, egyúttal fejleszti a feladatmegoldás azzal, hogy benne szükség 

van a gyermek ötleteire, sokoldalú próbálkozásaira, igényli különböző variációk kitalálását, 

megoldási terv kidolgozását vagy az elképzelés előzetes gondolati kipróbálását: 

-  labirintus, útkereső játék: 

-  megkezdett (szimmetrikus alakzat) befejezése: 

-  sorminta több elem váltakoztatásával. 

 

A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, intenzív fejlesztése 

A matematikai ismeretszerzésben az értelmi folyamatok mindegyike megtalálható, de 

hangsúlyozni kell a gondolkodás szerepét, mert ebben összegződik a folyamatok működése. A 

gyermekek gondolkodása a cselekvésben való gondolkodás. A fejlődésben a tárgyakkal 

végzett manipulálásokról belső, szemléletes képek alakulnak ki – így a cselekvésbe ágyazott 

gondolkodás szemléletessé válik. A műveletek egyre jobban segítik a feladat célszerű 

megoldását, egyre sokoldalúbbak lesznek. 

Az óvónő feladata, hogy a gyermekek körültekintő irányítással jussanak matematikai 

ismeretekhez. 

 

Az önálló ismeretszerzésben a kreatív, a probléma megoldó gondolkodás kerül előtérbe. 

Ennek intenzív fejlesztéséhez problémaszituációkat hozunk létre. 

Problémahelyzet akkor keletkezik, ha a gyermekek a matematikai feladat megoldásához 

vezető utat nem ismerik, csak a célt. Az egymást követő feladatok épüljenek egymásra – 

mindig a könnyebbtől haladjunk a nehezebben megoldható felé, így biztosíthatjuk a sikeres 

megoldás lehetőségét és az ebből fakadó örömöt. 

A gondolkodásfejlesztés hatékony módja lehet a gondolkodási műveletek gyakoroltatása.  

Ugyanannak a feladatnak egyszerűbb és nehezebb variációját is kidolgozva lehetővé válik, 

hogy a gyermekeket elért fejlettségük figyelembe vételével az optimális terhelés elve alapján 

foglalkoztassuk differenciáltan. 

 

Egy-egy matematikai fejlesztési-nevelési feladat konkrét megvalósulása, tartalma függ a 

kézbe adható eszközöktől. Ezek megválasztásához a matematikai tartalmat és a gyermekek 

érdeklődési körét szükséges szem előtt tartani. Fontos, hogy kellő változatosságban 

szerezzenek a gyermekek tapasztalatokat, de sohase legyen túl sok, vagy öncélúan érdekes az 

eszköz, mert az már elvonhatja a figyelmet a lényegtől, akadályozhatja az elmélyülést.  

Óvodánkban megtalálható a MINI-MAT eszköztára, ami kiválóan alkalmas a matematikai 

ismeretnyújtásra, alkalmat, lehetőséget ad a cselekvésen, manipuláláson keresztül a 

szemléletes gondolkodásra. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:    

 A gyermekek megértik az óvónő kérdéseit, gondolatmenetét követni tudják 
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 Matematikai helyzetről, problémáról saját gondolataikat szabadon is elmondják, 

egymás állításainak igazságát megvizsgálják.  

 Képesek jól ismert (de meg nem nevezett) tulajdonságok szerint válogatás 

folytatására, sorba rendezés kiegészítésére, saját szempont szerinti válogatás 

végzésére. 

 Összehasonlításaikat kifejezik szóban is. 

 Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal, irányokkal kapcsolatos 

kifejezéseket.  

  Részt tudnak venni mennyiségek összemérésében, alkalmi egységgel való mérésben. 

 Össze tudnak érni két halmazt párosítással legalább 10-i az elemek különféle színe, 

nagysága, elrendezése esetén is.   

 Halmazokat tudnak képezni hozzátevéssel, bontással. 

 Tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig. 

 El tudnak mesélni tevékenységekről, történésekről, képekről egyszerű, darabszámmal 

is kapcsolatos történeteket, azt kirakással, rajzzal meg is tudják jeleníteni.  

 Tudnak azonosítani különféle helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, síkbeli  

alakzatokat. 

 Képesek lemásolni azt óvónő által létrehozott különböző színű, nagyságú elemekből 

álló építményt. 

 Szét tudnak válogatni különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli 

alakzatokat, egyes egyszerű tulajdonságaikat meg is nevezve. 

 A térben való tájékozódásban elérhető a jobbra-balra irányok és állások 

megkülönböztetése, érzik és követni tudják a névutók jelentését. 

A személyiség arányos fejlesztését hangsúlyozva, a tanulás nevelő jellegére 

törekszünk, az elmélet és a gyakorlat, a megismerés és a cselekvés összekapcsolására 

alapozva. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek az absztrakt matematikai tartalmakat a 

konkrét valóságban fedezzék fel – hiszen onnan származnak – és ugyanott 

alkalmazzák ismereteiket.  

 

5.8. Munka jellegű tevékenységek 
A nevelés folyamatában a gyermekek munkáját olyan tevékenységnek tekintjük, amelynek 

fejlesztése hozzájárul személyiségük alakításához. 

A gyermekek önként jelentkező munkakedvét és az óvodáskorra jellemző aktivitását 

tudatosan használjuk fel nevelési céljaink elérésében. 

A tevékenység célja: készségek, ismeretek kialakítása, gyarapítása, mely hozzájárul az értelmi 

képességek fejlődéséhez. A gyermekek közti társas kapcsolatok segítése, megszilárdítása, a 

kitartás, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés megalapozása. 

Feladat: 

A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése, azok feltételeinek biztosítása.  

Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, az óvodáskor végéig 

játékos jellegű is marad. A munkát éppúgy, mint a játékot, tehát szívesen, örömmel végzik.  

A gyermekeket meg kell tanítani a munkafeladatok elvégzésére, ki kell alakítani a 

munkakészségeket és szokásokat. Az óvónő közvetlen segítése a gyermekek önállóságának 

kialakításában és a munka elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek fejlesztésében 

nyilvánuljon meg. Biztosítani kell az önálló, tartalmas munkavégzés állandóságát, 

folyamatosságát, a többszöri, közös tevékenykedés örömét. 

Az óvónő vegye figyelembe a közösségen belül az egyes gyermekek egyéni sajátosságait is, 

értékelése legyen buzdító, megerősítő. 
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Teremtse meg az óvónő a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzéshez szükséges légkört. A 

gyermekek érezzék, hogy munkájukat igényli, számon tartják, számítanak az eredményekre. 

 

Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az  

-  önkiszolgálás,  

-  testápolás,  

-  öltözködés, 

-  étkezés,  

-  környezetgondozás. 

 

Az óvónő a legfiatalabb óvodásokat is vonja be az alkalomszerű munkába, ami lehet 

esetleges, de lehet szabályosan ismétlődő. A szabályosan ismétlődő mindennapi munka a rend 

fenntartásáért végzett tevékenység (játékok elrakása). 

 A 4-5 éves gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit akkor célszerű 

bevezetni, ha a gyermekek készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait. (Az 

önkiszolgáló tevékenység ezt jól előkészíti.) Programunk megerősíti a naposi munka 

fontosságát, amit az étkezési feladatok elvégzéséhez csoportosít. Alkalomszerű, ismétlődő 

munka a játékok helyére rakása, a csoportszoba átrendezése, a tevékenységekhez használt 

eszközök kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének megőrzése. 

Ezeket a munkákat a gyermekek együtt végezzék a felnőttek átgondolt, konstruktív 

vezetésével. 

 

Az óvónő tervezze meg az egyéni megbízások lehetőségeit: 

-  kisebbek segítése az öltözködésben, 

-  ajándékkészítés a kicsiknek, az óvoda dolgozóinak,  

-  a jeles napok előkészítése stb.  

 

A lehetőségeknek megfelelően a gyermekek vegyenek részt a  madáretető gondozásában. 

 

Az 5-6-7 éves óvodások önállóan végzik a naposi munkát. Ízlésesen, esztétikusan terítenek. 

Étkezés után szokásrendnek megfelelően mindent a helyére tesznek. Felsöprik a morzsákat, 

feltörlik az asztal környékét. 

Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végezzék, az óvónő soha 

ne alkalmazzon kényszerítő eljárást. A gyakori dicséret, elismerés hatásával érje el, hogy a 

gyermekek szívesen vegyenek részt a munkában. 

Végezzenek környezetszépítő tevékenységet önállóan (játékok tisztítását, mosását). 

Alkalomszerűen segítsenek a kicsik öltöztetésében, készítsenek számukra meglepetéseket.  

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:  

 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

 Örülnek, ha kötelességüket teljesítik. 

 Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

 Örömmel segítenek a kisebbeknek.  

 Szeretnek meglepetést készíteni fiatalabb társainak, szüleiknek. 

 

 

6.  A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek   

 

A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, 
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érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az óvónők egyéniségéből adódóan a tanulási 

folyamat menete – foglalkozás levezetése – más és más, hiszen a módszertani szabadság 

lehetősége minden óvónő számára biztosított. 

Az óvónő az eljárásait mindenkor az adott szituációnak megfelelően kombinálja.  

A játékosság, a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó elemezgetés, rendszerezés minél 

gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben. Az élmények elmondása, az otthoni és az 

óvodai megbízások adása, a szülők, nagyszülők bevonása a tanulási folyamatba, az önálló 

feladatmegoldások, önellenőrzésre, önértékelésre való késztetés mind hasznos módszerek.  

Az óvónő törekedjen módszertani kultúrájának kiművelésére. 

 

6.1. Alapelvek a tanulási folyamtok értékeléséhez 
 

A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet, 

pozitív megerősítést kapnak. Ezért az óvónő törekedjen arra, hogy mindegyik gyermek 

mindennap pozitív megerősítéshez jusson. Emelje ki gyermekek jó cselekedetét, tettét, 

alkalmazza a differenciált, árnyalt értékelést.  

 

Éljen a jutalmazás sokféle módszerével: testközelség, gesztus, simítás, pillantás, szóbeli 

közlés egyénileg, a csoport és a szülők előtt egyaránt. 

A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási folyamatban, mert a gyermek kíváncsiságát, 

érdeklődését, motivációját visszaszorítja, lefékezi. 

Az óvónő a tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy egy gesztus, egy tekintet segítsen a 

nemkívánatos magatartás megszüntetésében. 

 

6.2. A szervezett tanulás formái 
(Mindhárom korcsoportnak egyaránt alkalmas.)  

Kötelező          Mozgás  

                         Énekes játékok (4-5-6-7 éveseknek)  

Közvetve kötelező             Verselés, mesélés  

Kötetlen                 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

                              Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

                              A külső világ megismerése  

                A gyermekek hetirendje – valamennyi korcsoportban 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök péntek 

Délelőtti 

játékba 

integrált 

tanulás 

Vers-mese- 

dramatikus 

játék 

Ének-zene 

Vers-mese- 

dramatikus 

játék 

Rajz, mintázás, 

kézimunka 

Vers-mese- 

dramatikus játék 

 

Vers-mese- 

dramatikus 

játék 

 

Vers-mese- 

dramatikus 

játék 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok 

Udvari 

játékba 

integrált 

tanulás 

Énekes 

játékok 

A környezet 

megismertetése, 

megszerettetése 

A környezet 

megismertetése, 

megszerettetése 

A környezet 

megismertetése, 

megszerettetése 

 

Délutáni 

játékba 

integrált 

tanulás 

 
Zenés, 

mozgásos 

percek 

 
Zenés, 

mozgásos 

percek 
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A SZERVEZETT TANULÁS MUN KAFORMÁI 

 

Frontális 
Mozgás, vers-mese-dramatikus játék, zenés-mozgásos percek, 

énekes játékok 

Mikro-csoportos 
Ének-zene, rajz-mintázás-kézi munka 

A környezet megismertetése, szegszerettetése 

Egyéni  Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint 

 

A SZERVEZETT TANULÁS IDŐKERETEI KORCSOPORTONKÉNT 

 

 
Vers-mese, 

dramatikus 

játék 

Ének-zene 

Rajz, 

mintázás 

kézi 

munka 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok 

Zenés, 

mozgásos 

percek 

A környezet 

tevékenység 

megszerettetése 

3-4 

évesek 

naponta  

5-10’ 

heti 1 x 

10-15’ 

heti 1 x 

10-15’ 

heti 1 x 

10-15’ 

heti 2 x 

10-15’ 

heti 1 x 

10-15’ 

4-5 

évesek 
10-15’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 8’ 15-20’ 

5-6-7 

évesek 
15-20’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 10’ 30-35’ 

  

A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete max. 35’ 

A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete max. 45’ 

Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkeret max. 65’ 

 

NAPIREND 

 

Időtartam Tevékenység 

7.00 – 9.00 Játék a csoportszobában, személyes percek 

Mozgás, mozgásos játékok 

9.00 – 9.30 Testápolási tevékenységek 

Tízórai 

9.30 – 10.00 

 

Játékba integrált egyéni és mikro-csoportos tevékenységek 

- Rajz, mintázás, kézimunka 

- Ének-zenei készségek fejlesztése 

- Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése 

- Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján 

- Mese-, vers- dramatikus játékok  

10.00 – 12.00 Játék a szabadban 

Csoportos séta 

Énekes játékok az udvaron 

Edzés, kocogás, futás 

Szabadon választható szolgáltatások 

            pl: úszás, logopédia  

12.00 – 13.00 Testápolási tevékenységek 

Ebéd 

13.00 – 15.30 Pihenés, alvás mesével, altatóval 

Testápolási tevékenységek 

Uzsonna 
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15.30 – 16.30 Játék 

Zenés, mozgásos percek 

Udvari játék 

Szabadon választott szolgáltatások 

     pl: hittan 

 

7. Intézményünk kapcsolatrendszer 

Intézményünk legfontosabb belső kapcsolata a központ óvoda és a tagóvoda közötti 

kapcsolat. Együttműködésünk a jogszabályokban és megállapodásokban meghatározottakon 

túl szakmai, tapasztalatcserén alapuló és kölcsönös. Részletesen kidolgozva az intézmény 

SzMSz-ében. 

 

7.1. Az óvoda és a család 

Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.  

Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve gondozzuk, 

védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket nevelő partnereknek 

tekintjük. A szülő tud a legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, 

szükségleteit, viszont az óvónőknek van olyan szaktudása és az adott korosztályt érintő 

nevelési tapasztalata, amely alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek 

fejlesztéséhez.  

Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, elengedhetetlen a 

korrekt, partneri együttműködés a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. A gyermek 

egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultálunk a szülőkkel.  

Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a tapintatot, az előre mutató segítséget.  

A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés csak a kölcsönös bizalom talaján valósulhat 

meg. A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elveiket, hogy 

szeretjük gyermekeiket. Arra törekszünk, hogy emberi magatartásunkban, szakmai 

felkészültségünkben egyaránt példamutatóak legyünk. 

 

 A kapcsolattartás formái: 

 beíratás; 

 családlátogatás: a család nevelési szokásainak megismerése; 

 összevont és csoport szülői értekezletek: ismertetjük óvodai nevelésünk célját, 

feladatát, nevelői felfogásunkat; 

 anyás beszoktatás: az óvodai élet szokásainak megismerése; 

 napi kapcsolattartás: aktuális, egyéni beszélgetések; 

 közös ünnepségek: farsang, Anyák napja, nagycsoportosok búcsúzása. 

 

7.2. Az óvoda és az iskola 
Az óvoda és az iskola közötti kapcsolattartás tartalma arra épül, hogy elősegítse a zavartalan 

iskolakezdést. 

Arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni 

képességeiknek megfelelően úgy neveljük, fejlesztjük, hogy a környezetükben jól 

eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők legyenek. Legyenek képesek életkoruknak 

megfelelő képességük, tudásuk birtokában az iskolai tanulmányok megkezdésére. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. 

Ennek érdekében folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő és megtartó jó kapcsolatra 

törekszünk az iskolával. 
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A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 látogatások, 

 nagycsoportosok iskolalátogatása; 

 hagyományt kell teremteni, hogy a leendő első osztályosokat látogassa meg a tanító az 

óvoda nagycsoportjában; 

 szülői értekezleteken való részvétel: ahol a tanító tájékoztatja az iskolába készülő 

gyermekek szüleit az iskola működéséről, a pedagógiai munkáról, az iskolába lépés 

teendőiről;  

 közös rendezvények:                                              

           -  ünnepi műsorok,  

           -  játékos sportvetélkedő   

 

7.3. Egyéb kapcsolatok 

Igénybe vesszük a közművelődési intézmények által kínált lehetőségeket: 

- színházlátogatás; (tatabányai Jászai Mari Színház) 

- könyvtárlátogatások. 

 

Kapcsolatot tartunk fenn a Nevelési Tanácsadóval. Az iskolaérettségei vizsgálatokhoz kérjük 

a segítségüket a magatartási, tanulási problémákkal küzdő gyermekek esetében. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Megyei Pedagógiai Intézet által kínált szakmai 

képzéseket, programokat, melyeken érdeklődésünknek, illetve lehetőségeinknek megfelelően 

veszünk részt. 

Az óvoda orvosával, a védőnővel, az ÁNTSZ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival korrekten, a gyermekek érdekeit képviselve tartjuk a kapcsolatot: 

évente orvosi vizsgálat minden csoportban: 

hallás és látásvizsgálat 

tanköteles korú gyermekek részére alkalmassági vizsgálat. 

 

A fenntartóval kapcsolatunk részben hivatalos, részben támogató, segítő jellegű. 

Problémáink megoldását együttműködés jellemzi, kölcsönös a tájékoztatás, az 

információáramlás. Tartalmasak, segítő szándékúak az egyéni beszélgetések.  

 

8. Speciális feladatok 
8.1. Gyermekvédelem 

Célja: A prevenció, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetésében, 

együttműködés a különböző szakemberekkel. 

A nevelési- oktatási intézmény ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  

Felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. 

Pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására  

 

A gyermekvédelmi munka meghatározó személye az a pedagógus (óvónő), aki a 

gyermekekkel legtöbbet van együtt, a személyes kapcsolat eredményeként a legtöbb 

ismerettel rendelkezik. Elsőként szerez tudomást a gyermek hiányzásáról, a családban történt 

változásokról.  

Az óvodavezető, a gyermekvédelmi felelős és a csoportos óvónők egyaránt felelősek a 

gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért. 

Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményeznek. A veszélyeztetett, 
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hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak megoldása érdekében az óvodai gyermekvédelmi 

felelős együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal (védőnő, 

egészségügyi ellátók, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, alapítvány, egyesületek).  

 

Az óvodai gyermekvédelem jelentősége: 

 

A problémamegelőző gyermekvédelem egyik első, legfontosabb „jelző intézménye”, ahol a 

gyermekek a nap jelentős részét töltik, így nem kell őket külön „felderíteni”. Családjukkal, 

környezetükkel a kapcsolat folyamatos. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek 

„kiszűrhetők” a tünetek alapján. A gyermek érdekében tett intézkedések eredményessége 

nyomon követhető. 

 

Az óvodai gyermekvédelmi felelős:  

 Köteles jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.  

 Azonnali intézkedést igénylő ügyben felkeresi az önkormányzat jegyzőjét. 

 A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

 A megismert veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson megismeri a 

gyermek családi környezetét. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi  támogatás megállapítását kezdeményezi.  

 Szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő 

nyújtására. 

 

 Közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Nevelési 

Tanácsadó) címét, telefonszámát. 

 Tájékoztatást nyújt szabadidős programokról. 

 Indokolt esetben a gyermek pedagógiai jellemzése, illetve környezettanulmány. 

 

Az egyes gyermekek helyzetének, sorsának kedvezőbbé tétele érdekében kiemelten fontos 

feladat: 

 Szemléletformálás szülők és pedagógusok körében. 

  A pedagógiai programban és a nevelési – oktatási intézmény életében kiemelkedő 

helyen szerepeljen a gyermekvédelem. 

 Pedagógusok képzése a gyermekvédelmi feladatok ellátásához. 

 

Megoldási lehetőségek 

 Többszöri családlátogatás 

 Szülők figyelmének felhívása a gyermek fejlődésére 

 Fejlesztő óvodai program 

 A gyermek nevelési tanácsadóba irányítása 

 Javaslat egészségügyi ellátás igénybevételére 

 Javaslat gyermekpszichiátriai vizsgálatra 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemre javaslat 

 Természetbeni juttatás iránti kérelemre javaslat 

 Javaslat a gyermek napközbeni ellátására 

  Szülő kérelmére javaslat a gyermek átmeneti gondozására. 

 

8.2. A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése 

Óvodánkban egyre több a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 
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Célunk kompenzálni a családi nevelés hiányosságait, segíteni őket szociális beilleszkedésük 

során, hogy biztonságérzetet nyújtsunk számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az 

óvodához, ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását. 

Feladatunk a gyermekek megismerése, a lemaradás területének és mértékének megállapítása.  

A felzárkóztatás színtere a játék. Fejlesztési feladatainkat differenciált, egyénre szabott 

segítségadással valósítjuk meg. 

Az óvónők a rendszeres óvodalátogatás érdekében többször is felkeresik a családokat, 

különös tekintettel a tanköteles korú gyermekekre. Figyelemfelhívással, példaadással 

erősítjük a szülők felelősségét a gyermek otthoni gondozása, nevelése iránt. A gyermekeken 

keresztül próbáljuk formálni a családi hátteret. 

A Nevelési Tanácsadóval rendszeres kapcsolat kiépítésére törekszünk annak érdekében, hogy 

a gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelelően, számukra a legoptimálisabb típusú 

iskolában kezdhessék meg tanulmányaikat. 

 

9. Speciális szolgáltatások 
Nevelési időben szervezett költségmentes szolgáltatás 

Úszásoktatás:   az óvoda nagy- és középsőcsoportosai számára, amelyhez a felügyeletet 

biztosítjuk, heti egy alkalommal 1 óra. 

 

10. A program erőforrásai 
10.1. Személyi feltételek 

A gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében olyan személyi és tárgyi feltételeket 

igyekszünk biztosítani, amelyek garanciát kell, hogy jelentsenek az óvodahasználók számára, 

hogy együttműködve a családdal, kiegészítve a családi nevelést, a gyermekek biztonságban, 

nyugodt, szeretetteljes légkörben, esztétikus környezetben tevékenykedhetnek. 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában az óvónő végzi. Személye minta a nevelésben. 

Értékfelfogása erősen hat a gyermekekre, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen értékeket 

közvetít, azokat milyen tudatosan képviseli. 

Gyakran előfordulnak érdekellentétek szülők és az óvoda között. Az óvónő vállalja fel a 

tapintatos meggyőzést, ha azzal a gyermekek érdekeit védi. 

 

Az óvónő legyen képes énekével, mesemondásával, bábozásával, alkotásaival esztétikai 

élményhez juttatni a gyermekeket. Fejlesztésükhöz alkalmazzon egyéni módszereket úgy, hogy a 

gyermekek pozitív énképe és önbizalma megfelelően alakulhasson. 

A gyermekcsoportok életét két óvónő irányítja a dajka segítségével. Ők tudjanak együtt tervezni, 

tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Legyenek képesek pedagógiai 

elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni. Ehhez szükséges a fedési idő. 

Az óvónők vonják be a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak 

elsajátításában, értékelésében. A közösség tagjaiként valamennyien vállaljanak felelősséget a 

közösen kitűzött célok és feladatok megvalósításáért. Mindezt a vezető óvónő koordinálja, 

irányítja. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban, a döntéshozatalok előtt őszinte, nyílt 

véleménnyel segítsék a legjobb megoldás kialakítását. A belső tapasztalatcsere és továbbképzés 

az együttműködés szerves részét képezi. 

A vezető pontosan, a lehetőségek optimális kihasználásával biztosítja a jól megszervezett 

munkát, a fejlesztéshez szükséges feltételeket a tagóvoda vezetőjének aktív közreműködésével. 

 

Továbbképzési igény 

A pedagógusok továbbképzésben való részvételét úgy kívánjuk megoldani, hogy ne keletkezzen 

zavar az óvoda működésében. A továbbképzések ütemezésében a következő prioritásokat 

kívánjuk figyelembe venni: 
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-  az intézmény igényét, 

-  a pedagógusok személyes elképzeléseit. 

Olyan továbbképzésben kívánunk részt venni, amely összhangban van pedagógiai 

programunkban meghatározott célokkal, feladatokkal és elősegíti a pedagógiai, módszertani 

ismeretek megújítását.  

 

10.2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda dolgozói az óvoda épületét, berendezését, udvarát úgy alakítsák, hogy az a legjobban 

szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését, egészséges életmódjának kialakítását. 

Legyen tiszta, gondozott, esztétikus minden terem, öltöző, mosdó, tálaló és főzőkonyha.  

A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. A 

játékeszközök a cselekvések tárgyai, amelyek gazdagítják a gyermek elképzeléseit. Legyenek 

ízlésesek, praktikusak, egyszerűek, hogy több játék-fajtához is használhassák a gyermekek. 

A csoportokban szükséges a folyamatos évenkénti pótlása a játékeszközöknek.  

Ugyanúgy az udvari játékokat is bővíteni szükséges. 

-  gyakorló játékok, 

-  konstrukciós játékok,  

-  értelem és képességfejlesztő játékeszközök, 

-  szabály játékok 

A gyermekek komplex személyiségfejlesztéséhez nélkülözhetetlen a tanuláshoz szükséges 

fejlesztési eszközök folyamatos felújítása, bővítése. 

A következő eszközök, tárgyak kell, hogy kiegészítsék a meglévő készleteket: 

 Meséléshez, bábozáshoz: 

      -  új mesekönyvek 

      -  verses gyűjtemények, 

      -  bábok. 

  A környezeti neveléshez: 

      -  új képességfejlesztő és szemléltető eszközök 

      -  audio- vizuális eszközök. 

 Zenei neveléshez: 

      -  az óvodai hangszerek bővítése 

      -  magnó, zenehallgatáshoz. 

 Rajz, mintázás, kézimunka: 

      -  rajzlapok, színes papírok, kartonok, 

      -  zsírkréták, színes ceruzák, 

      -  filctollak, 

      -  festékek, 

      -  gyurma, 

      -  textil, fonal, ragasztó, 

      -  gyermek olló. 

 Testi nevelés, testmozgás: 

 kézi és tornaszerek (labda, kötél, szalag, karika) 

 sportszerek 

 több funkciós, mozgásfejlesztő eszközök. 

 Munkajellegű tevékenységhez: 

 a barkácsoláshoz szükséges eszközök. 

Szakkönyveink tárát is feltétlenül bővíteni szükséges, a megújuló óvodai nevelés 

érdekében.  
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Legitimációs záradék 

 
1. Véleményezte  

  

  

  

  

__________________________                   ____________________________  

 Dátum                                                                  Szülő i Közösség  

  

  

2. Elfogadta  

  

  

__________________________                    ___________________________  

 Dátum                                                                       Nevelőtestület  

  

  

3. Jóváhagyta  
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_________________________                         ____________________________  

 Dátum                                                                             Óvodavezető  

  

  

4. Érvényességi nyilatkozat  

 2016. szeptember 1-től visszavonásig.  

  

5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente  

  

6. Módosítás előírásai  

• Törvényi változás esetén  

• Feladatváltozás esetén  

• A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás  

elfogadásáról.  

• Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek.  

  

7. Nyilvánosságra hozatala:  

 A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden  csoportszobában.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felhasznált irodalom  

  

1. Jogszabályok: 

 2. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 137/1996. (VIII,28.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló  

 255/2009. (XI,20.) és 221/2010. (VII. 30.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 137/1996. (VIII,28.) Korm. Rendelet módosításáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 A kerettantervek (elfogadás előtt) 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 
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 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

2. A Háromhárs Óvoda Pedagógiai Programja 2014. 

3. Kiss Tihamér: A gyermekek érzelmei. Bp. Tankönyvk., 1995. 156-190 p.  

4. Szuhányi Mária: Nevelés – individuál-pszichológiai nézőpontból. Bp.  

Szuhányi Alapítvány, 1993. 15-17 p.  

5. Mérei Ferenc - V Binet Agnes Gyermeklélektan Bp Gondolat, 19785-276 p.  

6. Kovács György - Bakos Éva: Játék az óvodában. Debrecen, Szerzői kiadás, 1995. 1-244 p.  

7. Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Dabas, Mezőgazdasági Kiadó,1984. 1-194 p.  

8. Kósa - Szemerkényi: Apáról fiúra. Bp. Móra Kiadó, 1988. 1-110 p.  

9. Kósa Csaba: Esztendő, te vígságszerző. Bp. Mára Kiadó, 1988. 1-110 p.  

10. Dankó Ervinné dr.: Az óvodai irodalmi nevelés kérdései korunkban. Bp. Dinasztia Kiadó, 

1993. 55-110 p.  

11. Molnárné Lóczi Tünde: Drámajátékok az óvodában. Szeged, KOMA, 1996. 4-14 p.  

12. Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp. Editio Musica, 1974. 1-249 p.  

13. Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Szolnok, JNSZ. Pedagógiai Intézet, 1995. 1-

133 p.  

14. Nagy Jenőné: Zenei nevelés az óvodában. Szolnok,JNSZ. Pedagógiai Intézet, 1995. 1-133 

p.  

15. Balázsné Szőcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Bp. Alex typo Kiadó, 1992. 7-114 p.  

16. Kondács Mihályné - Podmaniczky Mária: Vizuális nevelés az óvodában. Bp Calibra 

Kiadó, 1993. 3-87 p  

17. Pedagógiai Füzetek 7.: A környezetismeret és a szabadidő kapcsolata az óvodában 

Szolnok, JNSZ Pedagógiai Intézet, 1989  

18. Tisza Klub Füzetek 4,: Ötletzsák gyűjtemény az óvodai környezet- és természetvédelmi  

neveléshez. Szolnok, Tisza Klub, 1995. 6-40 p.  

19. Gaál Sándorné - Kunos Andrásné: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában. 

Szolnok, Color Print Nyomda, 1996. 5-238 p.  

20. Dr. Tótszöllősiné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában. Bp. FERCO Kft. és a Váci 

Ofszet Kft. 1994. 5-131 p.  

21. Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés - de hogyan? NAT-TAN Sorozat Bp. OKI. 1996. 

1-128 p.  

22. Porkolábné Balogh Katalin: Szempontok az óvodáskorú gyermekek fejlettségének 

megállapításához. Szolnok, JNszM. Pedagógiai Intézet,1983. 1-20 p. 
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