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Az óvodánk neve: Zölderdő Óvoda 

Címe: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 26. 

Fenntartó: Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány  

 

Óvodánk működését szabályozó jogszabályok:  

• 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme 

érdekében történő módosításáról   

•  2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról   

•  354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról    

• 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról   

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről   

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről   

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

végrehajtásáról  

•  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjáról  

• 137/2018. (VII.25.) Korm.rendelet 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról   

• 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen 

intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról  

• 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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I. BEVEZETŐ  

 

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a 

hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a 

pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy 

nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok, valamint a gyermeket megilletı jogok biztosítása érdekében a 

Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a magyarországi óvodákban 

folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek 

meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy  

a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az 

emberi jogok és a gyermeket megilletı jogok, alapvető szabadságok tiszteletben 

tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával;  

b) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg;  

c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az 

óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az Alapprogram szerint az óvodai 

nevelésben érvényesülhetnek a különbözı - köztük az innovatív - pedagógiai 

törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai 

nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz. Az óvoda nevelő testülete 

elkészíti saját nevelési programját: vagy átvesz és adaptál egy kész programot, 

vagy saját programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban 

foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai nevelési 

programok egymásra épülı, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, 

hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínősége 

mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel 

szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz.  

2. Az óvodai nevelési program elkészítésekor az Alapprogram mellett 

figyelembe kell venni  

a) a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda 

nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést végez;  

b) a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az 

óvoda Sajátos Nevelési Igényű gyermek nevelését végzi. 
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I/1. Óvodatörténet    

Óvodánk a XII. kerület határán fekszik. 1959 óta működik ezen a jól 

frekventált helyen egy villaépület két szintjén. A csoportszobák mérete 

viszonylag alacsony létszám befogadását teszi lehetővé. 

Többszöri átalakítás során megfelelő számú öltözőt, mosdó helyiséget, 

tornatermet és logopédiai foglalkoztatót alakítottunk ki. Ezáltal korszerű, 

esztétikus környezetet biztosítunk gyermekeink számára. 

A játszókert jó beosztása biztosítja a gyermekek levegőztetését, mozgását, 

egészséges fejlődését. Felszerelését folyamatosan fejlesztjük, modernizáljuk. 

Óvodánkat elhelyezkedése és programja – intenzív logopédiai ellátás, környezeti 

nevelés – miatt nemcsak kerületi lakosok veszik igénybe.  

Intézményünk folyamatos megújulásra képes, nyitott az innovációs lehetőségek 

felé. 

1990-ben meghatározó feladatunkká tettük a környezet és természetvédelemre 

nevelést. Programunkhoz illő címert is választottunk, amit jelvényeken és 

pólókon viselünk.  

1992. őszén megnyitottuk az első, intenzív terápiát nyújtó óvodai logopédiai 

csoportunkat. 1994-ben a másodikat, 2004-ban a harmadikat. 

1994-ben elkészült óvodánk zászlaja, ami szintén a címert ábrázolja. Még 

ugyanebben az évben hivatalosan is elfogadták a Zölderdő Óvoda nevet. 

2003 szeptemberétől alapítványi keretek között folytatjuk munkánkat. 

Alapítványunk neve: Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány. 

 

Jelenleg: 

Öt óvodai csoportban – 3 intenzív logopédiai, 2 környezeti – fejlesztjük, neveljük, 

oktatjuk a gyermekeket. Az intenzív fejlesztő csoportok kis létszámúak. 
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I/2. Arculatválasztás 

 

A környezet- és természetvédelem aktualitása  

Évek óta hallunk, beszélünk a természet-, környezetkárosító tényezőkről. 

Tanúi lehetünk az ezzel kapcsolatos lépéseknek, intézkedéseknek. 1972-ben a 

stockholmi Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencián hangzott el: „Csak egy 

Földünk van”.  Az ott elfogadott program a bioszféra megóvása és 

környezetszennyezés elleni küzdelem tennivalóin kívül előírja a 

környezetvédelmi oktatás feladatainak a kidolgozását is, kiemelve, hogy a 

környezetvédelem a jövő generációnak életmódjában domináló tevékenységgé 

kell, hogy váljék. 

Ezért elodázhatatlanul szükség van minden lehetséges erő összefogására. 

A tudományos és az igazán hatásos tevékenység a tudósok és a környezet- és 

természetvédelemmel hivatásosan foglalkozó szervezetek, személyek dolga. 

Nekünk, pedagógusoknak tudatosan, következetesen meg kell ismertetni 

gyermekeinkkel a védendő értékeket. Meg kell tanítanunk azt is, hogy milyen 

módon tegyük ezt. A gyerekek belső igényévé kell tenni, hogy megismerjék, 

óvják és védjék azt, ami életükhöz a teret és feltételeket biztosítja. 

A jövő nemzedék kezébe kell adnunk az ezzel kapcsolatos ismereteket és a 

gyakorlati tevékenységeket, megoldási lehetőségeket. 

Nemcsak az életre kell felkészíteni a gyerekeket, hanem le kell raknunk az 

alapokat ahhoz, hogy későbbi ismereteiket erre építve és bővítve képesek 

legyenek saját és az egész Föld életét megismerni, óvni, a túlélés felé irányítani, 

a veszélyeket elhárítani, megszüntetni. 

Évtizedes tapasztalataink, és tevékenységünk elismerését jelzi KOKOSZ 

tagságunk, és Zöld Óvoda elismerő címünk, melyeket a továbbiakban is 

működtetünk. 

 

Logopédia  

 

Pedagógiai gyakorlatunkban egyre több gyermeknél tapasztalunk beszéd-, 

nyelvi zavart és tanulási nehézség veszélyeztetettséget. A tiszta artikuláció, az 

anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az iskolába lépéshez, majd az 

olvasás-írás-, valamint az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátításához. A logopédus az a szakember, aki a 

beszédhibák felszámolásán, valamint a beszéddel összefüggő nyelvi- és 

kommunikációs zavarok javításán munkálkodik. Az intenzív logopédiai ellátás 

iránt egyre nagyobb az igény. 
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II. Gyermekkép, óvodakép 

 

A 3-7 éves korú gyermek életkori sajátosságai: 

•       A játék. 

•  Cselekvésközpontúság. 

•  Mozgásigény. 

•  Természetes kíváncsiság. 

•  Érzelemvezéreltség. 

•  Pozitívumokkal való könnyed azonosulás. 

Mindezek alapján fontosnak tartjuk és elvárjuk a nevelőtestület minden tagjától,    

  hogy biztosítsa:  

•  Az egyéni fejlettségi szint figyelembevételével a gyermekek 

készségeinek       

     képességeinek kibontakoztatását. 

•   A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztését, a 

differenciált fejlesztést. 

•  A gyermeki személyiség tiszteletben tartását. 

•   A szabadjáték, kezdeményezett játék feltételeinek megteremtését 

•  Elfogadó magatartást. 

•   A befogadó, családias légkört. 

•   Környezettudatos magatartás megalapozását. 

•   A közvetett segítséget az iskolai beilleszkedéshez. 

•  A multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

•       Az egészséges környezet megteremtését.  

III. Az óvodai nevelés feladatai, általános feladatai 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése.  

Ezen belül:  

- az egészséges életmód alakítása, 

 - az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,  

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

- az egészséges életmód alakítása, 

Egészséges életmódra nevelés és életvitel igényének kialakítása ebben az 

életkorban kiemelkedő jelentőségű. 

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének figyelembevétele és 

elősegítése, testi szükségletek és mozgásigény kielégítése, gyermek 

egészségének védelme, az egészséges életmód, testápolás, tisztálkodás, étkezés, 

különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só-, és telítetlenzsír-

tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, ill. 
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tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 a fejlődésükhöz és a fejlesztésükhöz szükséges eszközök biztosítása, a 

környezet védelméhez és a környezettudatossághoz szükséges szokások 

kialakítása, megfelelő szakemberek bevonása.  

 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

• A társadalom szempontjából értékes szokások, normarendszerek, 

kompetenciák, viselkedésminták kialakítása. 

• Derűs, nyugodt légkör, harmonikus felnőtt-gyermek, gyermek-

gyermek kapcsolat elősegítése. 

• Pozitív érzelmeken keresztül az erkölcsi tartalmak tudatosítása, 

modell értékű emberi kapcsolatok kialakítása. 

• Egészséges szemléletű közösséget teremtünk, szocializációt 

fejlesztünk, a gyermekek egyéniségét, különbözőségét tiszteletben 

tartjuk, nyomon követjük fejlődésük menetét. 

• A gyermekeket differenciált bánásmódban részesítjük. 

• A különböző fejlettségi szintű, eltérő szociokulturális környezetből 

érkező, alacsonyabb, illetve kimagasló fejlettségi szinten álló 

gyermekek beilleszkedésének megkönnyítése.  

• Pozitív megerősítés, a sikerek elérése, észrevétele. 

• Az őszinte, bizalmas légkör megteremtése alapvető feltétele munkánk 

sikerességének. 

• A napirend jó szervezése. 

• Az ünnepekre való közös felkészülés, együttes ünneplés, az emeleti 

csoportokkal közös játék, program szervezés az integrálódás 

érdekében. 

• Egymás iránti tolerancia kiépítése, másság elfogadása (hallókészülék, 

koordinálatlan mozgás stb.). 

• Óvodapedagógusok, logopédusok, mozgásterapeuták munkájának 

összehangolása. 

•    Feladatunk a nemzeti identitástudat erősítése, keresztény kulturális 

értékek támogatása, a hazaszeretet, családhoz kötődés megerősítése.  

•  

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

• A kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel.  

• Beszédkedv és kommunikációs kedv felkeltése, kialakítása, 

fenntartása, ösztönzése. 

•  A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire, 

kíváncsiságára építve további élmények nyújtása a természeti és 
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társadalmi környezetről, ezeket különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való begyakorlása 

• Az ismeretek bővítése, rendszerezése, az értelmi képességek és a 

kreativitás fejlesztése 

• A saját anyanyelv megismerésén, megbecsülésén túl lehetőséget 

teremteni a gyermek számára, hogy megismerkedjen más népek 

kultúrájával és nyelvével. 

• A multikulturális környezetből érkező gyerekek számára lehetőséget 

teremteni a mielőbbi nyelvi és kulturális beilleszkedésre. 

 

 

IV. Az óvodai élet megszervezéseinek elvei 

 

 

a, személyi feltételek 

Környezeti csoportok személyi feltételei: 

Csoportonként: 2 óvodapedagógus 

   1 dajka 

Logopédiai csoportok személyi feltételek 

Csoportonként: 2 óvodapedagógus 

   1 logopédus 

   1 dajka 

Az intenzív komplex logopédiai ellátás kiegészítő terápiájaként a gyermekek 

mozgásfejlesztéséhez óraadóként (Ayres, TSMT, HRG) mozgásterapeuta 

szakember tevékenykedik. 

1 fő kertész-karbantartó. 

 

b, tárgyi feltételek  

Óvodánk rendelkezik a program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

Feladatunk ezek állagának megőrzése, karbantartása és folyamatos bővítése, 

korszerűsítése. 

A logopédiai csoportok tárgyi feltételei: 

Minden logopédiai csoporthoz tartozik egy speciális felszereléssel rendelkező 

logopédiai szoba, melyet kizárólag terápiás célra használunk. Minden terem 

tartalmaz a szokásos óvodai berendezéseken és felszereléseken túl logopédiai 

tükröt, speciális logopédiai szemléltető eszközöket, fejlesztő játékokat, táblát, 

audiovizuális eszközöket, számítógépet és fénymásolót.  

A környezeti csoportok tárgyi feltételei: 

A csoportszobában és az udvaron a környezettudatos nevelés alapvető 

eszközeinek biztosítása, folyamatos bővítése, korszerűsítése. 
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Tárgyi feltételek fejlesztése: 

Csoportszobai bútorok, eszközök folyamatos korszerűsítése, cseréje.  

A könyvtár folyamatos bővítése korszerű, új szakirodalom, naprakész logopédiai 

kiadványok beszerzésével.  

Mozgásterápiákhoz szükséges eszközök és felszerelések beszerzése, beszerelése, 

folyamatos ellenőrzése, pótlása és bővítése. 

Az udvar folyamatos korszerűsítése, felújítása.  

A növényzet évszakonkénti telepítéséhez, gondozásához feltételek folyamatos 

biztosítása. 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a 

megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, 

valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő 

időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével 

valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a 

gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, 

igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 

gyermeknek.  

2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék 

kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai 

alakítják ki.  

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az 

óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 

gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a 

gondozást végző munkatársakkal. 

 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és 

fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok 

szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján 

valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében 

szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és 

közreműködésével. 
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Nevelőtestületünk tagjaival szemben támasztott elvárások: 

•  Gyermekközpontú szemlélet 

•  Innovatív szemlélet 

•  Alapfeladataink iránti fokozott érdeklődés 

•  Folyamatos elméleti felkészülés 

•  Támogató, elfogadó, empatikus, hiteles személyiség 

 

Az óvodapedagógusok felvételénél előnyt jelent a speciális végzettség, a fejlesztő 

pedagógiai végzettség, a környezeti nevelésben szerzett ismeret, jártasság. 

A logopédusok felvételénél előnyt jelent a logopédiai diagnosztikai végzettség, a 

beszédpercepciós diagnosztika és terápia tanfolyami végzettség stb. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást 

ösztönző képzésekre, fórumokra. 

 

 

 Nevelésünk-oktatásunk alapját a gyermeki személyiség teljes tiszteletben 

tartása, fejlődési vonalának figyelembevételével, annak sokirányú fejlesztése 

jelenti. 

Az óvoda feladata közvetett segítséget nyújtani a gyermekeknek a zökkenőmentes 

iskolai beilleszkedéshez. 

Óvodánk a természet- és környezetvédelemmel kíván kiemelten foglalkozni, 

egyeztetve és építve az országos és önkormányzati irányelvekre. 

Az óvodai nevelés alapjaiban változott meg. A környezeti nevelés egyre nagyobb 

teret hódít, szerepe jelentőssé vált. A környezettel való ismerkedés az óvodai 

nevelés egészét áthatja. 

A gyermekek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti, társadalmi 

környezetről olyan tapasztalatokat szerezhetnek, melyek az életkoruknak 

megfelelő biztonságos eligazodáshoz nélkülözhetetlenek. Ez alapja a 

fenntarthatóságnak. 

A környezeti nevelés szoros kapcsolatban áll a többi nevelési területtel, azoktól 

elválaszthatatlan, a személyiség formálásnak alárendelt. A rendszeres és 

tudatosan szervezett ráhatás kibontakoztatja a gyermekek érzelemvilágában a 

pozitív vonásokat, fizikai és szellemi fejlődésük dinamikus előrehaladását segíti 

elő. A felnövő generációban a pozitív viszonyulást, kötődést ebben a korban kell 

elkezdeni kialakítani. Törekvésünk annak a szemléletnek a kialakítása, mely 

keresi, létrehozza a természet és ember közti egyensúlyt. 

A természet- és környezetvédelem aktualitása még sosem volt ennyire sürgető 

feladat, mint korunkban. Ezért gyermekeink szemléletét már kicsi korban fontos 

formálni.  
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A fenntarthatóságra nevelés célja: 

•  A környezeti ismeretek bővítése. 

• A környezeti összefüggések megértésének elmélyítése. 

• A környezettudat erősítése. 

• A környezetorientált értékrendszer elsajátítása. 

• A környezet- természetközpontú magatartás kifejlesztése és az ehhez 

szükséges  

  készségek kialakítása. 

 

A célok szorosan összefüggenek egymással. A következő területen történik az 

összekapcsolódás: 

• Ismeretek szintje. 

• Attitűdök, viszonyulások szintje. 

• Környezetvédelmi cselekvések, tűzvédelem lehetőségei.  

 

A környezetvédelem területei: 

•      Talaj védelme. 

• Vizek védelme. 

• Levegő védelme. 

• Az épített környezet védelme. 

 

A természetvédelem területei: 

• Földtani értékek. 

• Növénytani értékek. 

• Állattani értékek. 

• Élőhelyek védelme (erdők, rétek, legelők, puszták, folyók, tavak, 

nádasok, stb.). 

 

Ezek egymást kiegészítő, egymásnak alá nem rendelhető, kölcsönösen visszaható 

területek. E témakörön belül igen sok érdekes megfigyelésre és elvégezhető 

vizsgálódásra van lehetőség az óvodások számára. Feladatunk megtanítani 

gyermekeinket gondolkodni és cselekedni az adott értékrend birtokában. 
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Logopédiai csoport  

Az intenzív logopédiai csoportokban lehetőség nyílik az óvodáskorú 

beszédfogyatékos gyermekek mindennapos logopédiai ellátására (SNI „A”). Ezek 

a gyermekek szakértői bizottsági vélemény alapján kerülnek hozzánk.  

A komplex fejlesztés magába foglalja a különféle életkornak és az egyéni 

fejlettségi szintnek megfelelő intenzív logopédiai terápiákat, a fejlesztő óvodai 

foglalkozásokat és a mozgásterápiákat.  

A logopédiai fejlesztés figyelembe veszi a beszéd, a nyelv és a kommunikáció 

gyermekkori zavarainak sajátosságait, a speciális szükségleteket, az egyéni 

teherbíró képességet, a fejlődés egyéni ütemét. Terápiás tevékenységünk célja a 

nyelv- és beszédzavar kezelése, és ennek talaján kialakuló tanulási nehézségek 

megelőzése.  

Munkánk során elsődleges feladataink: 

• Beszéd-, és nyelvi képességek fejlesztése. 

• Beszéd és gondolkodás összhangjának kiépítése. 

• Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése. 

• Akusztikus-verbális figyelem és emlékezet fejlesztése.  

• A helyes artikuláció kialakítása. 

 

• Tájékozódás fejlesztése testen, térben, síkban. 

• Finommotorika, grafomotorika fejlesztése.  

 

• Vizuális percepció fejlesztése.  

• Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése. 

 

• Intermodalitás és szerialitás fejlesztése.  

Mindezt a multiszenzorialitás segítségével valósítjuk meg. 
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A logopédiai fejlesztés elvei: 

• A terápiás folyamatban figyelembe vesszük az életkort, a pszichikai 

tulajdonságokat, az értelmi képességeket és a beszédállapot 

súlyosságát. 

• Tervszerűség, tudatosság (felmérés, terápiás terv, folyamatdiagnózis). 

• Célszerű módszerek alkalmazása. 

• Sokoldalú percepciós fejlesztés. 

• Transzferhatások tudatos kihasználása. 

• Egyéni és csoportfoglalkozások szervezeti kerete és ezek váltogatása 

(egyénre szabott terápiás programok). 

• Szakmai ismeretek és tapasztalatok állandó bővítése, 

továbbképzéseken, szakvizsgákon, tapasztalatcseréken, 

kongresszusokon való részvétel. 

• A különféle megközelítésű fejlesztő-pedagógiai programok 

megismerése. 

 

A logopédusok feladata a logopédiai csoportokban: 

• Speciális logopédiai vizsgálatok végzése, ill. szakvizsgálatokra 

irányítás. 

• A beszédfogyatékosok ellátásának megtervezése. 

• Beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok 

terápiája. 

• Beszédfogyatékosok fejlődésének vizsgálata, értékelése, 

dokumentálása. 

• Vizuális képességek fejlesztése. 

• Tanulási nehézség megelőzése. 

• Igény szerint egyéb logopédiai terápiák. 

• Kapcsolattartás pedagógusokkal, szakemberekkel, szülőkkel. 

 

VI. Az óvodai nevelés általános feladatai 

 

Gondozás, egészséges életmód kialakítása, közösségi nevelés és egyéni 

bánásmód: 

Befogadás  

Óvodánkban lehetőséget teremtünk és saját igénye szerint időt biztosítunk 

szülőnek és gyermeknek egyaránt arra, hogy nyugodt körülmények között 

ismerhesse meg a környezetet, szokásrendszerünket és az intézményben dolgozó 

felnőtteket. Módot adunk arra, hogy személyes, bensőséges kapcsolat 

alakulhasson ki. Ezzel kívánjuk megalapozni a harmonikus, családias légkört, 

biztonságérzetet nyújtva gyermeknek és szülőnek. 
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Jelentkezéskor betekintést engedünk a csoportok életébe. 

A tájékoztató szülői értekezleteket időben, már a nyár folyamán megtartjuk. 

Közösséget alakító, formáló programokat szervezünk a nevelési év során (pl. 

szalonnasütés, kirándulás, Somvirág-túra). 

 

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. Olyan szükségleteket 

elégít ki, melyek elősegítik a gyermek növekedését, fejlődését, egészséges 

közérzetet biztosít, kedvező feltételeket teremt a nevelési ráhatások elérésében. 

Egészségünket csak úgy tudjuk védeni, ha már óvodás kortól nevelésünk egyik 

fontos területeként alkalmazzuk az egészséges életmódra nevelést.  

 

Feladataink: 

• Biztosítjuk az egészséges és biztonságos környezetet (pl.: óvodán 

belül a tárgyi feltételeket). 

• Egészséges életmódot alakítunk ki: helyes életritmus, táplálkozás, 

testápolás, öltözködés, edzés, pihenés, minél több szabad levegőn való 

tartózkodás, testmozgás, játékok segítségével, biztosításával. 

• Biztosítjuk az érzelmi nevelést, szocializációt, valamint az anyanyelvi 

és értelmi fejlesztést. 

• Az óvodapedagógusok együttműködnek a megfelelő szakemberekkel 

és a szülőkkel a gyermekek testi-lelki fejlődése érdekében. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek számára megfelelő, speciális 

ellátást, fejlesztést nyújtunk, prevenciót végzünk. 

 

 

 

Az óvónő feladata: 

• Szintfelmérés.  

• A szokások kialakításának megtervezése, alkalmazkodva a gyermekek 

egyéni és életkori sajátosságaihoz. 

• Az udvar és a tornaterem adta lehetőségek kihasználása (rossz idő 

esetén a fedett terasz ad helyet a mozgásra). 

• Nyugodt pihenés biztosítása. 

• Napirend optimális összeállítása, rugalmas kezelése, mely a fejlesztés 

mellett megfelelő mennyiségű és idejű játékra, szabadon választott 

tevékenységre és levegőzésre ad lehetőséget a biztonságérzet és 

harmonikus fejlődésmenet érdekében.  

• A délutáni tevékenységek között megfelelő mennyiségű mozgást, 

mozgásos játékot. 
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Cél: 

• A gyermekek igényességének kiépítése saját testi higiéniájuk és 

környezetük esztétikája iránt. 

• A célszerű, ésszerű rend kialakítására törekvés. 

• A kulturált étkezési mód kialakítása. 

• Öltözködés és az önálló feladatvégzés saját személye körül, haladva 

az egyre szélesebb körű önállóság felé 

 

 

VII. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

Hetirend és napirend biztosítja a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységek szervezését, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A hetirend meghatározza egy héten belül azokat a 

műveltségi területeket, amelyekben a pedagógus a képességfejlesztéseket végzi a 

pedagógiai program alapján, az óvodapedagógus kompetenciája, hogy a 

tevékenységeket melyik napokra ütemezi. A hetirendben jelöli az 

óvodapedagógus, a heti rendszerességgel előforduló tevékenységeket (kirándulás, 

mozgásterápia, ÁAT). Az óvoda speciális arculata megkívánja, hogy a 

differenciált tevékenységeket az óvoda teljes nyitvatartási idejében a megfelelő 

szakember irányítsa.  

A napirend biztonságérzetet ad a gyermekeknek. Megtervezésekor kitüntetett 

szerepet kap a játék. 

A gyermekek fejlődését félévenként felmérjük, az elért eredményekről a szülőt 

tájékoztatjuk.  

A logopédiai csoportok dokumentumai: csoportnapló, egyéni fejlettséget mérő 

lapok, logopédiai munkanapló, egyéni logopédiai tasak. 

A környezeti csoportok dokumentumai: csoportnapló, egyéni fejlettséget mérő 

lapok. 

 

Hagyományaink, ünnepeink 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: 

- karácsony 

- anyák napja 

- évzáró (ballagás) 

 

Az anyák napja és az évzáró nyilvános, és azonos időpontban is szervezhetők. 

Ezekre meghívhatók a szülők és más vendégek is. 

A gyermekélet hagyományos ünnepei az óvodában 

- Mackó-nap 

- télbúcsú 

- Karácsony 

- Márton-nap 
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- gyermeknap 

- Mikulás - nap 

Csoporton belül közös ünneplés történik a gyermekek név - és születésnapja 

alkalmából. 

Népi hagyományok ápolása körében történik: 

-a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése 

- népi kézműves technikákkal való ismerkedés 

A Környezeti Világnapokat hetes programok keretében ünnepeljük (Állatok 

napja okt. 4, Víz napja márc.22, Föld nap április 22. Madarak fák napja máj. 10., 

Környezetvédelmi világnap jún. o5   

 Óvodánkban A Föld napjának ünneplése Kerti parti szervezésével is kiegészül, 

(családi „zölddélután”, szellemi- és sportvetélkedő) 

Minden szeptember 1- én családokkal közösen szalonnasütést szervezünk. 

Év végén visszahívjuk beszélgetésre a régi ovisokat, első osztályosokat 

élménybeszámolóra. 

 

Az ünnepek, jeles napok és rendezvények konkrét formáját az éves munkaterv 

tartalmazza. 

 

Tanulmányi kirándulások, séták, mozi - és színházlátogatás, sportnapok 

szervezése a munkaterv szerint történik. 

 

 

Az óvoda kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

 

Család 

Munkánk eredményességéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy jó kapcsolatot 

alakítsunk ki a családdal. Nevelésünk lényege szemléletátadás, melyhez 

nélkülözhetetlen a család támogatása, egyetértése, együttműködése. Ezáltal 

közösen érjük el, hogy a gyermekben és felnőttben is belsővé váljon az emberi 

különbözőség elfogadása, a természet szeretete, tisztelete. Figyelembe vesszük a 

családok sajátosságait, szokásait.  

Ahhoz, hogy a család pozitívan viszonyuljon az óvodai nevelőmunkához, 

ismernie kell azt. Szülői értekezleteken és egyéb alkalmakor tájékoztatjuk a 

szülőket az óvodai életről, a nevelőmunka és az oktatómunka folyamatáról. 

Mindez lehetővé teszi, hogy ezzel párhuzamosan a család szemlélete is 

formálódjon.  

 

A kapcsolattartás formái: 

•  Előzetes egyeztetés után igény szerinti betekintés az óvodai életbe. 
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•  Nyílt nap, nyílt hét szervezése 

•  Ismerkedési délután, szalonnasütés. 

•  Közös kirándulások, (Som-virág ovis túra). 

•  Zöld ünnepek közös megszervezése, ünneplése. 

Pl.: Föld-napi kerti-parti (április 22.), Márton-napi lámpás mulatság 

(november 11.), Karácsony, Mackónap (február 2.). 

•  Pók-kör. 

•  Hírlevél. 

•  Honlap 

• Szülői Szervezet: a választmány és a vezetőség kapcsolattartása az 

óvoda működését, fejlődését szolgálja. Általuk érvényesül a szülők 

kérése, igénye, véleménye. 

• Szülői értekezletek: az aktuális eseményeket beszéljük meg a 

szülőkkel, illetve nyílt fórum a problémák feltárására. 

• Fogadóóra: óvodánkban a pedagógus vagy a szülő kezdeményezésére 

történik. Ekkor kerül sor személyes jellegű tapasztalatok 

megbeszélésére. 

• Esetenként családlátogatás: különösen indokolt esetben az óvónő vagy 

a szülő előzetes kezdeményezésére, minden esetben a szülő 

hozzájárulásával. 

• Faliújság: napi rendszerességgel az aktualitásnak megfelelően jelent 

információt a szülőknek. 

•  Ovis találkozó a régebben hozzánk járó gyerekek részére. 

 

Óvodai csoportok közötti kapcsolat 

 

•  közös kirándulás 

•  bábozás 

•  Zöld programok 

•  néptánc foglalkozás 

•  udvari játékok 

•  ünnepek 

 

 

Külső kapcsolatok: 

 

Bölcsőde 

Mint az óvodába lépés előtti, intézményes nevelés színtere, hasznos 

információkat adhat a gyermek óvodáskor előtti fejlődéséről. Az átmenetet 

megkönnyítjük azzal, hogy felvesszük a kapcsolatot a gondozónőkkel, a 

bölcsődékbe eljuttatjuk tájékoztató szórólapjainkat. Ennek segítségével kapnak 
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rövid betekintési lehetőséget óvodánk életéről, programjáról. Ezzel 

megkönnyítjük a szülőnek az óvodaválasztást.  

Óvoda 

• A KOKOSZ szervezeteivel kialakult kapcsolatainkat folyamatosan 

fejlesztjük. 

• Együttműködünk a XII. kerület óvodáival: kiállítások, sportvetélkedők stb. 

• Környezeti vetélkedőt szervezünk. 

• a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei között szakmai kapcsolat 

fenntartása 

 

Iskola 

• A környező iskolákkal rendszeres kapcsolatot tartunk.  

• Együttműködünk a Németvölgyi Általános Iskola logopédiai osztályaival, 

Palotás Gábor Á. Iskolával, Lauder Á.I., Babérliget Iskola. 

 

Pedagógiai Szakszolgálatok, pszichológusok 

Állandó kapcsolatban állunk. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Tagintézménye, Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok 

Korai Fejlesztő Központok 

ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 

 

Pető András Főiskola 

 

Oktatási Hivatal: 

• Rendeletek. 

• Továbbképzések. 

• Rendezvények, konferenciák. 

 

Helyi önkormányzat: 

• Oktatási Iroda. 

• Környezetvédelmi Bizottság. 

 

Hegyvidéki és II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Védőnő, gyermekorvos, fogorvos 
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Kapcsolatok más társadalmi szervekkel és intézményekkel 

 

Művelődési Házak 

Programjaikat figyelemmel kísérjük, koncepciónkba illeszkedő előadásaikon, 

szervezéseiken részt veszünk. Szülők felé továbbítjuk felhívásaikat. 

 

Múzeumok 

A Természettudományi, a Közlekedési, a Néprajzi Múzeumokat rendszeresen 

látogatjuk (esetleg többször is egy évben). Egyéb kiállításokat, érdekes múzeumi 

tárlatokat alkalomhoz kötve nézünk meg. (Pl.: Nemzeti Múzeum, Korona, 

március 15., augusztus 20.). 

 

Tűzoltóság 

• Tűz és balesetvédelmi nevelésünkben évi rendszerességgel 

ismerkedünk a tűzoltók munkájával. 

 

Magyar Madártani Egyesület 

• Természeti értékek megismertetésében, megszerettetésében partnerünk, 

valamint környezeti akcióink segítő támogatója (plakát, könyv, stb.). 

• A Madárbarát Kert cím részesei vagyunk 

 

KOKOSZ  

• 1999 óta aktív tagjai vagyunk a szervezetnek. Szoros szakmai 

együttműködő kapcsolatot tartunk a többi taggal, különösen az óvodai 

szekcióval. 

 

Zöld Óvoda hálózat 

• Megkaptuk elsők között az örökös Zöld Óvoda címünket. 

 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

 

Nemzeti Parkok 
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V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

 

Játék 

A külső világ tevékeny megismerése 

Ének, zene, énekes játék 

Vers, mese 

Rajzolás, mintázás, kézi munka  

Mozgás 

Terápiák: logopédiai és mozgásterápiák 

Játék 

Az óvodáskorú gyermek elsődleges és legsajátosabb tevékenysége, amely 

magáért a tevékenységért jön létre, s mindig örömérzés kíséri. Az aktív, önálló, 

tartalmas játék sokoldalúan alakítja a gyermek egész személyiségét, tartalmának 

gazdagítása a készségek és képességek fejlődését segíti elő. A gyermek a játék 

útján ismerkedik a világgal, valósággal. A játék alapja az élmény. Az élmények 

alapja a közvetlen tapasztalatszerzés, mely cselekvés útján történik.  

Célok:  

•   A szabad játék biztosításával a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és 

erősítő élményt adó tevékenységgé váljon. 

•   Az együttélés alapvető szabályainak kialakítása. 

Feladatok:   

• Nyugodt légkör biztosítása. 

•  A természetes, hiteles, következetes óvodapedagógusi magatartással 

biztonságot nyújtani a gyermekeknek. 

•  Állandó és variálható, a gyermekek igényeihez és életkorához 

alkalmazkodó játékhelyek biztosítása. 

•  Környezeti és logopédiai csoportjainkban nagy hangsúlyt kapnak a 

szenzitív játékok. Az  érzékszervek játék közbeni érzékenyítése a 

beleélő képességet, az empátiás készséget fejleszti olyan mértékűvé, 

hogy a természetben lejátszódó folyamatokat a gyerekek átélve, 

átérezve megérzik, megértik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

•  A gyermek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő, tudatosan 

kiválasztott  

    játékeszközök biztosítása, melyek a játékot alakítják. 

•  Környezeti csoportjainkban nagyobb hangsúlyt kapnak a természetes 

anyagból készült játékeszközök. 

• Az udvaron és az óvodán kívüli játékos tapasztalatszerzés, kirándulás 

során felébred lelkesedésük, figyelmük, érdeklődésük az 

életközösségek, erdő, rét, patak növényeire, állataira, és képesek 

lesznek élményeiket megosztani másokkal. 
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•  Az óvodapedagógus önállóan vagy a gyerekek bevonásával is 

készítsen játékeszközöket, figyelembe véve, hogy milyen aktuális 

élményt szeretnének feldolgozni. 

•  A sajátos nevelési igényű gyermekeknél az egymáshoz való 

alkalmazkodás képességének kialakulatlansága, mozgásuk 

összerendezetlensége miatt nagyobb tér, ingergazdag környezet, több 

játékeszköz biztosítása. Folyamatosan megújuló, az egyéni fejlettségi 

szintet figyelembe vevő speciális játékeszközök és játékmódok 

alkalmazása a nyelvi- és kommunikációs fejlesztés érdekében. 

Játékfajták 

 

Gyakorlójáték 

• Mozgásos gyakorlójáték, melyben a gyermek a játékos mozgást 

ugyanabban a formában ismétli, közben ismerkedik saját testével, testi 

képességeivel, begyakorol bizonyos mozgásokat. 

• Manipulációs gyakorlójáték, melyben a gyermek ismerkedik 

környezetével, megismeri az anyagok különböző tulajdonságait – szín, 

forma, szag, nagyság, szilárdság – eközben szert tesz alapvető 

matematikai ismeretekre, vizuális élményeket szerez. 

• Verbális gyakorlójáték, melyben egy-egy szótagot, szót, mondóka 

vagy versrészletet ritmikusan ismételgetnek. E játék során fejlődik 

ritmusérzékük, és nagy jelentősége van a beszédgátlások feloldásában. 

Építő-konstruáló játék 

• A tevékenység során a gyermekek különböző játékeszközökből 

összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán, később átgondolt, 

elrendezett, határozott céllal végzett építés jellemző. 

• Építés-konstruálás közben a gyermekek átélik az alkotás örömét, 

fejlődik kreativitásuk, megtapasztalja a rész-egész viszonyát, 

megtanul tervezni, szerkeszteni. 

• Építés közben sok matematikai tapasztalatot szerez: téri kiterjedés, 

számosság, mérés, stb. 

Szerepjáték 

• A szerepjáték során a gyermekek tapasztalataikat, élményeiket, 

ismereteiket, érzelmeiket, környezetük jelenségeit sajátos módon újra 

alkotják. 

• A tevékenység során tanulják meg a társakkal való együttműködést, 

átélik az alá-fölérendeltségi viszonyokat. 

• A játék során fejlődik a gyermekek képzelete, szervezőkészsége, 

kommunikációs képessége, szabálytudata. 
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Szabályjáték 

• Mozgásos szabályjáték, melyek lehetnek testnevelési játékok, dalos 

népi játékok, melyek során erősödik a gyermekek közösségi szelleme, 

szabálytudata, tanulja a siker és kudarctűrést. 

• Értelemfejlesztő szabályjáték, melyek lehetnek társasjátékok, 

kártyajátékok, nyelvi játékok, melyek során fejlődik logikus 

gondolkodásuk, szert tesznek matematikai ismeretekre, fejlődik 

önuralmuk, türelmük. Képet kapnak saját és társaik képességeiről. 

Barkácsolás 

• Mindig a játék igényéből alakul ki, rendkívül változatos tevékenység, 

lehet varrás, ragasztás, tépés, szövés, famunka.  

• A tevékenység közben fejlődik a gyermekek eszközhasználata, 

kreativitása, ismeretekre tesznek szert a különböző anyagok 

tulajdonságairól, megmunkálhatóságukról. 

• Átélik az alkotás örömét, gyakorolják a társas együttműködés 

szabályait. 

Bábozás 

• A bábozásnak nagy szerepe van a gyermek személyiség fejlődésében, 

a gyermeknek lehetősége van az önmegvalósításra. 

• A közös bábozás hat a társas kapcsolatok alakulására, így a 

kommunikáció fejlődését is segíti. 

• Bábozás közben fejlődik a gyermek emlékezete, fantáziája, bővül 

szókincse. 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

Célok: 

• A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok 

birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a 

szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a 

nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét. 

 

•  A szülőföld, az ott élő emberek, hazai tájak, helyi hagyományok, 

néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeinek 

megismerése, szeretete és védelme, a külföldről érkező gyermekek 

befogadása, hazájuk, szokásaik megismerése. 

• Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti és társadalmi környezet 

jelenségei iránt. 

• Erkölcsi nevelés: a természeti és társadalmi környezet, valamint az 

emberi alkotások megőrzése, védelme. 
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• A természettel harmóniában élő környezettudatos magatartás alakítása. 

• Értelmi fejlesztés, gondolkodás fejlesztése, rendszerezés, ok-okozati 

összefüggések felismerése. 

• Szókincsbővítés (új növény- és állatnevek, gyűjtőfogalmak stb.). 

• Fenntarthatóságra nevelés (szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, 

takarékosság). 

 

Feladatok: 

• A környezet tevékeny megismeréséhez biztosítsunk elegendő alkalmat, 

időt, helyet és eszközt. 

• Spontán és szervezett tapasztalat-, és ismeretszerzés alkalmával a 

környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítása. 

• A környezet megismerése során megszerzett matematikai tartalmú 

tapasztalatokat, ismereteket a gyermek tevékenységeiben is alkalmazza 

(mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri viszonyok, ítélőképesség 

alakítása, tér-, sík-, és mennyiségszemlélet). 

• Sajátos nevelési igényű, diszkalkulia veszélyeztetett gyermekeknél 

kiemelt feladat a preventív egyéni fejlesztés, speciális módszerekkel. 

• A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek 

elősegítése a kortárskapcsolatokban, és a környezet alakításában. 

• Kreativitás, fantázia fejlesztése, szenzitív tapasztalatszerzés biztosítása. 

• Tájképi, földtani és települési környezet értékeinek megismertetése és 

védelme. 

• A kognitív folyamatok közül a bevésés, emlékezés, felidézés 

fejlesztése.  

• Gondolkodási műveletek elmélyítése: összehasonlítás, analizálás, 

szintetizálás, absztrahálás, összefüggések felfedezése, ítéletalkotás. 

 

Lehetőségei: 

•  Az óvoda kertjében a Budai hegyekre jellemző növényekkel tanösvényt 

alakítottunk ki földablakkal, növénysimogatóval, kősimogatóval, 

napórával, időjárásfával (szélforgó, hőmérő, csapadékmérő, 

barométer).  

• Évszakok változásának, ciklikusságának megfigyelése. 

• Tapasztalatgyűjtés séták és kirándulások alkalmával, különböző 

élőhelyek (erdők, mezők, tavak stb.) felkeresése, saját kertünk, 

tanösvényünk, természetsarkok megfigyelése. 

• Növény- és állatgondozásban való részvétel. 

• Erdei óvoda: hetes-tábor. 
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• Óvodánk hagyományai:  

o Som-túra, Pókkör, szalonnasütés, Márton-napi lámpagyújtás, 

Mikulás, Madárkarácsony, Mackónap, télbúcsú. 

o A zöldünnepek projekt témái: Állatok hete, Víz hete, Föld-napja, 

Fák-madarak napja, Környezetvédelmi Világnap. 

o Karácsonyvárás, anyák napja, évzáró. 

Szervezeti forma, ideje: 

• Folyamatosan minden gyermeki tevékenységben. 

• Helyszíni terepmunkák, rendszeres kirándulások. 

•      Alkalmi és folyamatos megfigyelés, gyűjtés, szimulációs játékok. 

 

Alkalmazott módszereink: 

• Spontán játékos tapasztalatszerzés. 

• Cselekvéses tanulás. 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

• Irányított felfedezés, megfigyelés, leírás, összehasonlítás. 

• Gyakorlati problémamegoldás. 

● Sajátos nevelési igényű gyerekeknél az új fogalmak és ismeretek 

megszerzéséhez képi megsegítés, multiszenzoros eszközök 

alkalmazása. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Célja: 

• A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, a zene megszerettetése.  

• Zenei anyanyelv kialakulásának elősegítése.  

• Zenei kreativitás fejlesztése.  

• Örömteli zenei élmények, a közös éneklés örömének megtapasztalása. 

• Hagyományőrzés. 

 

Feladataink:  

• A zenei képességek fejlesztése: tiszta éneklés, hallás, belső hallás, 

harmonikus mozgás, ritmusérzék, tempóérzék, hangmagasság iránti 

érzék, dinamikai és hangszínérzék, zenei emlékező és reprodukáló 

képesség, fejlesztése. 

• Megfelelő zenei anyag, dalanyag kiválasztása (az évszakok, életkor, 

hangterjedelem, hangköz, csoportadottság, alkalom). 

• A ritmushangszerek megismerése és használata. 

• Zenekari és népi hangszerek megismertetése. 

• A hagyományos népi-, műzenei- és más népek dalainak 

megismertetése. 

• Esztétikus mozgás és testtartás, helyes légzés fejlesztése. 
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• Speciális igényű gyermekeknél kevesebb dalanyaggal, gyakoribb, 

rendszeres ismétlésekkel törekszünk az életkori szintre való 

felzárkóztatásra. 

 

Verselés, mesélés 

Előre tervezett eseményhez együtt készülhetünk a gyermekekkel. Jó 

lehetőséget teremtenek erre a természeti ünnepek, mintegy ütemtervet biztosítva 

az irodalmi anyagok megválasztásához. (Állatok napja, Víz napja, Madarak és 

Fák napja, Föld napja, Márton nap, stb.) 

Természetesen megőrizzük az egyéb hagyományos ünnepeket (pl. Karácsony, 

Anyák napja, Farsang, Mikulás stb.), s az arra való készülődést az irodalom 

eszközeivel.  

Célja: 

• Az anyanyelv ismerete, megbecsülése, szeretete. 

• Természetes beszéd, és kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása. 

• Érzelmi biztonság megadása. 

• Értelmi fejlesztés, szókincsbővítés. 

• Fantázia, képzelet, kreativitás fejlesztése. 

• Ráébresszen a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra, és a 

külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

• Belső képalkotás, élményfeldolgozás. 

• Erkölcsi fejlődés segítése. 

• A gyermeki önkifejezés segítése saját mese, vers alkotása, mozgás és 

ábrázolás kombinálásával. 

• Magyar gyermekköltészet a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó 

alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, 

verselésre. Érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődés és fejlesztés legfőbb 

segítője. 

 

Feladata: 

• Mindennapos mesélés, mondókázás, verselés. 

• A népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetése. 

• Spontán helyzetek kihasználása (kirándulások, színházlátogatás, 

kiállítás megnyitók, hagyományos ünnepek stb.). 

• A megfelelő légkör, hely, idő, eszköz megteremtése. 

 

Ajánlott anyag: 

3-4 éveseknek: Mondókák, lovagoltatók, höcögtetők, állatmesék, láncmesék. 

4-5 éveseknek: Bővebb cselekményt, történést felölelő mesékkel bővül az előző 

tematika, önálló szövegalkotásra adunk lehetőséget, műmesék, tréfás mesék. 
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5-7 éveseknek: A téma köre bővül a tündérmesékkel, több szálon futó 

történetekkel, népmesék, műmesék. Kitalált, megjelenített mesék, találós 

kérdések, szólások, közmondások, nyelvtörők. 

A fentiek bővülnek színház-, és koncertlátogatásokkal, könyvbemutatókkal, 

kiállításokkal.  

Ideje:  

5-7 éveseknek: szervezett 2 alkalom /hét, illetve a spontán lehetőségek kínálta 

helyzet. 

4-5 éveseknek: 1 alkalom/hét, és a spontán helyzetek. 

3-4 éveseknek: alkalomszerű, felnőtt játéka a gyermekkel, valamint a spontán 

lehetőségek kínálta helyzetek. 

 

Alkalmazott módszereink:  

• Utánzásos, minta- és modellkövetés. 

• Spontán játékos tapasztalatszerzés. 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

• Dramatizálás, bábozás, mondókák mozgással való kísérése. 

•  Sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szövegmegértés képi 

megsegítése, sugalmazó, rávezető kérdések alkalmazása. 

 

Rajzolás, mintázás, kézi munka 

Célok: 

•   A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka mint az  

ábrázolás különböző fajtái, továbbá a  műalkotásokkal, a  

népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 

szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is 

fontos eszköze a  gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki 

alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki 

alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek 

bátorítására. 

•     Igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

•    A vizuális nyelv kialakítása, a gondolatok kreatív cselekvő 

alkalmazása. 

•    Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, az 

ábrázolás különböző fajtái műalkotások, a népművészeti elemek és az 

esztétikus tárgyi környezet megismerése. 

•    A belső képek gazdagítása. 

•    A tevékenységek vizuális örömforrásként való megélése. 
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Feladatok:  

•     Megfelelő idő, hely, változatos eszközök biztosítása. 

• Egyéni fejlettségi szint és képességek figyelembevételével segítsük a 

képi- plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és 

rendező képességek alakulását, szem- kéz koordináció, lateralitás, 

finommozgás, taktilis érzékelés, precíziós fogás fejlesztését.  

• Gyermeki élmény és fantáziavilág, a gyermekek tér- forma- és szín 

képzeteinek  

          gazdagítása. 

• Kreativitás, érzékelés, észlelés fejlesztése.  

• Speciális igényű gyermekeknél az alapok, nagymozgások beépülése 

után    

          finommozgások egyéni fejlesztése. 

 

Ábrázolási tevékenységek:        

• rajzolás, 

•  festés, 

•  mintázás, gyurmázás, 

•  nyomdázás, 

• tépés, gyűrés, vágás, ragasztás, 

•  hajtogatás, 

•  szövés, fonás, varrás, 

•  gyöngyfűzés, 

• fonalkép, terméskép, stb.     

 

Alkalmazott módszereink: 

• Fokozatosság elvének betartásával a megfelelő mozgásminták 

begyakorlása (nagymozgástól az író, rajzoló mozgásokig). 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

• Irányított felfedezés. 

• Gyakorlati problémamegoldás. 

• Gyűjtött anyagok felhasználása (kavics, kagyló, fakéreg, termések, 

magok). 

Mozgás 

Célok: 

• Tudatos tervezéssel testi- lelki kiegyensúlyozottságot teremtünk, 

mellyel biztosítjuk az egészséges életvitelt. 

• Célunk egészséges, kreatív, jól terhelhető felnőtté válás megalapozása. 

• Rendszeres kirándulások, természetjárások, a szabad levegőn való aktív 

mozgás megszerettetése. 
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• A gyermeki személyiség teljes fejlesztése, kondicionálása és 

koordinációs képességük fejlesztése. 

• Mozgásos játékok segítségével a gyermekek természetes mozgásának 

(járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás) és testi 

képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. 

 

Feladatok:  

 •    Az egyéni szükségleteket és képességeket, fejlettségi szinteket 

figyelembe véve,   

          spontán és szervezett formában lehetőséget biztosítunk a mozgásra, 

speciális   

          mozgásterápiákra. 

• Megfelelő szervezeti és időkereteket biztosítunk az elegendő mozgás 

kielégítésére, minden gyermek számára. 

• Új helyzeteket teremtünk a gyermek meglévő ismereteire támaszkodva, 

melyben a gyermek a már elsajátított mozgását fejlesztheti, testi erejét 

növelheti. 

• A mozgást megszerettetjük, mozgás iránti vágyát ébren tartjuk és 

fenntartjuk. 

• Olyan mozgásformák és mozgásos játékok alkalmazása, amelyek 

elősegítik a mozgáskultúra fejlődését, térben való tájékozódást, 

alkalmazkodó képességet, empátiát és a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek hiányzó, kialakulatlan 

mozgásformáinak be- és felépítése és az összerendezett mozgás 

kialakítása. 

Lehetőségeink:  

•   Spontán és tervezett tevékenységek, mozgások. 

•   Speciális igényű gyermekek mozgásfejlettségtől, életkortól függően 

részesülnek    

          AYRES, HRG, TSMT terápiában. Néptánc foglalkozáson, játékos 

gyermektornán    

          minden kisgyermek részt vesz. Igény szerint lehetőség nyílik 

Alapozó terápiára is. 

•   Rendszeres, tervezett kirándulások. 

 

Munka jellegű tevékenység: 

Lehetőséget kell teremteni, hogy a gyermek korához, képességeihez mért munkát 

önállóan végezhesse. 

Munkavégzés közben a gyermek megfigyeléseket végez, tapasztalatokat, 

élményeket, ismereteket szerez természeti és társadalmi környezetéről. A munka 

az óvodában a csoport mindennapi életével kapcsolatos tevékenység. 
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• Önkiszolgálás. 

• Segítés felnőtteknek és csoporttársaknak. 

• Alkalmi megbízatások teljesítése. 

• Naposi munka. 

• Növény és állatgondozás. 

Összekovácsolja a közösséget, gazdagítja az érzelmi életet. A munka fejleszti a 

gyermek gondolkodási folyamatait, manipulatív tevékenységeit, ezáltal kitartás, 

felelősségérzet, feladattudat kialakítása, az önértékelés fejlődik. 

Feladatunk: 

A munka tudatos pedagógiai szervezést, irányítást, folyamatos együttműködést, 

egyéni fejlesztő értékelést igényel, betartva a fokozatosság és pozitív megerősítés 

elvét.   

Az általános, alkalomszerű munkákon kívül megismertjük a gyermekeket a 

környezeti neveléshez kapcsolódó munkajellegű feladatokkal, melyek az 

évszakokhoz igazodnak. Ez leginkább az óvoda kertjének gondozására érvényes. 

Ebben aktívan részt vesznek (levelek összetakarítása, virágoskert létrehozása, 

gondozása, tanösvény, csoportszobában növények és teknősök, madarak – 

gondozása, természet sarok rendben tartása, csoportszoba szebbé tételének 

irányítása. A munka elvégzését motiválja a gyermek érzelmi viszonya, kötődése 

az élőlényekhez. Ezzel a tevékenységgel figyelme célirányossá válik, kialakul 

környezetének szeretete, megbecsülése. Megismeri az élőlények tulajdonságait. 

Esztétikumot hozunk létre, környezetünket rendben tartjuk, a szépség iránti igényt 

kialakítjuk. 

 

A tevékenységben megvalósuló tanulás 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciájának 

fejlesztése.  Az óvodai tanulás feltétele: 

•  önkéntelen és tudatos ismeretszerzés gyakorlati tevékenységbe  

      ágyazottan. 

•  teljes személyiség fejlesztés. 

•  sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás. 

•  az óvónő és a gyermek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége. 

•  a kreativitás erősítése. 

A tanulás formái: 

•  utánzásos, minta és modellkövetés. 

•  spontán játékos tapasztalatszerzés. 

•  cselekvéses tanulás. 

•  a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

•  irányított felfedezés. 

•  gyakorlati problémamegoldás. 
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Szervezeti formái: 

• Kötetlen tapasztalatszerzés, mely során a kötetlenség a gyermekek 

önkéntes részvételét jelenti. A kezdeményezés nem zavarhatja meg az 

elmélyült játékot. A tapasztalatszerzés menete igazodik a gyermek 

tanulási tempójához, igényeihez, érdeklődéséhez. 

• Kötött tapasztalatszerzés tudatos szervezéssel, folyamatos motiváltság 

fenntartásával történik. A foglalkozás tevékenységsora kötött, előre 

meghatározott mederben történik. 

 

Terápiák 

 

Logopédiai terápiák 

 

Intenzív óvodai csoportokban elsősorban beszédindítással, beszéd-, és nyelvi 

fejlesztéssel, fejlődési diszfázia terápiával, beszédészlelés és beszédmegértés 

fejlesztéssel, artikuláció javítással, vizuomotoros koordináció és grafomotoros 

fejlesztéssel, tanulási nehézség prevenciójával foglalkozunk. Szükség szerint 

egyéb speciális terápiákat nyújtunk: dadogás-hadarás terápia, orrhangzós beszéd 

terápiája és diszfónia. 

 

Egy-egy logopédiai csoportba maximálisan 12 gyermek jár. Az intenzív 

logopédiai óvodai fejlesztés egyéni, mikro- és kiscsoportos formában történik. A 

délelőtti órákban a gyermekek óvodai, valamint logopédiai foglalkozásokon 

vesznek részt. Az egyéb fejlesztő terápiákra többségében délután kerül sor. 

A fejlesztés játékos, lényege a beszéd- és nyelvi készségek, képességek 

kialakítása, fejlesztése, a tanulási nehézségek megelőzése, a gyermeki fantázia és 

kreativitás kibontakoztatása, a gyermek sikerélményhez juttatása. 

Az intenzív, sérülés specifikus, sokoldalú fejlesztés az óvodai alapprogram, a 

kiegészítő mozgásterápiák és a logopédiai fejlesztés eredményeként valósítható 

meg, mely nem nélkülözheti az óvónők, logopédusok és mozgásterapeuták 

együttműködését, team munkáját. 

A logopédiai fejlesztés elősegíti a felzárkóztatást, hogy e gyermekek sikeresen 

beilleszkedhessenek az iskolarendszerbe. Amennyiben szükséges intenzív 

logopédiai fejlesztésük logopédiai osztályban folytatódhat. 

Mozgásterápiák 

 

HRG: (Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) a vízben való mozgás célja: a 

kóros reflexek leépítése, a reflexgátolt helyzetek kialakítása, 370 mozgásfeladat 

megtanításával a mozgáskultúra, mozgáskreativitás kialakítása, a mozgás 

örömének megismertetése, egyre több személyes kapcsolat kialakítása, fizikai 
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szellemi képességek tervszerű fejlesztése, sérülésekből eredő, másodlagos 

tünetek megelőzése, korrekciója.  

 

TSMT: (Tervezett Szenzomotoros Tréning) az érzékszervek által felvett ingerek 

felfogásával, idegrendszeri értelmezésével és az ingerekre adott mozgásos 

válaszok fejlesztésével foglalkozik. 

 

AYRES: A másként fejlődő gyerekek terápiájában nagy szerepet szán a gyerek 

aktivitása kibontakoztatásának. Ez az öningerlő és öngyógyító funkciók felszínre 

hozását, kialakítását jelenti.  

 

VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

• A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai 

nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek az óvodáskor 

végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet. A rugalmas beiskolázás az életkor 

figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető 

csak el a megfelelő fejlettségi szint. 

• Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki 

és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai 

munkához. 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az 

első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a 

fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása 

összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a 

mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére 

nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz 

szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése 

tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának.). 

• Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés 

mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a 

megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap 

a felidézés. 
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• Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a 

megosztása és átvitele. 

• A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit 

mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és 

hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

• Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja 

nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri 

és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető 

szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő 

növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az 

öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető 

szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, 

amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az 

iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.  

A szociálisan érett gyermek: 

• Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja 

szükségletei kielégítését, 

• Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, 

feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében 

nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

• Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 

folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség 

harmonikus fejlődésének elősegítése. 

 

Amennyiben a pedagógusok véleménye alapján a gyermek nem éri el az 

iskolaérettségi szintet, a szülőnek javasoljuk a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát. A 

sajátos nevelési igényű gyermekeket az adott problémás területtel foglalkozó 

szakértői bizottsághoz vagy a törvényben előírt felülvizsgálatra irányítjuk. 

Az iskolaválasztás elsősorban a szülő feladata és felelőssége.  
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VII. Felhasznált irodalom 

 

ONAP A Kormány A 255/2009.(XI. 20.) Korm.rendelete az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 28) Korm. rendelet 

módosításáról.77 

 

1996-ban elfogadott és a 2009-ben módosított Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának összehasonlítása. Készítette: Körmöci Katalin. 

 

Forrás: Magyar Közlöny, 2018.július 25. 118. szám 

 


