Programunk bemutatása
Óvodánk nevelőtestülete Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevével fémjelzett „Komplex Prevenciós óvodai
Program”-ját adaptálva készített helyi nevelési programot.
Miért ezt a programot választottuk az új évezred küszöbén?
(mert:)
Tartalma jól összecseng:

- óvodánk adottságaivaL
- optimális feltételrendszerével
- a település differenciálódó társadalmi igényeivel, szükségleteivel és
- gyermekeink szociokulturális hátrányaival

Tudatosan felvállalja:

- az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését
-segíti a hátrányos szociális környezetből jövő gyermekek

felzárkóztatását, é s a tehetséggondozást
- biztosítja az egyéni differenciált bánásmód elvének érvényesülését.

A helyi nevelési program előkészítésének folyamatában ki kell emelni az óvodánkban – a
reformpedagógiai törekvések, fejlesztő kísérleti eredmények hatására – elkezdődött sajátos, egyéni
arculat formálását. Közel egy évtizede a nemzeti program értékeinek továbbvitele mellett igényként
jelentkezett a változtatás, a korszerűsítés iránti igény. Nagy ambícióval kezdtünk ismerkedni Porkolábné
Dr. Balogh Katalin kiadványaival (Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére, Kudarc nélkül az
iskolában). A fejlesztő program módszereinek kipróbálása, alkalmazása, megújító hatást gyakorolt
nevelőmunkánk egészére. Figyelemreméltó szakmai kezdeményezések bontakoztak ki, hiszen mi
magunk is törekedtünk egy sor részképességet fejlesztő feladat, tevékenység kidolgozására.
A tartalmi korszerűsítés erősen meghatározta a továbbképzés fő irányát. Szükségesnek véltük a
hasonló koncepciójú óvodákkal történő kapcsolatfelvételt, konzultációt, (Bp.-i Aradi utcai óvoda) illetve
igényeltük a megyei, országos Pedagógiai Intézet szakembereinek programunkhoz kapcsolódó
tanfolyamait, előadásait.
Sok év gyakorlatának, a nevelőtestület kitartó elszántságának, a prevenciós fejlesztés gondolatával,
szemléletével történő azonosulásnak köszönhetően egyöntetű döntés született a „Komplex Prevenciós
óvodai Program’ helyi viszonyainkhoz igazított adaptációja mellett.
A program alkotójával felvettük a kapcsolatot (Porkolábné D. Balogh Katalin), aki figyelemmel kísérte
munkánkat, részt vett megyei, illetve házi bemutatóinkon. Az általa szervezett Komplex Prevenciós

Műhely országos konferenciáján előadóként vettünk részt, ahol bemutattuk helyi gyakorlatunkat.
Munkánkról az Óvodai Élet c. folyóiratban számoltunk be, ahol konkrét tevékenységek
megszervezésének lehetséges variációit jeleltettük meg.
A nevelőtestület arra törekedett, hogy az óvoda tevékenységét hosszútávra megtervező, szabályozó,
ugyanakkor a partnereink, - szülők, nevelők – a fenntartó számára tájékoztató, információt adó
dokumentum szülessék.
Intézményünk 2002-re kiépítette a Comenius 2000 Közoktatási és Minőségfejlesztési program I.
intézményi modelljét, amely a partnerközpontú működésre épült. Bevezetése közös tetteket,
felelősséget, és gondolkodást kíván valamennyinktől. A legfontosabb számunkra hogy a jövőben, hogy
munkánk minőségével partnereink elégedettek legyenek. Ehhez azonban szükséges, hogy ismerjük
igényeiket, elvárásaikat, azokat beépítsük a napi gyakorlatba, s ez által folyamatosan korrigáljuk,
javítsuk a minőségi munka megteremtése érdekében a nevelő munkánkat.
2004 tavaszán felülvizsgáltuk a programunkat, megfeleltettük az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramnak és a Közoktatásról szóló törvénynek: 1993. évi LXXIX. tv. , 1999. évi LXVIII. tv. 2003.
évi LXI. Törvénynek.
2009-ben kiegészült a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésének előmozdítása érdekében szervezett feladatokkal.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§ (9)
bekezdés szerint, az óvodánk az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint elkészített Helyi Óvodai integrációs fejlesztőprogram
szerint tervezi és értékeli a nevelési feladatait.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. Rendelet tartalmi
szabályozásának következtében, az Alapprogramot módosító 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint
dolgoztuk át a helyi programunkat, amelyet a 2010/2011. nevelési évtől vezetünk be.
Az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja mellett:
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét,
valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveit

Óvodánk gyermekképe

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki személyiség
kibontakoztatásán keresztül ,a befogadás az esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése
érdekében:
-

a potenciális tanulási zavarok megelőzését

-

a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését,

-

a tehetségek gondozását fontos feladatunknak tekintjük,

ezért fejlesztési stratégiánk kimunkálásában minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő
hozzáférést.. Ebből következően:
Fejlesztési elveink és gyakorlatunk főbb jellemzői:
-

gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik,

-

különös figyelmet fordítva a gyermekek eltérő részképesség hiányának pótlására,

-

az iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,

-

elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását és az ezzel kapcsolatos
előítéletek lebontását,

-

biztosítva a a szabad játék kitüntetett szerepét.

Nevelésünk gyermekközpontúsága



a gyermek végtelen szeretetén, különbözőségének és egyéni különbségeinek tiszteletén,



a gyermek életkorhoz igazodó szükségleteinek ismeretén és figyelembevételén,



a gyermek testi, szociális, érzelmi és értelmi fejlődésének ismeretén, valamint



a fejlődési, fejlesztési területre kiterjedő figyelmen alapszik.

Óvodaképünk



Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermekek be-óvodáztatásától az iskolába lépéséig.



Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a szabad
játék lehetőségét.



Az intézménybe beíratott gyermekek számára megteremti az érzelmi biztonságot nyújtó
derűs, szeretetteljes légkört.



Funkciói: óvó-

védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő

intézmény, amely

a

mozgásfejlesztésre épül.


Közvetetten segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az
életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.



Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a dolgozók személyes
példájukkal segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.



Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedéseknek a gyermek
személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés
lehetőségét.



A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás
lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikulturális
nevelésen alapuló integráció lehetőségét.



Beszélő környezetével biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs
kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és
értelmi nevelést és fejlesztést

Küldetésnyilatkozat



A legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeik otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és
biztonságot adó környezetben nevelődjenek.



Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az
együttélés szokásait, meg tanuljanak figyelni, - alkalmazkodni, – együtt érezni egymással,
miközben tolerálják a másságot.



A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal
hozzásegítjük gyermekeiket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez,
tapasztalathoz jussanak.



Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére,
hiszen általa ismerkednek meg a való világ csodáival, amely egyben tükörképe mindazoknak a
tapasztalatoknak, amelyet a gyermek átélt s a játék nyelvén megfogalmazott.



A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk gyermekeik egyéni különbségeit, figyelembe
vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteit, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket a
az iskolai életmódra.



Céljaink eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös
együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani gyermekeiket, hogy biztosan eligazodjanak a világ
valóságában.



Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti
elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA, FELADATAI
Céljaink


A 3-7 éves gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a
gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, játékos keretek
között alakul;
o az egészséges sokoldalú személyiség,
o gyermekek környezettudatos szemlélete,
o a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség.



Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése következtében fejlődnek a tanulási
képességeket meghatározó funkciók



A cigány gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően ismerik
kultúrájuk elemeit, szokásait, ezáltal erősödik identitástudatuk



A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, és
csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek



A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén, az esélyegyenlőség
növekszik, az indulási hátrányok csökkennek az iskolába való átmenet, zökkenő mentesebbé
válik.

Alapelveink



A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészíti azt,
miközben érvényesíti a családokkal való együttműködés során a segítség családhoz illesztett
megoldásait, az intervenciós gyakorlatot.



A gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, bizalom és védelem
övezi.



Megvalósul

az érzelmi biztonság, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör feltétele

és

mindenkor, minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembe vétele, és szükségleteinek
kielégítése.


Érvényesül az életkorhoz és az egyéni képességekhez igazodó pedagógiai intézkedések,
műveltségtartalmak közvetítésével,

a gyermekek személyiség fejlődésének és egyéni

képességeinek kibontakoztatása az egyéni bánásmód elve és az esélyegyenlőség
előmozdítása.


A nevelés lehetővé teszi az iskolai tanulási zavarok megelőzését és prevencióját.



A sajátos nevelési igényű, valamint az etnikai gyermekek nevelése során

megvalósul a

tolerancia, a különbözőségek elfogadásának elve, a differenciált képességfejlesztés, és a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének megvalósítása.
Feladataink
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
Egészséges életmód alakítása


a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése



az egészséges életmód, betegségmegelőzés, valamint a biztonságos környezet szokásainak
alakítása,



a gyermek komfortérzetének biztosítása,



a természetes mozgáskedv fenntartása mellett a társra figyelés fejlesztése,



rendszeres mozgással az egészséges életvitel, testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése,



szükség esetén, megfelelő szakember bevonásával, speciális testi, lelki nevelés.

Érzelmi nevelés és a szocializáció fejlesztése
a.)

Az interperszonális (személyközi) kapcsolatok új formáinak alakítása, hogy a gyermekek értelmes
kooperációra (együttműködésre) alkalmassá váljanak a közösségben. Ez egyaránt értendő a
gyermek-gyermek, gyermek – óvodapedagógus, gyermek - dajka kapcsolatra.

b.)

Az énkép – önismeret – önértékelés fejlesztése, melynek révén a gyermekek képessé válnak
önálló helyzetmegoldásokra, a konfliktusos helyzet kivédésére a felnőtt segítsége nélkül,
hatékonynak érzik magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, színvonalas
teljesítményen keresztül történik.

c.)

Értékek, normák kialakítása

A gyermekek, közösségi életre való felkészítésük során kielégíthetik természetes társas
szükségleteiket, megismerik és gyakorolhatják a társas együttélés alapvető szabályait a szokásnormarendszer megalapozásával, miközben alakul:


Az egymásra figyelés, az együttérzés, az egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése, a
különbözőség elfogadása, tisztelete.



Nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség mellett a jó
megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció alakítása a jól elvégzett „feladat” utáni
megelégedettség, mint jutalom értékének alakítása.



Élmények biztosításával, az érzelmi átélés, az érzelmek pontos felismerésének és
kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti- életkornak elvárható kontroll erősítése és az
önérvényesítő törekvések segítése.

Erkölcsi értékek, normák alakítása


A jó és rossz felismerése, az őszinteség az igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a
gyengébb védelme, segítése saját élethelyzetbe való megtapasztalása, a dolgozók modell
értekű bánásmódja során



a különbözőségek tisztelete,



a szülőföldhöz való kötödés alakítása, a szűkebb és tágabb környezetének megismerése.
Anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása

Programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése, amelyek
elválaszthatatlanok, és az óvodai élet egészét áthatják.
A tevékenységek során a beszéd a gyermek önkifejezésének és gondolkodásának legfőbb eszközévé
válik. Csak belső nyelvi fejlettséggel rendelkező emberek lesznek képesek az alapkultúrtechnikák
elsajátítására.
Feladatunk, hogy a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelés módszereinek segítségével – a
gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése által, a
gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése során, azok
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása közben bővüljenek megismerő
(kognitív és verbális) képességeik, mint:
 az egyre pontosabb, valósághű érzékelés,észlelés
 a szándékos figyelem, az összpontosításra való képesség,

 a valósághoz közelítő képzeleti működés,
 a reproduktív emlékezet, szándékos bevésés, felidézés,
 a problémamegoldó- és kreatív gondolkodás, valamint az elemi fogalmi gondolkodás,
 a kommunikációs képességek.
Program specifikus nevelési feladatunk
Prevenció
A fenti területeken történő megelőzést célzó, prevenciós fejlesztés a gyermek érési folyamatához
igazított, életkori sajátosságainak megfelelő és ahhoz illeszkedő eszközökkel történő
támasznyújtás, amely az éppen fejlődő pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális
és tárgyi környezetet.
Színterei:
-

A potenciális zavarok megelőzése, kiszűrése a a pszichikus funkciók fejlesztése fő nevelési
területeken végzett, feladatokba integrált fejlesztőprogram alkalmazásával

-

A befogadás és a különbözőség tiszteletben tartása, elfogadása, és az egyenlő hozzáférés
biztosítása minden gyermek számára.

-

Speciális személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató, esélyteremtő programok
szervezése.

A PROGRAM RENDSZERÁBRÁJA
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ÉRZELMI NEVELÉS
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GYERMEK NEVELÉSE
 NEMZETI, ETNIKAI NEVELÉS

A FEJLŐDÉS EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉN

A PROGRAM TARTALMA

Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott fejlesztésével minden gyermeket
lehetőségeinkhez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. A
program tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi
formájára, a mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő
pedagógiai és pszichológiai feladatokat.

Természetes gyermeki megnyilvánulások

Mozgás

A mozgás fejlődését a születéstől a kisgyermekkorig általában figyelemmel kísérik, fontosnak tartják. A
járás megtanulás után azonban már kevesebb figyelem irányul erre a területre. Programunkban
centrális helyet foglal el a mozgásnevelés, amely a fejlesztés alapjául szolgál. Alapvetőnek tartjuk a
mozgásfejlődés folyamatos nyomon követését, megsegítését, regisztrálását. A fejlődést segíteni
ugyanis, csak a meg lévő szinthez igazodva lehet. Miközben mozog a gyermek, tapasztalatokat gyűjt,
fejlődik, csont és izomrendszere, alakulnak mozgás koordinációi, testi képességei, pontosabbak,
finomabbak lesznek mozdulatai, észlelési funkciói. Számunkra az igazán érthető és feldolgozható
információ, amit megtapasztal mozgás és tevékenység útján. A tanulási zavarok kialakulásának
megelőzésében kulcsfontosságú a széleskörű mozgásfejlesztés.
Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól a
finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti.
Kedvezően befolyásolja az értelmi és a szociális képességek alakulását is.
Céljaink
 A rendszeres mozgás, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése
során
o megalapozódik a mozgás szeretetésre épülő egészséges- életvitel és életmód

Feladataink



Rendszeres, mindennapi mozgással, az egészséges életmódot erősítő tevékenységek
biztosítása, az egészséges életvitel kialakítása, a gyermekek egészségének megőrzése,
edzése



A játékos mozgás, torna által a mozgásigény kielégítése, felkeltése mozgáskultúra fejlesztése,
az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével



Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgástapasztalatok
bővítése, a mozgáskészség alakítása, mozgásra késztető biztonságos környezet kialakítása



Játékos mozgásban az értelmi és szociális képességek, társra figyelés fejlesztése



Testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség), fizikai erőnlét a koordinációs
készségek, és a térérzékelés tudatos fejlesztése



Az egyéni lemaradásokat kompenzáló speciális mozgásos játékok közvetítése, a hátránnyal
küzdő gyermekeknél biztonságban végezhető mozgásélmény feltételeinek megteremtése, a
csoportszobában és az udvaron egyaránt.



A szülőkkel együttműködve, a gyermekek egyéni érdeklődésének, temperamentumának
figyelembe vételével differenciált (prevenció, korrekció, tehetséggondozás) mozgáslehetőség
biztosítása, ill közös mozgásos programok szervezése

A mozgás sokoldalú tevékenység, feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A szabad játék
tevékenységén, a testnevelési foglalkozáson túl jelen van a különböző nevelési területeken, valamint a
gondozási és önkiszolgáló tevékenységben is.

Játék

Az óvodás életkor legjellemzőbb, legfejlesztőbb tevékenysége, s így a nevelésünk leghatékonyabb
eszköze a játéktevékenység.
A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete – legfőbb feladatunk a gyermeki szükséglet
kielégítése. Az a gyermek, amelyik nem játszik, nem fejlődik. A játék a gyermek cselekvési
szükségletéből, belső aktivitásából, tájékozódási és önállósodási törekvéséből táplálkozik. A játék a
gyermek spontán tevékenysége, örömforrása, mely a tevékenykedés, a manipuláció öröméből fakad.
Fakadhat az öröm, valamilyen kellemes élmény felidézéséből, újraéledéséből, valamilyen vágy
beteljesedéséből, vagy félelemből, fájdalomból, szorongásból. Minden játék sajátossága a feszültség
csökkenése, az öröm.
A gyermek felfedező hajlama, kíváncsisága, tevékenységi vágya, a felnőtthöz való hasonlítás igénye,
szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emelik a játékot.
A játék sokoldalúan fejleszti a gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét,
ismeri fel önmaga lehetőségeit és korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási
tevékenységének első formái, fejlődik emlékezete, megfigyelőképessége, fantáziája, gazdagodik
érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata.
Az érzelmi akarati élet tulajdonságainak, a társas kapcsolatok alakulásának, a társas szükségletek
kielégítésének legfontosabb formája a játék. A játék során fejlődik a gyermek érzékelése, észlelése,
képzelete, gondolkodása, kreativitása. A játékba ágyazódik a mozgás, a testséma, a percepció
fejlesztése és az én – megismerése.
Céljaink
 Kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó örömteli játékban megélt tapasztalatok birtokában
o gazdagodnak a gyermek szabad önkifejezési formái.
 A mozgásos, értelmi, szociális tapasztalatok többszöri átélése segíti,
o a gyermek egyéni vágyainak kreatív ötleteinek szabad kipróbálását, kibontakoztatását,
o

közben formálódik társas viselkedése, magatartása.

Feladataink



A szabad játék elsődlegességének biztosítása a szülőkkel, pedagógus és nem pedagógus
kollégákkal való együttműködésben, a tevékenységek közötti harmonikus arányok
megteremtése



Inger gazdag, kíváncsiságot keltő mobilizálható játéktér, környezet kialakítása, a játékok
elérhető helyen történő elhelyezése



A szülőföldhöz való kötődés alapjaként, szűkebb és tágabb környezetükből szerzett
ismeretek egyéni és közös élmények és tapasztalatok feldolgozásának biztosítása,



(2,5)3 – 7(8) éves korban megjelenő, különböző kultúrákban előforduló játékfajták és azok
tartalmának, eszközeinek változtatása minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni
fejlettségének figyelembe vétele



Játékirányítást segítő

(szabad, irányított játék) pedagógiai, pszichológia szakértelem,

módszertani kultúra gazdagítása.


A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenlétével az indirekt irányítás biztosítása
a gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása érdekében.



A játék közbeni normák közvetítésével az iskolai beilleszkedéshez szükséges lelki, szociális
érettség közvetett segítése.



Tudatosan

megengedő,

támogató

biztonságot

adó

jelenléttel,

nyugodt

légkör

megteremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak indirekt képviseletével a
beszédkedv, a közlésvágy motiválása.


A szabad játék és játszótárs biztosítása, játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel,
(differenciált reagálás, egyéni bánásmód megvalósítása) a szülők szemléletformálása

Egészséges életmódra nevelés
Céljaink
 A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése során
o formálódnak az egészséges életvitelhez szükséges jártasságok, készségek,
o fejlődnek testi képességeik.
Feladataink
A gyermekek gondozása, a testi, lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése



egészségük megóvása, ápolása
Az egészséges életmód, a testápolás, étkezés, öltözködés és betegségmegelőzés az



egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése
A gyermekek fejlődéséhez, és fejlesztéséhez szükséges egészséges, nyugodt, biztonságos



balesetmentes környezet feltételeinek megteremtése, környezet megóvására irányuló
szokások alakítása
Párhuzamos tevékenységek gyakorlásához, elegendő idő, türelmes légkör, rugalmas



napirend kialakítása
A szokás –és normarendszer közös kialakítása, összehangolt munka, azonos norma



valamennyi csoportban dolgozó óvodapedagógus és dajka között


Saját személyükkel kapcsolatos gondozási, testi, szükségleteik kielégítéséhez készségek,
képességek fejlesztése ezzel az iskolai beilleszkedés közvetett segítése .



A gyermek önállósági törekvéseinek segítése, támogatása, a tevékenységek szóbeli
megerősítése



A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése, fejlesztése- különös tekintettel
sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek esetében- egészségügyi
szűrővizsgálatok kezdeményezése, szükség esetén megfelelő szakember bevonása



A szülők egészségmegőrző, betegségmegelőző szokásainak megismerése, befolyásolása
(szociokulturális háttér, gondozási szokások)

Az egészséges életmódra nevelés területei
a) gondozás
b) testi nevelés
c) egészségvédelem, edzés
d) egészséges környezet kialakítása.

Érzelmi nevelés és szocializáció
Céljaink
 Kiegyensúlyozott, érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, derűs, szeretetteljes, befogadó
légkörben, a családi nevelést kiegészítve
o alakulnak a gyermekek társas szükségletei,
o gazdagodnak az erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmei,
o fejlődik a közösséghez és különbözőségek elfogadásához való pozitív viszonyuk.
Feladataink


Az újonnan érkező gyermek közösségbe történő befogadásának segítése



A befogadástól az óvodáskor végéig barátságos, családias környezet biztosítása, a gyermekek
életrendjének és közös tevékenységeinek megszervezése,



A gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó szokás – normarendszer kialakítása.



Társas kapcsolatok alakulásának segítése, a közösségi érzés elmélyítése a gyermek-gyermek,
gyermek–óvodapedagógus, gyermek–dajka viszonylatában, melyet pozitív attitűd jellemez.



A gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése, az én-tudat alakulásának elősegítése, az
egészséges életvitelhez, a társadalmi élet mindennapjaihoz szükséges jártasságok, készségek
alakítása.



A nevelésünk hagyományrendszerébe beépülő, ismétlődő, közös, örömteli tevékenységek
szervezésével a szülőföldhöz való kötődés és a hazaszeretet megalapozása, az összetartozás
élményének erősítése.



A cigány gyermekek szokásainak, kisebbség kultúrájuk, egyes elemeinek, megismertetése,
identitástudatuk fejlesztése, sikeres szocializációjuk megvalósítása.



A sajátos nevelési igényű gyermekek különbözőségeinek elfogadása és tisztelete, valamint az
egyenlő hozzáférés biztosítása.



A hátrányos helyzetű gyermekek mielőbbi be óvodáztatása és rendszeres óvodába járásának
segítése nyitott programokkal, valamint a családokkal történő intervenciós gyakorlat
megvalósításával.



A szülők bizalmának megnyerése, szemléletének formálása a nevelési problémák közös
megoldásában.

A befogadás rendszere
óvoda dolgozóinak modell értékű kommunikációja és bánásmódja mintát jelent a gyermek
magatartásának alakulása szempontjából.
Szokás-normarendszer

Az ésszerű kereteket adó szokás-normarendszer, a biztonságérzetet, nyugalmat jelent a gyermekek
számára, kialakításában fontos az egyező nevelői hatás megteremtése, a két óvodapedagógus és
dajka közötti összhang.
Ismétlődő közös tevékenységek megszervezése
Az óvodában igyekszünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek és hagyományok
kialakítására. A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődés,
tervezgetés távlatot jelenthet a gyermek számára.

A szocializáció szempontjából kiemelt jelentőségűek:


a közös ünnepek és hagyományok ápolása,



a szűkebb és tágabb környezethez, a szülőföldhöz való kötődés alakítása,



közös programok a szülőkkel (vendégváró napok, ismerkedő nap, vendég a csoportban,
gyűjtő munkában való részvétel).

A társas kapcsolatok alakulásának segítése a gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek
viszonylatban
Nevelőmunkánk a gyermek-gyermek viszonylatban egymás megismerésére, a toleranciára, a
különbözőségek megismerésére, elfogadására és tiszteletére irányul.
A gyermek személyiségfejlődésének alakulásában modell értékű az óvodai feladatellátásban résztvevő
felnőttek közötti kommunikáció, bánásmód, viselkedés.

Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés
Az értelmi nevelés tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési
módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermeke szabad játéka által valósul meg. Az értelmi nevelés
szoros kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció alakulásával.
Céljaink
 Az anyanyelv megbecsülésén és szeretetén keresztül alakul
o a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs készsége,
o beszédészleléssel a beszédhangok felismerése, kapcsolása,
o beszédmegértéssel a szavak, szókapcsolatok, mondatok jelentésének tartalmának
megértése,
o fejlődnek értelmi (kognitív) képességeik.
Feladataink



A kommunikáció, különböző formáinak alakítása, a beszélő környezet, a helyes minta a
gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartásával, ösztönzésével,
szabályközvetítéssel és a gyermeki kérdések támogatásával.



Tevékenységekben az anyanyelv gazdagságának, multikulturális elemeinek megismertetése,
verbális és nem verbális jelzések, interakciók megjelenítése, használatának gyakorlása.



A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a dajka beszédmintájának, kommunikációjának
összehangolása



A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése,
játékos cselekedtetés során, kommunikációs helyzetben az ok-okozati összefüggések
felismertetése, környezettudatos magatartás megalapozása.



A kognitív képességek fejlesztése az egyre pontosabb, valósághű észlelés, a figyelem, a
képzelet, a problémamegoldó, a kreatív és az alakuló fogalmi gondolkodás fejlesztésével, az
iskolai beilleszkedéshez szükséges értelmi érettség kialakítása.



Szókincs bővítése, metakommunikációs helyzetek teremtése (gesztusok, arckifejezések,
testtartások, testbeszéd).



Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.



A cigány gyermekek nevelésében és a nyelvi kifejezőkészség –hanghordozás, gesztikuláció- és a
belső érzelemvilág közötti összhang megteremtése.

A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, képességfejlesztés,



együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén

A környezet megismerésére nevelés
A környezeti nevelés általában a környezeti kultúra megélését és átadását jelenti. Az élő és élettelen
környezetünkkel való harmonikus együttélést, életmódot, gondolkodást, viselkedésmódot, szokást és
értékrendszert. Programunkban a komplex környezeti nevelés fokozott hangsúllyal van jelen. A
környezet megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenység egészét.
Céljaink
 Biztonságban tájékozódnak környezetükben, ismerik szűkebb és tágabb, természeti és emberi
környezetüket.
 Erősödik a pozitív érzelmi viszony a nemzeti, a multikulturális értékek,
o

a népi, és a családi hagyományok,

o a szülőföld, a hazai táj,
o a természet szeretete, védelmének igénye, a környezettudatos magatartás.
Feladataink



A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, kíváncsiságára, megismerési vágyára,
sokoldalú érzékelésén alapuló érdeklődésére építés. A természeti,

és szűkebb

lakókörnyezetükhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása.


Több érzékszervre ható, és cselekvés közben felfedezett környezeti tapasztalatszerzés
feltételeinek megteremtése,a spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése bővítése mellett
ezek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlásának biztosítása.



Tanulási készségeket, képességeket meghatározó részfunkciók tudatos fejlesztése alkalmi,
folyamatos megfigyelés, gyűjtés, szimulációs játékok közben).



A környezet megismerésének komplex-integrált tevékenységsoraiban a spontán és irányított
beszélgetéssel, önérvényesítő törekvések segítése, anyanyelvi-értelmi nevelés megvalósítása.



A gyermekek önálló véleményalkotási, döntési képességeinek fejlesztése a kortárs
kapcsolatokban és a környezet átalakításában.



A beszélő környezet megteremtetése, a természetes beszéd és kommunikációs kedv
fenntartása, ösztönzése és a gyermeki kérdések támogatása.



Olyan jeles napok, településünkhöz fűződő néphagyományok, multikulturális elemek beépítése
az óvodai életbe, amelyek érzelmileg gazdagítják gyermekeink óvodai életét, fejlesztik az
erkölcsi tulajdonságaikat, megalapozza szokás és normarendszerüket.



A családi tárgyi kultúra értékeinek megismerése, beépítése a napi gyakorlatba.



A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális pedagógiai módszerekkel

történő

tevékenységének, tapasztalatszerzésének biztosítása.


A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása, bevonásuk a környezet
megfigyelésébe, átalakításába

Matematikai nevelés
A környező valósággal való ismerkedés, a folyamatos cselekedtetés kapcsán a gyermekek sokoldalú
tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről.
Matematikai tartalmú elem valamennyi tevékenységben jelen van és a súlyozottan mozgáson,
érzékelésen alapuló tapasztalatszerzés szinte észrevétlenül megvalósítható.
Céljaink
 A gyermekek rendelkeznek életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően
o sokoldalú érzékszervi megtapasztalásból eredő mennyiségi, formai, és kiterjedésekkel
összefüggő ismeretekkel, készségekkel,
o

tapasztalataikat tevékenységekben tudják alkalmazni.

Feladataink



A gyermekek spontán és irányított helyzetekből adódó matematikai tapasztalatszerzés útján történő
érdeklődésének felkeltése.



Pozitív viszony kialakítása, a probléma helyzetek megoldásához a logikus gondolkodás
megalapozása,

az

elemi

ok-okozati

élethelyzetekben való gyakorlása.

összefüggések

felismertetése,

tevékenységekben,



A kognitív képességek cselekvés során történő fejlesztése, különös tekintettel az érzékelés,
észlelés, emlékezés, megértés fejlesztésére.



A gyermeki tevékenység változatos formáinak ( egyéni, páros, mikro csoportos) biztosítása, a
cselekvéses, tanulásból adódó tapasztalatok összegzése.



A gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességének megalapozása, sajátos
logikájának elfogadása, egymás véleményének meghallgatásával, kortárs kapcsolatokban, és
problémahelyzetekben.



A gyermekek aktív, passzív szókincsének, mennyiségi-minőségi gyarapítása, a fogalmak, relációk
körének és tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása. A gondolatok, a
problémamegfogalmazás, pontos egyértelmű, a gyermekek számára érthető közvetítése.



A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált képességfejlesztés.

Mese –vers

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvnek, régi értékeket, hagyományokat közvetíti a gyermekeknek a
maga sajátos szóhasználatával, stílusával a népi- klasszikus- és kortárs írói eszközök gazdagságával.
Céljaink
 Életkori és egyéni sajátosságok szintjén alakul,
o a gyermekek mesék, versek iránti érdeklődése,
o

megalapozódik az irodalomszeretet.

 A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetése által, fejlődik
o a helyes nyelvhasználat, a gyermekek saját vers- és mesealkotása,
o és a biztonságos önkifejezés.

Feladataink


Oldott, derűs légkör teremtése, amelyben a gyermekek természetes közlési vágya, a meglévő
ismereteinek különféle élethelyzetben való gyakorlása fejlődik és fejleszthető.



Életkori sajátosságokhoz igazodó anyanyelvi és mozgásos játékok beépítése a mindennapi
tevékenységekbe.



A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a dajka beszédmintájának, kommunikációjának
összehangolása



Népi, klasszikus és kortárs multikulturális, interkulturális irodalmi, esztétikai élmények közvetítése,
hagyományok ápolása



A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi fogékonyság
megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés



Beszédfejlesztő

módszerek

változatos

alkalmazása,

figyelembe

véve

a

gyermeki

személyiségvonásokat és szükségleteket (mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték,
elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi játékok)


Megfelelő anyagválasztással, kifejező előadásmóddal, az irodalom nyelvi-stilisztikai eszközeinek
kihasználásával a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlesztése.



A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálása fejlődésének elősegítése az
önkifejező képesség gazdagítása érdekében.



A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált támogatása a
magyar nyelv elsajátításában.



A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének szakemberrel történő
összehangolása.



A mesélés szerepének megismertetése a szülők körében, a szülők nevelési szemléletének
formálása.

Rajzolás, mintázás, kézimunka
Az emberismereteinek döntő részét vizualitás, látás által nyeri. A vizuális nevelés látásnevelés,
képzetek, utánzás, gyakorlás segítségével. A látás sajátos gondolkodás.

Céljaink
 Az esztétikai tartalmú élmények által alakul a gyermekek vizuális észlelése, az emlékezete,
képzelete, a vizuális gondolkodás.

Feladataink



Az önálló gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése, örömteli alkotólégkör
kialakítása.



Mozgással, cselekedtetéssel, vizuális élmények biztosításával, az észlelő funkciók változatos
gyakoroltatásával, párhuzamosan végezhető tevékenységszervezéssel sokszínű tapasztalatok
nyújtása.



A belső képek gazdagítása gyermeki ábrázolás ösztönzése, változatos lehetőségek felkínálásával.



Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai alakítására és a vizuális
esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozása.



A gyermeki élmény- és fantázia világának gazdagításával a saját formanyelv, az alkotó alakító
önkifejezés és önérvényesítő gyermeki tevékenység fejlődésének segítése.



Önértékelésre, egymás munkájának megbecsülésére nevelés.



A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilvánulásokkal a spontán
beszéd formáinak fejlesztése: (pl. megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző
mondatfajták használata, aktív és passzív szókincs bővítése, véleménynyilvánítás, döntés, az
ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, színek magyarázata, a barkácsoláshoz szükséges
eszközök, anyagok megnevezése, kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése. stb.)



Az ábrázolási tevékenységében lassan fejlődő, (diszgráfia tüneteit mutató) gyermekek egyéni
fejlesztése, folyamatos jelzés a szakemberek felé.



A cigány vizuális kultúra sokszínűségének, egyes díszítő elemeinek megismertetése

Ének-zene
A zenei nevelés programja minden csoportban az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével
tervezett tevékenység. A zenei anyag feldolgozása Kodály Zoltán irányelvei és Forrai Katalin szakmai
útmutatása alapján történik, valamint kiegészíti a cigány etnikai szokások és hagyományok dal és
mozgásanyaga.
Céljaink
 Az örömet adó ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok, a kortárs művészeti
alkotások által alakul,
o a zene iránti érdeklődés,
o formálódik a zenei ízlés, esztétikai fogékonyság.

Feladataink



Megfelelő légkör kialakításával az érzelmi motiváltság biztosítása.



A gyermekek minél több olyan zenei élményhez juttatása, amely megalapozza zenei
anyanyelvüket, fejleszti gondolkodásukat és kommunikációs képességeiket.



A gyermekek zenei képességének (hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének,
harmonikus, szép mozgásának), kreativitásának fejlesztése, énekes népi játékok, az igényesen
válogatott kortárs művészeti alkotások segítségével



A zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan örömteli, érzelem gazdag, szép, tiszta éneklésre
szoktatás, az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes
játékok)



Az énekes játékok eszközeivel különböző grammatikai megoldások, választékos kifejezések,
párbeszédek, dramatizálás gyakorlása



Az önkifejezés újabb lehetőségének felkínálása a zenei improvizációra való ösztönzés (mozgás
rögtönzése zenére, dallam, ritmus variációk kitalálása)



A sajátos nevelési igényű gyermekek zenei nevelése speciális szakember és programok
segítségével (pl.szenzomotoros integráció)



A nemzeti, etnikai és migráns gyermekek zenei kultúrájának közvetítése a szülőföldhöz való
kötődés erősítése

Munka

A munka a gyermek mindennapi tevékenységének része, mely az óvodai élet egészében érvényesülő
folyamat. Megerősítést nyer a munka jellegű tevékenység nevelőértéke. A fejlesztés csak és kizárólag a
gyermek örömteli, örömmel vállalt tevékenységén belül valósul meg.
Céljaink
 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül, alakulnak a munkavégzéshez szükséges,
attitűdök készségek, képességek, erkölcsi tulajdonságok, kompetenciák:
o Kognitív: pontosan értsék meg, mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök célszerű
használatát, alakuljon az összpontosítási képességük, munkaszervezési képességük
o Érzelmi-akarati: alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk
o Szociális társas: alakuljon ki a felelősségérzetük, feladattudatuk.
Feladataink



A munkavégzéshez alapvető feltételek biztosítása (idő, hely, eszköz, légkör)



A gyermekek önkéntesen, önállóan, örömmel, képességeik szerint végezhessék a személyükkel
kapcsolatos

önkiszolgáló

tevékenységet,

illetve

a

közösség

érdekében

végzett

munkatevékenységet. Aktív-cselekvő részvétellel a munkavégzés lépéseinek elsajátítása.


Tudatos pedagógiai munka során a munkavégzéshez szükséges szokások kialakítása és
betartásának, konkrét, reális, fejlesztő értékelése. Az iskolakezdéshez szükséges munkaérettség
kialakítása.



Saját és mások munkájának elismerésére, megbecsülésére nevelés.



Önálló véleményalkotás, döntési képesség fejlesztése kortárs kapcsolatokban, együttműködés
közben.



A közösségért végzett munkák vállalásánál jelenjen meg a helyes önértékelés és önbizalom.



Beszélő környezet biztosítása, a kommunikációs kedv fenntartása a gyermeki kérdések támogatása
a munkavégzés során



A munka tevékenységek során,- eszköz használat, helyi jellegzetességek- a szülőföldhöz,
nemzethez kötődés erősítése.



A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka során a
munkavégzéshez szükséges készségek formálása.



A munkavégzésben a szülők közreműködésének aktív részvételének ösztönzése (,(pl. növény,állatgondozásba betekintés,gyűjtőmunka, Környezetvédelmi napok)

Területei

a) Önkiszolgáló munka
b) Környezet rendjének megőrzése
c) Alkalomszerű munka
- egyéni megbízatás
a) Felelősi munka
b) Naposi munka
c) Növény, állatgondozás

Tevékenység által megvalósuló tanulás
A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni.
A tanulás tevékenységekben valósul meg. A tanulás a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését
támogatja. Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és
időkeretekben valósul meg.
A világban minden, ami megismerhető befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent, komplex
foglalkozások rendszerén keresztül juttatják el a gyermekekhez.
Céljaink
 Változatos tevékenységek során, a gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire,
ismereteire, építés közben
o alakuljon kompetenciájuk,
o erősödjön attitűdjük, készségeik, képességeik,
o fejlődjön kreativitásuk.

Feladataink



Megismerési vágy, kíváncsiság sokoldalú érdeklődés, kielégítése, az óvodában folyó
tevékenységekhez való pozitív viszony kialakítása.



A gyermekek tanulását támogató környezet megteremtése, az előzetes tapasztalatok
figyelembe vételével,



Különböző élethelyzetekben a gyermekek az őket körülvevő természeti és társadalmi
környezetből szerzett spontán tapasztalatoknak, ismereteknek a célirányos fejlesztése



Tevékenység közben, szokások formálása, szociális együttlét iránti igény felébresztése;
türelem, kivárás, alkalmazkodás, egymás segítése.



A gyermek önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek segítése



Modell értékű kommunikációs helyzetek teremtése a gyermeki kérdések támogatására



Értelmi,- kognitív- kommunikációs képességek fejlesztése (érzékelés, valósághű észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodás, valósághoz közelítő képzelet)



A gyermekek személyiségének fejlesztése; önállóság, kitartás, pontosság, feladattudat.



A gyermek érési folyamatához személyiségéhez igazított, pedagógiai módszerek alkalmazása,



Személyre szabott pozitív értékeléssel a cselekvéses tanulás segítése



A gyermekek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének figyelembe
vételével differenciált, egyéni fejlesztése



Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése, az alábbi módon:
a. Az iskolaérettséget támogató pedagógiai munka
b. Az iskolaválasztás támogatása
c. Az iskolával való kapcsolat fenntartása
d. Az óvoda- iskola átmenetet segítő program kidolgozása, megvalósítása.

Szervezeti és időkeret
Csoportszervezés
Az óvodai csoport szerkezetének kialakításakor figyelembe vesszük:


az óvoda hagyományait, adottságait



a szülők igényeit



a gyermek fejlettségi (testi, lelki, szociális) mutatóit.



az integrációt elősegítő csoportalakítás lehetőségeit
A hátrányos helyzetű gyermek arányos elosztásának figyelemmel kísérése (szegregálás
elkerülése)
Minden 3 éves gyermek felvételének biztosítása a gyermekek fejlődése érdekében

Napirend, heti rend

Napirend, heti rend a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésére, szervezésére.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyermek egyéni szükségleteihez, tekintettel van
a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására törekszünk,
szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.
NAPIREND
Szeptember 1 – Május 31-ig
IDŐTARTAM
6

10.30

TEVÉKENYSÉG
Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon
választott

tevékenység,

tízórai,

óvodapedagógus

által

kezdeményezett tevékenységek
Kötelező testnevelés heti egy alkalommal, mindennapos mese,
mindennapos testnevelés
10.30

12.30

Udvari játék, levegőzés
Öltözködés, testápolás, ebéd

12.30

14.45

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükséglethez igazodó
ébredés

14.45

17.00

Párhuzamosan tevékenységek: Öltözés, testápolás, uzsonna, szabad
játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységek
NAPIREND
Június 1 – Augusztus 31-ig

IDŐTARTAM
6

11.30

TEVÉKENYSÉG
Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon

választott

tevékenység,

tízórai,

óvodapedagógus

által

kezdeményezett tevékenységek, mindennapos mese, mindennapos
testnevelés, udvari játék, levegőzés, a test edzése (napfürdő,
vízfürdő)
11.30

12.30

Öltözködés, testápolás, ebéd

12.30

14.45

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükséglethez igazodó
ébredés

14.45

17.00

Párhuzamosan tevékenységek: Öltözés, testápolás, uzsonna, szabad
játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységek

A tevékenységi formák szervezési jellemzői

A tevékenységek megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat – vallási, nemzeti,
etnikai – figyelembe vesszük a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét.
Mindezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazzuk
HETIREND
KORCSOPORT

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉG

KEZDEMÉNYEZÉSEN ALAPULÓ
TEVÉKENYSÉGSZERVEZÉS

3 - 4 éves

A külső világ tevékeny megismerése
Vers- mese-anyanyelv
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Ének- zene, énekes játék
Testnevelés
Mindennapi testnevelés

4- 5 éves

Testnevelés

A külső világ tevékeny megismerése

Mindennapi testnevelés

Vers- mese-anyanyelv
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Matematikai nevelés
Ének- zene, énekes játék

5 – 7 éves

Testnevelés

A külső világ tevékeny megismerése

Mindennapi testnevelés

Vers- mese-anyanyelv
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Matematikai nevelés
Ének- zene, énekes játék

A szervezett tanulás munkaformái:

Frontális

Testnevelési játékok, Mindennapi mese

Mikro csoportos

A külső világ tevékeny megismerése, Matematika, Vers-mese- anyanyelv,
Ének, zene, énekes játék, Rajzolás, mintázás, kézi munka, Testnevelés,
Mindennapi testnevelés

Kooperatív

A külső világ tevékeny megismerése, Matematika, Vers- mese-anyanyelv,
Ének, zene, énekes játék, Rajzolás, mintázás, kézimunka

Egyéni

Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint

Páros

Együttműködés

rokonszenvi

alapon,

mely

segíti

a

nevelés

eredményességét. Tanulási motiváció kialakítását célozza, részképességek
fejlesztése.

Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek időkeretei korcsoportonként
Az

óvodapedagógus

által

kezdeményezett

3-4

4-5

5–7

éves korban

éves korban

éves korban

tevékenységek:
Testnevelés

A

külső

világ

Heti 1x

Heti 1x

Heti 2x

(10-15perc)

(20-30 perc)

(35-40perc)

Heti 1x

Heti 1x

(15-20 perc)

(30-35 perc)

Heti 1x

Heti 1x

(15-20 perc)

(30-35 perc)

tevékeny Heti 1x

megismerése

(10-15 perc)

Matematikai nevelés

Mese-vers- anyanyelv

Napi 5-10 perc

Napi 10-15 perc

Napi 20-25 perc

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Heti 1x

Heti 1x

Heti 1x

(10-15 perc)

(15-20 perc)

(30-35 perc)

Ének, zene, énekes játék

Egyéni fejlesztés

Heti 1x

Heti 1x

Heti 1x

(10-15 perc)

(15-20 perc)

(30-35 perc)

Naponta, illetve a sajátos nevelési igény szerint.

Logopédia

Heti 1x

Gyógytestnevelés

Heti 1x
Heti 1x

Fejlesztő torna

Heti 1X

Heti 1x

SAJÁTOS FELADATAINK
Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt helyezünk, a gyermekvédelmi munka
valamennyi óvónő feladata. A gyermekvédelmi feladatok koordinálását megbízott óvodapedagógus,
gyermekvédelmi felelős látja el, közvetlen kapcsolatot tartva a gyermekvédelmi feladatokért felelős
óvodavezetővel.

Céljaink
 Érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, a védelem
o

a testi, értelmi, érzelmi fejlődést akadályozó környezeti ártalmaktól.

 Megvalósul hátránykompenzálással az esélyegyenlőség,
o az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára.
Feladataink
A gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődés nyomon követése, a
gyermekvédelmi munka, valamennyi óvónő feladata.


A gyermekvédelmi esetek kiszűrése



A szükséges nyilvántartások vezetése



Kapcsolattartás, együttműködés az óvodán belüli munkaközösségekkel, az óvodán kívüli,
Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai Intézettel, Egészségügyi szervekkel.



Prevenció és korrekció, tehetséggondozás a pedagógiai munkában.



Integráció a pedagógiai gyakorlatban.



A szociális érzékenység felkeltése a gyermekek és szülők közösségében



Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése



A családi nevelés kiegészítése, kompenzálása a gyermekek szociokulturális, mentális
hátrányainak, esélykülönbségeinek csökkentése

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
A fenntartói döntés, és feladat-ellátási kötelezettség az alapító okiratban megfogalmazott feladat
meghatározás alapján, óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalomköréhez tartozó
gyermekek ellátása kiterjed, az:
 Érzékszervi, (látássérült, hallássérült)
 Értelmi, (enyhe fokban sérült)
 Beszédfogyatékos,
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek,
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek,
 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek problémáinak feltárására, segítésére.
A helyi nevelési rendszer szerves részeként működik, a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének
irányelve figyelembe vételével.

Céljaink
Harmonikus, nyugodt óvodai környezetben
-

biztosított a gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlősége,

-

javul a gyermekek életminősége, a társadalmi beilleszkedése,

-

csökkennek a fogyatékosságból adódó hátrányok,

-

természetessé válik a gyermekek közötti különbözőség elfogadása.

Általános feladatok:
-A napi tevékenységekbe a speciális tevékenységek beépítése, melyek a sajátos nevelési igényű
gyermekek felzárkóztatását segítik elő.


Az egyéni fogyatékosságból fakadó, hiányzó-vagy sérült funkció helyreállítása, új funkció
kialakítása.



Az ép funkciók bevonása, a hiányzók pótlása érdekében, a különböző funkciók egyensúlyának
kialakítása.



Speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása.



Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése



A fejlesztés céljait,minden esetben a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára kell
építeni.-

Feladatok
Integrált nevelésből adódó pedagógiai feltételek biztosítása:


Sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása.



Egyéni szükségletekhez igazodóan, speciális segédeszközök használatára, elfogadására,
következetes használatára,megóvására nevelés



Kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a nem-vagy kevéssé sérült funkciók differenciált
működésének tudatos fejlesztése



Kiemelkedő teljesítményre képes területek felismerése.



Rugalmas szervezeti keretek kialakítása, az egyéni foglalkoztatás megvalósításához



Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők,tájékoztatása a sajátos nevelési
szükségletről a gyermekek befogadásához.



A szülők megfelelő tájékoztatása, együttműködés a családdal.

Az óvoda speciális szolgáltatásai

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatást

Szolgáltatást

A szolgáltatást

tartalma

ideje

igénybevevők köre

vezeti

felügyeli

Logopédia

Nevelési időben 4-7évesek

Logopédus

Óvodapedagógus

Néptánc- népi játékok Nevelési időben 5—7 évesek

Ovi-foci

Nevelési időben 5—7évesek

Óvodapedagó-

Óvodapeda-

gus

gógus

Testnevelő tanár Óvodapedagógus

Hittan

Nevelési időben 5—7 évesek

Hitoktató

Óvodapedagógus

AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE
5.1. Óvoda - család
Az alapelveinkkel összhangban, saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés
kiegészítéseként terveztük meg, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a
család joga és kötelessége. Ebben az együttműködésben felvállaljuk a kezdeményező szerepet.
A nyitottság mindenekelőtt lehetőségek megteremtése a szülők fogadására, az óvoda-család jó
kapcsolatában nyilvánul meg. Intézményünk kiemelt feladata a szülőkkel való együttműködés tartalmi
megújítása.
Céljaink
d) A személyiségi és a szülői jogok tiszteletben tartásával
o erősítjük a jó partneri viszonyt,
o elismerjük a befogadó nevelésben a család elsődlegességét,
o kapcsolatunkat áthatja a kölcsönös tisztelet, felelősség, bizalom és az elfogadó
toleráns magatartás.
Feladataink



A családban és az óvodában folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismerése a
különbözőség elfogadásának közvetítése.



A családok sajátosságainak, szokásainak figyelembevételével a segítség családokhoz illesztett
megoldásainak keresése, az intervenciós gyakorlat érvényesítése.



Pedagógiai elveinkkel megegyező szülői kérések, javaslatok figyelembevétele, megvalósítása



A családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrány csökkentése érdekében a szülőkhöz való
közelítés oly módon, hogy abból egyértelműen a segítőkészség és az együttműködés szándéka
tükröződjön.



A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása, szokás- normarendszer elfogadtatása



A gyermekek fejlődéséről nyújtott folyamatos és hiteles tájékoztatás, modell értékű nyílt
kommunikáció során, a gyermekek iskolai beilleszkedésének közvetett segítése.



A családok kultúrájának megismerése, közvetítése

Az együttműködés alapelvei

 A nevelésben a család elsődlegességének elismerése, tisztelet a szülő iránt.
 A család szokás-norma rendszerének megismerése, elfogadása.
 A gyermek fejlődéséről folyamatos, hiteles tájékoztatás.
 Pedagógiai elvünkkel egyező szülői kérések, javaslatok figyelembevétele, megvalósítása,
eredményességének figyelemmel követése
 A családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrány, kötelességszerű csökkentése.
 A gyermek fejlettségének és a fejlődés egész családot érintő rizikó faktorainak mérlegelése, az
erősségekre építés elve alapján

