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„Álmodtam az éjjel,
Egy erdő ment kézen fogva.
Egy egész erdő, és minden fa fogta a másik
kezét.
Réten ballagtak, hegyen kapaszkodtak,
s egyik fa sem engedte el a másik kezét.
EGY EGÉSZ ERDŐ”
(Gyurkó László)
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Bevezető
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Dombóvári Gyermekvilág
Óvodában.
Köszöntjük azokat a szülőket, akik úgy gondolják, hogy e program szerint
dolgozó óvodapedagógusokra és segítőikre bízzák legféltettebb kincsük,
gyermekük nevelését. Úgy gondoljuk, hogy minden gyermek egy „kincsesláda”,
ami telis-tele van csodálatos értékekkel. Nekünk, óvodapedagógusoknak, a
szülőkkel közösen azon kell munkálkodnunk, hogy megtaláljuk a megfelelő
kulcsot, ami ezt kinyitja, hiszen minden „kincses láda”, minden gyermek egyedi
és megismételhetetlen.
Nevelési programunk elkészítése során figyelembe vettük, óvodánk
partnereinek elvárásait, a helyi értékeket. Pedagógiai munkánkkal támaszt
nyújthatunk a gyermekek nevelése során.
Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai
légkör megteremtéséről. Melegszívű, gyermekszerető felnőttekkel tesszük
teljessé a gyermekek nevelését.
Pedagógiai Programunk középpontjában a gyermekek harmonikus
fejlődésének segítése áll. Céljaink, feladataink meghatározásánál abból a
meggyőződésből indulunk ki, hogy a gyermekek egészséges fejlődése
érdekében, a megelőzésre (prevencióra), a korai fejlődés tudatos támogatására
szükség van.
Lehetővé tesszük, hogy minden gyermeknek az egyenlő hozzáférés
biztosításával és az őt megillető jogok tiszteletben tartásával, érzelmi
biztonságban és fejlesztő hatásokban gazdag környezetben tölthesse el
óvodás évit.
Pedagógiai alaptételünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás,
szeretet és megbecsülés övezi, ezáltal lehetővé tesszük a gyermek
személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását.

Ezek szem előtt tartásával készítettük el az Óvoda Helyi Pedagógiai
Programját. Köszönöm munkatársaim részvételét a program elkészítésében és
átdolgozásában.
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Pedagógiai
programunk
a
hagyományainkra,
értékeinkre,
nemzeti
sajátosságainkra, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a
nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország
Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült.
Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett
figyelembe kellett vennünk:
 a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét,
 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét.
A Pedagógiai Program jogszabályi háttere
 Magyarország Alaptörvénye
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és módosításai
 A 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramja
 A 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
 A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 A 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 15/2013. (II.26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
 működéséről
 A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a Nemzetiség óvodai nevelésének
irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 A 2003.évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
 A 2011.évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről
 Az 1997. évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról
 Alapító Okirat
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1. Helyzetkép
Intézményünk ellátja az óvodai nevelés országos alapprogramjában, a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiben és a német
nemzetiségi óvodai nevelés irányelveiben meghatározott óvó-védő, szociális,
környezettudatos személyiségfejlesztő funkcióit.
Dombóvár, Tolna megye délnyugati sarkában – Tolna, Somogy és Baranya
megye találkozásánál - fekszik. Gyönyörű természeti környezet veszi körül a
települést, melyek megőrzésére kiemelt figyelmet fordít a városvezetés, így a
Kapos-völgyére, a Konda-patak völgyére, a Tüskei és a Szállásréti tavakra, a
Szigeterdőre, a Szőlőhegyre. A megye második legnagyobb települése, a
mikro-térség, gazdasági, oktatási, egészségügyi és közigazgatási és
közlekedési központja. Vonzáskörzete túlterjed a megyehatárokon.
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája, az „újdombóvári”
városrész központjában, nyugodt, csendes, „zöldövezeti” környezetben
helyezkedik el. Az épület gyalogosan és járművel is könnyen megközelíthető,
az autóval érkezőket kisebb parkoló fogadja.
A jelenlegi óvodaépület első része az egyház tulajdona volt, mely 1940-ben
épült és a helyi „Legényegylet” épületeként funkcionált. 1953-ban átadták
óvodai célra. Az elkövetkező években egyre nagyobb igény mutatkozott az
óvodai nevelés iránt, így szükségessé vált az épület folyamatos bővítése és
korszerűsítése. A csoportok és az alkalmazottak száma folyamatosan
emelkedett. Előbb az 1970-es majd az 1990-es években újabb átalakítások
váltak szükségessé a megnövekedett gyereklétszám és a kor igényei
következtében. 2005 évben a ROP 2.3.1. pályázati támogatásnak
köszönhetően az épület ismét megújult. Jelenleg a gyermekek nevelése szépen
felújított, barátságos körülmények között folyik, a csoportszobák egyéni
hangulatát az óvónők, a dajkák, a gyerekkel együtt alakítják ki.
A hatalmas fák alatt elterülő udvarunk alkalmas a szabad játékra, valamint
sokfajta, változatos tevékenységek, programok szervezésére. Számtalan közös
óvodai élményt tudunk együtt megélni (szüret, advent, gyermeknap, ovinap,
közös játék, közös udvari munka). Udvarunk az alapvető játszóeszközökkel,
hintákkal, csúszdákkal, homokozóval, egyensúlyozó játékokkal várja a kicsiket.
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1.1.

Az intézmény jellemző adatai

Az intézmény neve:

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda

Az intézmény címe:

7200 Dombóvár III. u. 34.

OM azonosítója:

202289

Elérhetősége: Telefon/fax:

06 74/466-031

E-mail:

szazszorszep@gyermekvilag-dombovar.hu

Honlap:

www.gyermekvilag-dombovar.hu

Az intézmény fenntartója:

Dombóvár Város Önkormányzata

Az intézmény fenntartójának címe: 7200 Dombóvár Szabadság utca 18.
Az intézmény alapításának időpontja: 2003. VIII. 1.
Az alapító okirat száma:

I.467-3/2015

2. Küldetésnyilatkozatunk
Óvodai nevelésünknek mindig is voltak és lesznek is kiemelt feladatai,
napjainkban az egyik legfontosabb az integráció. A különböző szociális,
társadalmi és kulturális környezetből érkező, más-más értékrenddel
rendelkező, eltérő fejlettségű gyermekek együttnevelése, oktatása. Pedagógiai
munkánk fontossága abban rejlik, hogy a gyermekeket úgy és olyannak
fogadjuk el amilyenek, feltételek, előítéletek nélkül szeressük, segítsük őket,
hogy minél boldogabb, sikeresebb felnőttek lehessenek. Tudjuk, hogy nekünk,
pedagógusoknak nagy a felelősségünk, hiszen amit a gyermek óvodásként
kap, az egy egész életre megalapozza személyiségét, kapcsolatait, alapot ad a
további életéhez.
Küldetésünknek tekintjük:
 a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor
biztosítását,
 a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a
gyermek esetlegesen meglévő hátrányainak csökkentését,
 az emberi értékek, erkölcsi normák továbbítását, (közösségi magatartási
szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet
igénylőgyermekek integrációját, stb.).
 a magyarság-tudat megalapozását, a nemzeti értékeink megismerését,
átadását; megőrzését (népzene, néptánc, népi hagyományok,
mesterségek, stb.),
 célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket
körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a
környezettudatos szemléletmódra.
Mindezt annak érdekében tesszük, hogy a társadalmunk kiegyensúlyozott,
egymásra odafigyelő, pozitív beállítottságú tagja legyen.
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3. Pedagógiai alapelvünk
Az elmúlt évek alatt a világ sokat változott, a gyermeknevelési elvek is
folyamatosan formálódnak, alakulnak. Egyre nagyobb a szülők és az
óvodapedagógusok felelőssége, hogy a gondos, szeretetteljes gyermeknevelés
minél mélyebb, gyümölcsözőbb legyen a gyermekek érdekében. A nevelés
különféle helyzeteiben többnyire egyedi megoldásokra van szükség, mindig a
legoptimálisabbat, leghatásosabbat kell megkeresni. A gyermekek életkori és
egyéni sajátosságaik meghatározzák az egész óvodai életet. Az óvodába járó
gyermekek fejlődési, érési üteme eltérő, azonban óvodáskor végére meg kell
tennünk mindent, hogy rendelkezzenek mindazokkal a készségekkel,
képességekkel, melyek lehetővé teszik számukra a zökkenőmentes
iskolakezdést, majd később az élethosszig tartó tanulás által boldog és sikeres
felnőttekké váljanak.
Fontos, hogy a pedagógusi hivatás gyakorlása során kellő elhivatottsággal,
etikus magatartással egy gyermekközpontú óvodai élet megvalósítását tartsuk
szem előtt.
Legfontosabb alapelvünk, hogy
 a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és
valósítjuk meg óvodai nevelésünket a gyermeki jogok és alapvető
szabadságuk tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés
biztosításával.
 a gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti
meg.
 az
óvodai
nevelésünk
meghatározó
kulcsszereplője
az
óvodapedagógus.
Nevelői tevékenységét folyamatos napi felkészülés jellemzi - teljes
személyiségével vesz részt a gyermekek nevelésében.
 az óvodásoknak joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő
gondoskodást és nevelést. Nyitott és rugalmas időkeretet teremtünk,
mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni
sajátosságaikhoz, fejlődési üteméhez: kialakításában meghatározó
szempont: a folyamatosság, rendszeresség, a kiszámíthatóságot
teremtő ismétlődés.
 az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására
irányul, minden gyermek egyenlő esélyének biztosításával.
 a játék óvodásaink elsődleges, természetes módon megjelenő
tevékenysége.
 mindennapjaikban teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki
játékválasztásnak, ahol a szükségleteknek megfelelően, visszatérően,
tartósan, zavartalanul játszanak. Az óvodapedagógus által tudatosan
előkészített, megtervezett játékkörnyezetben gyermekeinknek fejlesztő,
élményt, nyújtó tevékenységet ajánlunk.
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 az óvodai munkajellegű tevékenységek nagy lehetőséget hordoznak
gyermekeink számára a közösségért végzett tevékenységek örömének
megélésében. Elsődlegesnek tartjuk a munkaformák közül a gyermek
önállósulási
törekvését
szolgáló
magas
szintű
önkiszolgáló
tevékenységeinek segítését.
 óvodás korban igazi ismeret az, amit a gyermek érdeklődésének
megfelelően előzetes tudására alapozottan, cselekvésen keresztül
szerez meg. Óvodapedagógusaink az ismeretek tapasztalati úton
történő megszerzéséhez segítik hozzá a gyermekeket, tudatosan,
folyamatosan.
 a hatékony nevelőmunka alapja óvodásunk személyiségének alapos
ismerete, célzott képességeinek, készségeinek megfigyelése.
 a gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében, segíti a
gyermekek önállóságát, a gyermekek komfort érzésének megteremtését.
A gyermek fejlődésének alapja, hogy gondoskodó szeretet, folytonos,
stabil biztonság vegye körül.
 óvodai életünk meghatározója a kölcsönös bizalom, tiszteletre,
együttműködésre épülő légkör. Mind a felnőtt - gyermek, mind a
gyermekek
közötti
szociális,
kommunikációs
kapcsolatokban
érvényesülnie kell a tiszteletnek, az illemnek, a viselkedéskultúrát
meghatározó egyéb értékeknek.
 ahány gyermek, annyi személyiség. Tiszteletben tartjuk óvodásaink
eltérő különbözőségeit, eltérő személyiségjegyeit minden területen az
óvodai nevelésben differenciált bánásmódot alkalmazunk, hiszen ez
minden óvodásunkat megilleti.
 intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítőkészség
értékein és a másság felé természetes odafordulás értékein alapul.
 a sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Nevelési
céljaink,
elvárásaink
alkalmazkodnak
a
gyermekek
sajátos
szükségleteihez.
 tiszteljük és elfogadjuk az eltérő identitást, kulturális különbözőségeket,
az elkülönülő kultúrák együttélését.
 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinket érzékeny pedagógiai
figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunka során.
Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést.
Kiemelt figyelemmel tervezzük és valósítjuk meg valamennyi óvodai
tevékenységhez kapcsolódóan.
 a gyermekek alapvető igénye a mozgás. A megfelelő feltételek (idő,
helyszín, eszköz, módszer, attitűd) és a mindennapi rendszeres
mozgásszervezés biztosításával kialakítható az életkoruknak megfelelő
terhelhetőség (mentális és fizikai).
 óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelelő napirendet
biztosítunk, kialakítjuk az egészséges életmód iránti igényüket.
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 a gyermek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, az érzelmi
biztonságot nyújtó óvodai környezet. Fontos a derűs, kiegyensúlyozott,
szeretetteljes légkör.
 a gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes,
szokás-szabályrendszer. Ezáltal fejlődik felelősségtudata, amely a
sikeres iskolai beilleszkedés alapja.
 gyermekeink életében természetessé váljon óvodáskor végére, az
intézményváltás.

4. Jövőkép
Szeretnénk, ha
 óvodánkba olyan gyermekek járnának, akik ragaszkodnak a körülöttük
lévő felnőttekhez és a gyermekközösséghez.
 a kapcsolatteremtés nem okozna gondot részükről, szívesen
beszélgetnének egymással és a felnőttekkel is.
 elfogadnák, hogy vannak szabályok, amelyekhez bizonyos helyzetekben
alkalmazkodni kell.
 mindenki tiszteletben tartaná, hogy minden gyermek egyéniség,
ugyanakkor része egy közösségnek.
 a német nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek
részesülnének, az óvodáskori gyermekek életkori sajátosságainak és
egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és
kultúrájának megismerésében és elsajátításában, a kulturális
hagyományok átörökítésében és ápolásában, a gyermekek identitás
tudatának erősítésében.

4.1.

Gyermekkép

A gyermek, fejlődő személyiségét a genetikai, érési sajátosságok, az őt
körülvevő környezeti hatások együttese határozza meg. Ezért fontos a
szükségleteit kielégítő, egyéni fejlődését elősegítő gondoskodás, nevelés, az
optimális személyi, és tárgyi környezet biztosítása az óvodában. Befogadó,
gyermekközpontú
neveléssel
a
gyermeki
személyiség
sokrétű
kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára a
hátrányok csökkenését.
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai módszerek a gyermekek
személyiségéhez igazodnak. Ehhez tartozik az életkoruknak megfelelő
eszközök, elegendő hely, idő biztosítása az egyes tevékenységformákhoz,
elsősorban a szabad játékhoz, mely a fejlődés, fejlesztés legjobb eszköze
óvodáskorban.
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Célunk:
olyan gyermekek nevelése, akik
 a gyermekközösségben természetes módon elfogadják egymást, a
különbözőségeket, a másságot.
 életkori sajátosságaiknak megfelelően környezettudatosan éljenek.
 ismerik a hagyományainkat, a magyar kultúrát és a gyökereinket.
 ismerik a német nemzetiség kulturkincsét, az évek alatt identitásuk
formálódjon.
Feladatunk:
olyan gyermekek nevelése, akik
 kiegyensúlyozottak, kreatívak, az iskolai életmódra alkalmasak.
 érdeklődőek, jellemzi őket a felfedezés, a rácsodálkozás, a nyitottság, az
őszinteség és a jó kapcsolatteremtő képesség.
 önállóan, felszabadultan tudnak játszani.
 az óvodai évek végére magabiztosak, a közösségi élet és a kulturált
életvitel szokásait, normáit ismerik.
 elfogadják a másságot: segítik, együttműködnek a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel,
tiszteletben tartják különleges gondozási igényüket.
 szívesen és aktívan részt vesznek a mozgásban, a szabad levegőn
történő szervezett tevékenységben: játékban, sétán, kiránduláson.
 kötődnek a meséhez, a zenéhez, az alkotó tevékenységekhez.
 önállóan, színesen fejezik ki gondolataikat, érzéseiket.
 szeretik, óvják a természet kincseit.
 érzik, hogy kíváncsiak vagyunk az élményeikre, a kérdéseikre, hogy
minden gyermek egyformán értékes számunkra.
 a német nemzetiség értékeit elfogadják, a nemzetiség nyelvén egyszerű
mondatokat megértenek, és egyszerű mondatokban alkalmazzák a
nemzetiség nyelvét, szívesen sajátítanak el nemzetiségi táncokat.

4.2.

Óvodakép

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a
családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család és ebben az
óvodának csak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van.
A gyermekek különböző szokásokkal, szociális háttérrel, erkölcsi értékekkel
rendelkező családból kerülnek az óvodába. Biztosítjuk az óvodai nevelésben a
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának
megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Az óvoda nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A gyermekek
egyenlő eséllyel, igényeiknek megfelelően vesznek részt az óvodai életben.
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Minden gyermek a saját képességeinek figyelembe vételével nevelhető,
fejleszthető.
Célunk:
olyan óvoda megteremtése/működtetése/fenntartása, ahol
 a családi nevelést kiegészítve, a gyermekeket megfelelően
szocializáljuk. Mindehhez derűs, családias, nyugodt, érzelmi biztonságot
nyújtó légkört teremtünk.
 kisgyermekkorban megalapozzuk azokat a képességeket, készségeket,
amelyek az egészséges személyiség kibontakozását segítik.
 a
többféle
tevékenységen
keresztül
segítjük
a
tehetség
kibontakoztatását, felszínre törését.
 az óvoda óvó-védő funkcióját az egészséges és biztonságos környezet
megteremtésével kívánjuk betölteni.
 a jól képzett óvodapedagógusok, nyitottak a módszertani, pedagógiai
újdonságokra. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a
pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége,
személyes példaadása.
 a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekek óvodai nevelésében
biztosítjuk az identitás megőrzését, erősítését, a kultúra átörökítését és a
nyelvi nevelését.
Feladatunk:
olyan óvoda megteremtése/működtetése/fenntartása, ahol
 a gyermekek személyiségének elfogadása, formálása, elsősorban saját
példamutatásunkkal, a pozitív magatartási minták megerősítésével
történik.
 a játékot, a legfontosabb gyermeki tevékenységnek és a
személyiségfejlesztés egyik legfőbb eszközének tartjuk.
 a gyermeket egyéni fejlettségének megfelelően fejlesztjük, önmagához
viszonyítva értékeljük, differenciált feladatadással, sokoldalú mozgásos
és egyéb tevékenység biztosításával, különösen vonatkozik ez a
szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű
gyermekekre.
 a „másságot” elfogadó környezetben, sok közös élményhez juttatjuk a
gyermekeket, melynek hatására megtanulják a gyermekek elfogadni,
segíteni egymást, hogy erősödjön a barátság, az együttélés és a
szeretet érzése.
 a mindennapi elmélyült beszélgetések, mesélések, verselések,
mondókázások
gyermekeink
beszédtanulásához
sokféle
tapasztalatszerzésre adnak lehetőséget.
 az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki
személyiségvonások fejlődésében segítséget nyújt.
 a gyermekeket megismertetjük a népi gyermekjátékokkal, és a
hagyományokkal. Évek óta foglalkozunk a néphagyományokkal, mely a
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népszokásokra, jeles napokra, a mindennapi élet hagyományaira,
szokásaira, a népművészetekre épülő, óvodai program komplex
megvalósítását teszi lehetővé. Nevelési programunk láncra fűzi a helyi
hagyományokat, szokásokat, amelyek az éves programunkat átszövik.
Nevelőtestületünk felvállalta a helyi hagyományok őrzését és ápolását,
rendelkezünk alapvető néprajzi ismeretekkel.
a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált, differenciált fejlesztését a
rugalmas szervezeti keretekkel és az egyéni foglalkoztatásukkal
biztosítjuk. A gyermekek integrált nevelése, fejlesztése érdekében az
arra rászorulóknak egyéni fejlesztési tervet készítünk, biztosítjuk a
fejlesztéshez szükséges személyi, és tárgyi feltételeket.
Az óvodapedagógusok együttműködnek a különböző szakemberekkel,
iránymutatásaikat, javaslataikat beépítik a pedagógiai folyamatokba.
A kiemelt képességű, tehetséges gyermekek felkarolására, igényeiknek
kielégítésére óvodánk figyelmet fordít.
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására esélyt teremtünk.
a német nemzetiségi csoportban, megfelelő személyi és tárgyi környezet
kialakításával biztosítjuk a gyermekek óvodai életének két nyelven magyarul és németül - történő szervezését. A csoport rendelkezik a
nemzetiségi kultúra és nyelv ápolását segítő eszközökkel.

4.3.

Pedagógus kép

A társadalom által felállított igényeknek csak az az óvodapedagógus felel meg,
aki magasan képzett, intelligens, kreatív, jól bánik a gyerekekkel és sugárzik
belőle a feltétel nélküli szeretet, egyszóval elkötelezett a szakma iránt. A
nevelőtestületünk gyermekszerető és a gyermekeket elfogadó felnőttekből áll.
A pedagógiai programunk olyan óvodapedagógust igényel, aki ismeri, szereti a
gyermekfolklórt, képes azonosulni azzal. Tudja a népszokások eredetét, ismeri
azok lényegét, jelképeit. Jártasságra tett szert a kézművességben, számos
népi játékot, népmesét, népdalt ismer.
A nevelési alapelvekben megegyező nevelőtestület, különböző óvónői
egyéniségekből tevődik össze, akik a csoportokban más-más pedagógiai
módszerekkel és munkaformákkal dolgoznak - az elfogadott pedagógiai
programunk alapján - szakképzett dajkák segítségével.
Az alkalmazotti közösségünk személyes példával járul hozzá, hogy a
gyermekek természetes módon fogadják el az óvodai közösségben a
különbözőségeket.
Célunk:
olyan óvodapedagógus nevelje a gyermekeket, aki
 feltétel nélkül szereti és elfogadja a gyermekeket.
 gyermekcentrikus szemléletű.
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 a társaival összehangoltan, feladatokat megosztva tud tevékenykedni.
 az önművelésre, szaktudásának bővítésére igényt érez.
 rendelkezik a megfelelő szintű pedagógus kompetenciákkal.
Feladatunk:
olyan óvodapedagógus nevelje a gyermekeket, aki
 a gyermek egészséges testi - lelki fejlődéséhez szükséges optimális
„befogadó közeg” feltételeit megteremti.
 a közösségi élet, az egészséges életmód és a gondozás szokásainak
megtervezését, értékelését a dajkák bevonásával végzi.
 a szülőkkel jó, együttműködő kapcsolatot alakít ki. A gyermekek
érdekében felvállaljuk a szülők tapintatos meggyőzését, ízlésformálását.
 fokozott figyelemmel segíti a hátrányos helyzetű gyermekek
befogadását.
 gondoskodik a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez
szükséges környezetről.
 a gyermekek korához, egyéni fejlettségéhez igazítja nevelési módszereit,
tevékenységeit, különös tekintettel a szabad játékra.
 az alkalmazott módszerei által a tanítás-tanulás eredményességét segíti.
 figyel világos, érthető és igényes szakmai nyelvhasználatára.
 az IKT eszközöket ismeri és munkája során gyakran használja.
 pedagógiai - módszertani megújulása érdekében bekapcsolódik szakmai
online csoportok munkájába.

5. Az óvodai nevelés feladatai
5.1.

Az óvodai nevelés általános feladatai

Az óvodai nevelés feladata, az óvodás korú gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése, így:
 az egészséges életmód alakítása,
 az érzelmi, erkölcsi, és a közösségi nevelés,
 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

5.2.

Óvodánk helyi, speciális feladatai

 az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges alapképességek és
készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése a magyar és a német
nemzetiségi néphagyományok és népszokások megismertetése,
elfogadtatása, megszerettetése és ápolása,
 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára plusztevékenységeket
biztosítása,
 környezettudatos magatartás kialakítása, a „zöld óvoda” cím elnyerése,
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5.3.

Egészséges életmód alakítása

Célunk:
 az egészséges életvitel igényének megalapozása.
 az egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás
kialakítása.
 egészséges, edzett gyermekek nevelése.
 az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
 a környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és
mesterséges környezet óvására való készség kialakítása.
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások,
környezettudatos magatartás alapozása.
 a német nemzetiségi csoportban, a gyermekek gondozásában résztvevő
felnőtt mintaadása, beszélje a kisebbség nyelvét, a gyermekek értsék
meg az egyszerűbb utasításokat, formáljanak egyszerű mondatokat.
Feladatunk:
 az óvodapedagógus a személyiségével, beszédével természetes
módon képviselje az egészséges életvitel, életmód igényét a gyermek
felé. Mintaadó szerepe döntően meghatározó abban, hogy a gyermek
egészséges életvitel iránti igénye kialakuljon.
 az óvodai nevelés minden területén, az egészséges életmód és
kulturált életvitel feltételeinek biztosítása.
 a tiszta, esztétikus, kulturált és gyermekbarát környezet kialakítása.
 a gyermekek személyes környezetének, testi, lelki, szociális
egészségének
gondozása,
a
környezettudatos
magatartás
megalapozásával.
 a gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges
környezet biztosítása.
 a családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának
megfelelő helyes életritmus kialakítása, komfortérzetük kielégítése.
 a személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra, étkezésre,
öltözködésre, betegségmegelőzésre és az egészségmegőrzésre való
képesség fejlesztése, minta alapján, gyakorlással.
 a mozgásigény kielégítése a szervezet edzése játékkal, szabad
mozgással,
szervezett
testneveléssel,
egyéb
sokmozgásos
tevékenységekkel.
 a kisebb testi rendellenességek korrekciója, láb- és testtartásjavító
tornával.
 a gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, balesetvédelmi
oktatással, megfelelő balesetmentes környezet biztosításával.
 megfelelő
szakemberek
bevonásával
a
szülővel,
az
óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós
és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
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 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások
alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.
 olyan egységes és következetes szokásrend kialakítása, amely segíti
a gyermekeket a felnőttől való fokozatos függetlenedésben az
önállóság megszerzésében.
 egész nap során a folyadékbevitelt biztosítása, az igényükhöz igazodó
ivás lehetőségével.
 a gyermek, napi tevékenységei közben hallja és gyakorolja a német
nemzetiségi nyelvet.
Módszertani alapelveink:
 tiszta, egészséges, balesetmentes környezet megteremtése.
 testi, érzékszervi problémák megelőzése, korrekciója.
 egyedi igények, képességek, sajátosságok figyelembe vétele.
 fokozatosság, rendszeresség.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermek képes, a személyi higiénés feladatok ellátására: önálló
testápolásra, WC használatra, zsebkendő használatára, öltözködésre,
vigyáz a tisztálkodási eszközökre, helyére teszi azokat.
 Szokásává válik a kulturált étkezési magatartás, az egészséges
táplálkozás, önállóan dönti el, hogy mennyi ételt fogyaszt, önállóan szed
a tálból, illetve önt a kancsóból.
 Készségszinten használja a kanalat, villát, kést.
 Esztétikusan terít meg, higiénikusan-, kulturáltan étkezik.
 Étkezés közben halkan beszélget.
 A környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani.
 Ügyel saját külsőjére, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
 Életkortól, és fejlettségi szinttől függően megfelelő mozgáskultúrával, és
edzettségi szinttel rendelkezik
 Mozgása összerendezett, az esetleges rendellenességek korrigálásra
kerültek.
 Kialakul a természetes és mesterséges környezet felfedezésének és
védelmének igénye.
 Felismeri a környezetében rejlő baleseti forrásokat, és képessé válik
ezek elkerülésére. A már megtörtént baleseteknél segítséget nyújt.
 Érti és használja a gondozás közben előforduló német szavakat,
kifejezéseket, udvariassági formákat.
SNI gyermekek fejlesztése:
Az SNI gyermekek számára az egészséges és kulturált életmód
megvalósulásának, a személyes kompetencia működésének kiinduló feltétele
az önkiszolgálási képességek megfelelő színvonalú fejlettsége, az önellátási
képesség fejlesztése.
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 Az SNI gyermekek számára a gondozási műveletek, a tanulási
folyamatok, az egyénre szabott fejlesztési program kidolgozása a cél,
főleg a fejlődésben elmaradó gyermekek számára.
 Megfelelő idő biztosítása a gyakorláshoz, hogy a gyermek önmagához
mérten a lehető legnagyobb önállósággal étkezzen, öltözködjön stb.
Az SNI gyermekeknél fontos, hogy a gyermeket fejlettségi szintjének megfelelő
elvárással gondozzuk.
Az óvodapedagógus feladatai
 Egészséges életmóddal kapcsolatos új ismeretek tanulása óvodai
alkalmazása: a helyes táplálkozás a betegségek kezelése.
 A környezetünkben dolgozó egészségügyi szakemberek bevonása
rendszeres segítése.
5.3.1.

Egészségfejlesztési program

Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető
értéke. Az egészség fogalmán nem csupán az orvosilag felülvizsgált egészségi
állapotot értjük, hanem az egészség aktív, célirányos megvalósítását, az
egészségvédelemre
vonatkozó
folyamatos
információszerzést,
az
egészségesebb választását, valamint annak visszajelzését.
Az egészség védelme és megtartása tanítható, fejleszthető. Az
egészségfejlesztés az óvodai nevelésben kulcskompetencia kialakítást igényel,
így sajátos szemléletet és magatartásformát.
A program elkészítésének célja az, hogy az intézmény használói köréhez, a
helyi adottságokhoz igazodva megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés
céljait és feladatait. Ezek iránt mindannyian elkötelezettek vagyunk és
felelősséggel vállaljuk.
Az egészség azonosítható a testi, lelki és szociális harmónia állapotával.
Fontos, hogy óvodásaink és az intézmény felnőtt közössége felismerjék az
egészség értékjellegét. Ez a cél akkor érhető el, ha megalapozzuk a
gyermekekben az önmagukért és a másokért érzett felelősségtudatot.
Célunk:
 a teljes óvodai életet átfogó, a gyermeki személyiségfejlesztés
szempontjából meghatározó egészségnevelési feladatok ellátása,
 a gyermekek felkészítése az egészségének védelmére,
 a társadalom számára az egészséges, edzett, terhelést bíró személyiség
kibontakozását elősegíteni.
Feladatunk
 az egészséges életvitel iránti igény kialakítása,
 a lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeik gondozása,
 a szociális együttműködési készség kialakítása.
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Az óvodai egészségnevelési
egészségfejlesztésre (promóció)
egymástól elválaszthatatlanok.
5.3.1.1.

feladatainkat két részre oszthatjukés megelőzésre (prevenció), melyek

Az egészségfejlesztés területeiek

személyi higiénia fejlesztése,
környezeti higiénia fejlesztése,
egészséges táplálkozás igényének fejlesztése,
a betegségek megelőzésére nevelés,
napi rendszeres testmozgás, testedzés,
baleset-megelőzésre nevelés és elsősegélynyújtás,
testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
 a bántalmazás, erőszak megelőzése.








Személyi higiénia fejlesztése
A személyi higiénés nevelés magában foglalja a gyermek testi gondozását,
testi szükségleteinek kielégítését és a testi épség védelmét Ezen a test tisztán
tartását értjük, a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását és a
WC-használatát.
Fontosnak tartjuk még az egészséges ruházat és helyes öltözködés
szokásának alakítását, valamint a ruházat higiéniáját és tárolási feladatait.
Célunk:
 a személyi higiénia iránti igény kialakítása,
 a gyermekek egészségének, testi épségének védelme.
Feladatunk:
 az alapvető higiéniai tevékenységre való szoktatás, gyakoroltatás,
ellenőrzés és folyamatos korrekció.
A feltételek biztosítása:
Minden gyermek számára biztosított a saját személyi felszerelés-jellel ellátott
törölköző, fésű, fogmosó felszerelés, tornafelszerelés, ágynemű.
A gyermeköltözőkben minden gyermek rendelkezésére áll jellel ellátott polc,
ahol saját ruházatát, váltóruháját, cipőjét tárolja.
Tisztálkodáshoz rendelkezünk elegendő számú, a gyerekek méretének
megfelelő
mosdókagylóval,
szappantartóval
(esetenként
folyékony
szappanadagolóval), körömkefével.
A gyermekmosdókban biztosított az elegendő számú gyermek-méretű WC és
piszoár.
A gyermekek számára biztosított orrtörléshez, orrfújáshoz a mindig elérhető
helyen lévő papírzsebkendő.
A nap bármely szakában minden gyermek számára rendelkezésre áll a
vízfogyasztás lehetősége.
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Járványos időszakban fokozottan figyelünk a higiéniés szabályok betartására
és ennek feltételeit biztosítjuk.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében fokozott figyelemmel kell
segíteni napi tevékenységeiket.

Környezeti higiénia fejlesztése
Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben
valósulhatnak meg, melynek színterei a csoportszoba és a kapcsolódó
helységek, valamint az óvoda udvara.
Példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a helyes
környezeti higiénés tevékenységre szoktatjuk gyermekeinket.
Célunk:
 a környezeti higiénia iránti igény, fogékonyság kialakítása
gyermekekben,
 a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása.

a

Feladatunk:
 az óvoda és szűkebb környezetünkben jelentkező környezetvédő
tennivalók felismertetése,
 a
pozitív
viszony
kialakítása
környezetünkkel
és
a
környezetvédőmagatartás szokásainak kialakítása.
A feltételek biztosítása:
Lehetőségeinkhez mérten feladatunk a gyermekek környezetének optimális
kialakítása, kényelmes, zsúfoltságtól mentes elrendezése.
A gyerekek környezetében lévő, és a gyerekek által használt berendezési
tárgyak megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor stabilak, biztonságosak,
könnyen tisztán tarthatók.
Az eszközök, a játékok tárolásának feltételei adottak, tisztán és rendben
tartásukat folyamatosan elvégezzük.
A helységekben folyamatosan biztosítjuk rövid, gyakori szellőztetésekkel a
természetes levegőcserét.
Gondoskodunk a helységek megfelelő mesterséges és természetes
megvilágításáról, az ideális, szemkímélő lámpatestek elhelyezéséről.
A rendszeres takarítás, portalanítás és porszívózás mindenki számára elemi
követelmény.
A játszótéri elemek rendszeres felülvizsgálatáról, és előírásoknak megfelelő
karbantartásáról gondoskodunk.
Az udvari homokozót időközönként felújítjuk, a homokot évente cseréljük.
Naponkénti felásása, frissítése az udvaros feladata.
Példamutatással, ismeretközvetítéssel a környezettudatos életszemléletet
igyekszünk megalapozni.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a mentális és testi
komfortérzet optimális megteremtése kiemelten fontos, megfelelő egyéni
megsegítéssel.

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása
A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges
táplálása. A növekedéshez megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékra és
folyadékra van szükség. Az óvodai étkeztetés napjainkban - minden igyekezet
ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét
teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de
szemléleten
(étrend-összeállításon),
óvónői
leleményességen
(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a
kiegészítő táplálkozáson) is múlik.
Óvodában az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus
egészségnevelési feladatait, így az étkezés előkészületeinek lebonyolítása az
egészséges táplálkozás megkedveltetése, az új ízek, ételféleségek
megismertetése.
Célunk:
 gyermekeink egészségesen táplálkozó felnőttekké váljanak,
 a korszerű táplálkozás iránti igény felkeltése.
Feladatunk:
 a megfelelő étkezési szokások kialakítása,
 az egészséges táplálkozásra nevelés,
 a helyes táplálkozásból eredő egészségmegőrző tevékenység.
További fontos feladatunk a családdal való szoros együttműködés kialakítása
az egészséges táplálkozás szokásainak terén.
A feltételek biztosítása:
A gyermekekkel közösen végzett előkészületek során biztosítjuk a kulturált
étkezés feltételeit, így a csoportszoba zsúfoltságtól mentes, kellemes
hőmérsékletű, a szükséges eszközök (tányérok, evőeszközök, poharak, terítő,
szalvéta) megfelelő méretben és mennyiségben elérhető helyen,
biztonságosan tárolva rendelkezésre állnak.
A feltálalt ételek elnevezését megtanítjuk a gyerekeknek, egy-egy ismeretlen
étel bevezetésénél gondolunk arra, hogy a gyermek először kóstolja meg, így
kedvcsináló ismereteket nyújtunk az ételről.
Nem erőltetjük az ételt, de kínáljuk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új
ízeket.
Megismertetjük a gyermekeket a természetes vitaminforrásokkal, így a
gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, fűszerekkel.
Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében a szülők
támogatásával zöldség- és gyümölcsnapokat szervezünk a csoportokban.
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A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését a főzőkonyhával történő
folyamatos egyeztetéssel megszervezzük, fokozott figyelemmel kísérjük.
Biztosítjuk a nap bármely szakában a folyamatos folyadékpótlást.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében amennyiben szükséges az
étkezéshez kapcsolódó speciális gondozási feladatok ellátását biztosítjuk.

A betegségek megelőzésére nevelés
Kiemelt óvónői feladat a fertőző betegségek megelőzésére nevelés. A
megelőzés alapja a személyi higiénia betartása, a rendszeres kézmosás,
zsebkendő használat, a közös használati tárgyak, játékszerek tisztántartása.
Célunk:
 az egészségvédő jó szokások kialakítása.
Feladatunk:
 ismeretek közlésével, a helyes magatartás begyakoroltatásával a
gyerekek
felkészítése
a
gyakrabban
előforduló
betegségek
megelőzésére,
 a védekezéshez szükséges magatartásformák begyakorlása.
A feltételek biztosítása:
A higiéniés szabályok betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos
helyes magatartási szokások begyakorlásával biztosítjuk a gyermeki szervezet
általános védekezőképességének fokozását, a betegségmegelőzést.
A betegségek megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően
megteremtjük a gyermekek edzéséhez, rendszeres mozgáshoz szükséges
feltételeket, minden adódó lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára,
kirándulásra.
Az egészséges gyerekek védelmében az óvodában észlelt megbetegedéskor a
gyermeket elkülönítjük, és gondoskodunk róla, hogy minél előbb megfelelő
ellátásban részesüljön.
A betegségből történő felgyógyuláskor a közösségbe való visszatérés
szabályait érvényesítjük.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, indokolt esetben
többszöri szűrést iktatunk be.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre fokozottan oda kell figyelnünk.

Napi rendszeres testmozgás, testedzés
E nevelési terület magába foglalja a szervezet edzését, a hideghez, meleghez
való szoktatást, a fokozatos fizikai megterhelést, az óvodai testnevelés
foglalkozásokat.
Célunk:
 a testmozgás, a szabadban való tartózkodás igényének felkeltése,
 a rendszeres testedzés szokássá alakítása,
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 az egészséges életvitel megalapozása.
Feladatunk:
 a gyermekek mozgásigényének kielégítése,
 a természetes mozgáskedv megőrzése,
 a szervezet edzése,
 a rendszeres kondicionálás, ezen belül a testi erő és állóképesség
fejlesztése,
 az időjáráshoz való alkalmazkodás és a teherbíró képesség fejlesztése.
A feltételek biztosítása:
A tornára, a játékos mozgásra teremben és szabad levegőn, eszközzel és
eszköz nélkül, spontán vagy szervezett formában minden nap lehetőséget
biztosítunk.
Folyamatos feladatunk a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a
szükséges és elégséges szabályok megtanítása, valamint a gyerekek teherbíró
képességének, fizikai fejlődésének, ügyességének, állóképességének nyomon
követése.
A testnevelés foglalkozások szervezésénél a legfőbb alapelveket érvényesítjük,
így az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket messzemenően
figyelembe vesszük, a feladatok fokozatos nehezítésével.
Fokozottan ügyelünk a gyermekek biztonságérzetének kialakítására, a
balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartására.
Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 óra
levegő és napfény edzést biztosítunk, a fokozatosság betartásával.
A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük (kivétel
az erős napsugárzás miatt a 1200-1500 óra közötti időszakban).
Figyelemmel fordulunk a betegségből lábadozó, gyenge fizikumú gyerekek
foglalkoztatására, illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.

Balesetek megelőzésére nevelés
Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek
megelőzésével az életet is szükséges védeni. A felgyorsult technikai fejlődés
számtalan olyan „eredményt” is hozott, melynek jelentősége balesetveszélyt,
életveszélyt is hordoz magában. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori
sajátosságából eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi
épségük megőrzése, és figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire.
Célunk:
 a gyermekek egészségének és testi épségének védelme.
Feladatunk:
 egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek
kialakítása, gyakorlása, ellenőrzése, folyamatos korrekciója.
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A feltételek biztosítása:
Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda belső és
külső terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen
viselkedésmódokat.
Megismertetjük gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek
betartására a balesetek elkerülése végett szükség van.
Megismertetjük gyermekeinkkel a játék és az eszközök biztonságos
használatát, a közlekedés szabályait séták során, valós környezetben és
ezeket szituációs, valamint szabályjátékok közben gyakoroltatjuk.
Hasonló pedagógiai tudatossággal, szituációs játékok kezdeményezésével
fordulunk a háztartásokban található háztartási gépek használatára vonatkozó
szabályok elsajátítása felé.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek különösen veszélyeztetettek e területen,
fokozott figyelemmel kell segíteni napi tevékenységeiket.

A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
E nevelési feladatok körébe tartozik az egészségre káros szokások
(alkoholfogyasztás, dohányzás), az indokolatlan mértékű gyógyszerfogyasztás
és az egyre terjedő drogfogyasztás, az elhízás és a cukorbetegség
megelőzése.
Célunk:
 egészségvédő modell megismertetése a gyermekekkel, mely későbbi
életük során megvédi őket a káros szenvedélyektől.
Feladatunk:
 az egészség megvédéséhez, megerősítéséhez vezető tevékenységek
megismertetése,
 a helyes táplálkozás a testedzés kialakítása,
 a személyi és környezeti higiénie fontosságának hangsúlyozása.
A feltételek biztosítása:
Minden olyan helyzetet elkerülünk, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként
szolgálhat.
A szabad beszélgetések alkalmával lehetőséget teremtünk élmények
elmondására, véleménynyilvánításra, képek, könyvek nézegetésével,
események értékelésével…

A bántalmazás, erőszak megelőzése
A WHO definíciója:
„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában
foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az
elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb
kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének,
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fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét
eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon
vagy hatalmon alapul.”
Célunk:
 a gyermekek mindennemű bántalmazásának megelőzése.
Feladatunk:
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés,
 a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása,
megszüntetése,
 egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek
kialakítása, gyakorlása, ellenőrzése, folyamatos korrekciója.
A feltételek biztosítása:
Közreműködünk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal,
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és
hol kereshető fel.
A szülőket felvilágosítjuk, hogy nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az
óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakot sugárzó
tömeghírközlések, filmek látványa is.
Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés
helyes módszereinek alkalmazására is fontos ösztönözni.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében az érdekvédelmi
tevékenységek szerepe fontos, az estlegesen előforduló tünetek azonnali
kivizsgálását szorgalmazzuk, jelzőrendszeren keresztül a szakembereket
informáljuk.

5.4.

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés háttérbe szorult a társadalmi,
értékrendi, érzelmi változások miatt. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi
nevelésnek komoly hangsúlyt kell kapnia, mert ez alapozza meg a személyiség
szocializációját. Az „én” fejlődésben a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű.
Az óvodáskorú gyermek sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket
az óvodában érzelmi biztonság, otthonos, kiegyensúlyozott, szeretetteljes
légkör vegye körül.
Célunk:
 barátságos, derűs légkör kialakítása,
biztonságban érezheti magát.
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melyben

minden

gyermek

 erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: figyelmesség,
egymás elfogadása és segítése, együttműködés, fegyelmezettség,
megfelelő viselkedés, empátia, kitartás, nyíltság, felelősség, feladattudat,
szabályismeret- és tudat, szabályok elfogadása, a másság elfogadása.
 a gyermekek biztonságérzetének megalapozása az önbizalom, és a
szocializáció erősítése.
 az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek
kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze.
 a csoportok hagyománya, kialakított és elfogadott szokás- és
normarendszere elmélyíti az összetartozást, együttérzés élményét, és
általa gazdagítja a gyermek érzelmi intelligenciáját.
 ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, mely a szülőföldhöz való
kötődés alapja.
 érzelmi kötődés kialakítása a német nemzetiségi nyelv és szokások
iránt. A német nemzetiségi kisebbségi nyelv és identitástudat erősítése.
Feladatunk:
 a megalapozott óvodai szokásrend, napirend kialakítása, amely
biztonságot, támpontot ad a mindennapokban.
 a beszoktatási idő hosszúságának és módjának, az egyéni
szükségletekhez, igényekhez igazítása. ez biztosítja a gyermek
egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai
feltételeket.
 a gyermekek bevonása a csoportszobájuk alakításába, szépítésébe.
 a gyermekekkel szemben támasztott követelmények azonos elvek
szerint valósuljanak meg a felnőttek és a gyerekek vonatkozásában.
 az „én - tudat” alakulásának, pozitív fejlődésének segítése.
 tartsuk szem előtt, hogy a csoport tagjai figyeljenek egymásra, legyenek
türelemmel egymás iránt és legyenek képesek beleélni magukat társuk
helyzetébe.
 az egymáshoz közeledő gyermekek közös játékának, baráti párok
alakulásának segítése. a baráti kapcsolatokban a pozitív vonások,
elemek erősítése.
 a visszahúzódó gyerek kapcsolatteremtésének segítése.
 különböző tevékenységek, feladatok együttes, közös megoldások
segítése, a közösen végzett cselekvés örömének átélésével.
 az erőszakmentes és önálló konfliktuskezelés megismertetése. minden
gyerek ösztönzése arra, hogy vállaljon feladatot, fogadja el mások
terveit, tanuljon meg esetenként lemondani elképzeléseiről.
 az óvodapedagógus és az óvoda minden dolgozóinak kommunikációja,
bánásmódja, viselkedése követendő, modell értékű legyen.
 a „Százszorszép” óvodai közösségéhez tartozó érzés kialakítása minden
gyermekben.
 saját hagyományaink, szokásaink beépítése a mindennapi óvodai életbe.
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 a családi ünnepek, hagyományok tiszteletben tartása.
 a nemzeti és etnikai kisebbségi identitástudat alakítása a gyermek
életkori sajátosságaihoz igazodó nemzetiségi néphagyományokra épülő
szokásrendszer kialakításával. A német nemzetiségi kisebbségi nyelv és
identitástudat erősítése.
Módszertani alapelveink:
 az óvónő viselkedése legyen modell, legyen hiteles.
 barátságos, szeretetteljes, őszinte, de határozott óvónői magatartás
mellett a türelem alapvető fontosságú..
 az egyéni sajátosságokhoz igazodó bánásmód.
 empatikus óvónői magatartás.
 az óvónő részéről a gyermek érzelmi elfogadása, magatartásának
megértése.
 gyermeket segítő, ösztönző bizalom.
 az óvónőt konfliktusmegoldó képesség jellemezze
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Ragaszkodik a csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez.
 Igényli a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazását.
 A játékszereken megosztozik társaival.
 Segítik egymást a tevékenységekben.
 Türelmesen meghallgatja társait és a felnőtteket.
 A csoportba érkező vendéget szeretettel, udvariasan fogadja.
 Az udvariassági formák, betartásával kommunikál.
 A közös tevékenységekben aktívan részt vesz, a tevékenység által
megkívánt magatartási formákat elfogadja.
 A felnőtt kérése nélkül is segít társának, együtt érez a közösség
tagjaival.
 Tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, vigyáz
munkája eredményére.
 Törekszik a konfliktushelyzetek (nem agresszív módon történő) önálló
megoldására.
 Tevékenységeit türelmesen, a megbeszéltek alapján végzi, be is fejezi.
 Készen áll az iskolai élet és a tanítók elfogadására.
 Bátran és önállóan használják a kisebbség nyelvén az egyszerűbb
kifejezéseket, tőmondatokat. Szívesen és örömmel vesznek részt a
hagyományok ápolásában.
SNI gyermekek fejlesztése:
Az SNI gyermekeknél a szociális viselkedéshez szükséges összetevők
(szükségletek, attitűdök, meggyőződések, rutinok, szokások, minták,
készségek, ismeretek) erősítése.
Az óvodapedagógus feladatai
 Folyamatos, napi kapcsolattartás a szülőkkel.
27

 A csoport életritmusának, szokás és szabályrendszerének alakítása.
 Közös élmények, tevékenységek biztosítása.

5.5.

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Célunk:
 nyitott, motivált és érdeklődő gyermek, aki az iskolai életre alkalmassá
váljon.
 az anyanyelvi nevelés - az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
során kiemelt szerepet kapjon a beszélő környezettel a helyes minta- és
szabályközvetítésével az óvodai nevelő tevékenységben.
 olyan óvodai tevékenységkínálat biztosítása, amely a gyermeki
kíváncsiságra, a gyermek élményére, tapasztalatára, érdeklődésére
építve nyújt lehetőséget a változatos tevékenykedéséhez.
 a közös felfedező helyzetek, az együttes tevékenységek a sok-sok
kérdezés és felelet, az utánzások jó alkalmat teremtenek a spontán
tanulásra, a gyermek képességének fejlesztésére, tapasztalatainak
bővítésére, rendezésére.
 a nemzetiség nyelvén a kommunikációs helyzetek biztosítása. Az aktív
és passzív szókincs minél szélesebb körben történő használata.
Feladatunk:
 olyan élményszerű környezet megteremtése, amely ösztönzi a gyermek
megismerési, tevékenységi vágyát, kíváncsiságát, természetes
beszédkedvét.
 felszabadult csoportlégkört megteremtése, mely kedvet ébreszt a
beszélgetéshez. Odafordulás, érdeklődés a gyermek mondandója iránt.
 a gyermek kedvelt tevékenységeire irányuló, gazdag kínálat
megteremtése.
 a hátrányos helyzetből adódó lemaradások folyamatos kompenzálása, a
szegényes szókincs, alacsony beszédszínvonal, kifejezésmód,
illemszabályok hiányának korrigálása.
 a problémahelyzetek kialakulásának pedagógiai tudatossággal való
tervezése és a spontán adódó helyzetek kihasználása.
 az élményforrások megfelelő arányban való biztosítása, amelyek mind a
fiús, mind a lányos játékok és tevékenységek forrásai lehetnek.
 a felnőtt - gyermek interakciókban, társa az óvónő a gyermekeknek,
olyan problémahelyzet teremtése, amely gondolkodásra, próbálkozásra,
tevékenységre ösztönöz. Fontos, hogy az óvónő segítse azt, hogy a
gyermekek megéljék az „én” és a „mi” élményét.
 az óvodai élet tevékenységi formáiban – a német nemzetiségi
csoportban - a két nyelv használata érvényesül (magyar, német). A két
nyelv használatának az arányát az óvodai élet kezdetén a gyermekek
nyelvismerete határozza meg. A hangsúly a nemzetiségi nyelv
fejlesztésére kerül.
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Módszertani alapelveink:
 sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása.
 önálló gondolkodásra nevelés, döntési képességek fejlesztése.
 differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés egyéni, vagy mikro
csoportos formában.
 pozitív megerősítés.
 tehetséggondozás, kiemelt képességű tehetséges gyermekek nevelését
kiemelten ösztönözzük.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermeknek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlás eredményeként, a korának megfelelően kialakulnak kognitív
képességei (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, problémamegoldó
gondolkodás)
 Az anyanyelvi kultúránk alapvető elemeinek birtokában van.
Képes szükségleteinek szóbeli közlésére, amelyhez megfelelő
szókinccsel rendelkezik.
 Helyesen, tisztán érthetően beszél, bátran, szívesen kommunikál
társaival és a felnőttekkel.
 Természeti és társadalmi környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik.
 Rendszerezni képes a már meglévő, spontán szerzett, élményekre épülő
tapasztalatait, ismereteit.
 Képes az ismeretek tudatos felidézésére.
 Pozitív fejlődési eredmény tapasztalható a nyelvileg és értelmileg
hátrányos
helyzetű illetve
kiemelkedően fejlett
gyermek
kompetenciáiban.
 A gyermek anyanyelvi és értelmi képessége olyan szinten fejlett, hogy
alkalmas az iskolai élet megkezdésére.
 Törekedjen az önértékelésre. Segítséggel javítsák ki tévedéseiket,
ellenőrizzék saját munkájukat.
 Legyen képes az önálló problémamegoldásra, alakuljon ki a pozitív
önértékelési mód.
 Német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek identitástudata
alakulóban van. Pozitív érzelmi viszony alakul ki a nemzetiség kultúrája,
nyelve iránt. Életkori és egyéni képességeinek megfelelő szókinccsel
rendelkezik a gyermek, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett
ismereteit a nemzetiség nyelvén tudja közvetíteni. Az alapvető német
nyelvű kommunikációs helyzetekben tájékozódni tud.
SNI gyermekek fejlesztése:
A sajátos nevelési igényű gyermekek értelmi nevelésének lényege abban rejlik,
hogy a fejlesztés eredményeit felhasználva újabb célok kitűzésével és
megvalósításával biztosítsuk a fejlesztés hatékonyságát.
Az SNI gyermekek számára az óvoda minél több szociális kontaktusra,
kötődésre, szociális kommunikációra kínáljon lehetőséget.
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Az óvodapedagógus feladatai
 Tanulástámogató környezet megteremtése során, a gyermekek előzetes
tapasztalataira, ismereteire való építés.
 A tevékenységek a szabad játékba tervezett játéktémából indítása a
komplexitást mutatva a többi tevékenységi formával.
 A folyamatos, utánzásra, vagy spontán tevékenységre épülő tanulás a
teljes személyiség fejlődésének, fejlesztésének támogatása.
 Az óvodapedagógus a gyermek cselekvő aktivitására, érdeklődésére
épített közvetlen tapasztalásra építi a felfedezés lehetőségét, azok
örömét, a gyermek kreativitásának erősítését.

6. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei
6.1.

Humán erőforrás

Az intézmény dolgozói megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. Tagjai
felsőfokú tanulmányok és továbbképzések keretein belül képezték magukat,
melyek segítségével a mindennapi nevelő-oktató munkát megvalósítják. Az
óvoda nevelőtestülete színvonalas munkát végez, szakmai igényesség és
nagyfokú gyermekközpontúság jellemzi a pedagógusokat.
6.1.1.

A nevelőtestület képzettségi mutatói

Óvodapedagógusok

Ebből német
nemzetiségi
óvodapedagógusi
diplomával
rendelkezők

Szakvizsgával
rendelkező
óvodapedagógusok

Szakképzett
dajkák

Pedagógiai
asszisztens

Óvodatitkár

Takarító

11 fő

2 fő

3fő

5fő

1fő

1fő

1fő

A kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű, valamint a tanulási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésében résztvevő pedagógusok
végzettségei:
 Fejlesztő pedagógus
 Gyógypedagógus
 Alapozó Terápiás terapeuta
A személyi feltételek tekintetében a nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő
csoportban speciálisan képzett szakemberek feladata, hogy megvalósítsák a
nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.
A nevelői munkát közvetlenül segítik a szakképzett dajkák és a pedagógiai
asszisztens. Tevékenységük közvetlen irányítói az óvodapedagógusok, akikkel
szorosan együttműködve végzik gondozási-nevelési feladataikat.
Személyiségükkel, munkavégzésükkel kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy:
 feltétel nélkül fogadják el és szeressék a gyermekeket.
 feladatkörüket az óvodapedagógus kérésének megfelelően önállóan
legyenek képesek ellátni.
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 személyiségüket pozitív érzelmi megnyilvánulás jellemezze.
A pedagógiai munka zavartalan ellátása érdekében célunk, a stabil dolgozói
közösség erősítése és a humán erőforrás fejlesztése.
Munkánk során elengedhetetlen az óvodapedagógusi és a dajkai kompetenciák
erősítése. Szakmai ismereteink bővítését külső-belső továbbképzéseken,
bemutatókon, hospitálásokon, előadásokon, szakmai napokon való részvétellel
oldjuk meg óvodapedagógusi és technikai dolgozók körében egyaránt. Házi
bemutatókkal új módszereket, eljárásokat sajátíthatnak el a kollégák egymástól.
Valamennyi dolgozónk részére elengedhetetlen az önképzés és a programmal
kapcsolatos szakirodalom megismerése.
A továbbképzés, a továbbképzési terv ütemezése alapján, valamint a
beiskolázási terv szerint zajlik. Célunk a program tartalmához igazított
továbbképzési rendszer biztosítása.

6.2.

Tárgyi erőforrás

Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges tárgyi eszközökkel
részben rendelkezünk. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete
tartalmazza, hogy a köznevelési intézményeknek milyen minimális eszközzel
és felszereléssel kell rendelkeznie feladatai ellátásához. Az óvoda tárgyi
feltételrendszerének fejlesztése az óvoda évenkénti költségvetési keretének a
függvénye, melyet a Fenntartó Önkormányzat a mindenkori gazdasági
helyzetnek megfelelően biztosit. A szakmai munka színvonalának szinten
tartása és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk és keressük a
lehetőségeket arra, hogy az intézmény tárgyi feltételeit folyamatosan
bővíthessük.
Az óvodában 5 csoportszoba a hozzá tartozó gyermeköltözőkkel és szociális
helységekkel, fejlesztő szoba, zsibongó, irodák, nevelői-, dajka szoba található.
A minimum eszközjegyzékben meghatározott helyiségek közül tornaszobával
nem rendelkezünk, ezért a testnevelés foglalkozásokat a csoportszobában
vagy a zsibongóban szervezzük.
Fontos szempont számunkra, hogy az óvoda épületét, udvarát, kertjét,
berendezését oly módon alakítsuk ki, hogy az gyermekek biztonságát,
kényelmét szolgálja, megfeleljen testméreteiknek, tegye lehetővé mozgás és
játékigényük kielégítését. A gyermekek által használt tárgyi eszközöket
számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelve helyezzük el.
Óvodánk tálaló konyhával rendelkezik, az ételt a Bezerédj Amália Óvoda
konyhája szállítja.
Továbbá fontos számunkra, hogy az intézmény alkalmazotti közössége
számára biztosított legyen az ideális munkakörnyezet. Megfelelő környezet
biztosításával lehetőséget biztosítunk partnereinkkel személyes kapcsolat
kialakítására, fogadására.
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7. Az óvodai élet megszervezése
7.1.

A csoportszervezés elvei

A csoportjainkban vegyes életkorú gyermekek vannak.
A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, a nemek
megközelítőleg egyenlő arányát, a hasonló csoportlétszámot és lehetőség
szerint a szülők igényeit. 2010. év szeptemberétől kettő és fél éves
gyermekeket is felveszünk az óvodába, ha ezt a kapacitás lehetővé teszi

7.2.

Tervező munkánk

A csoportok óvodapedagógusai fél éves nevelési, fejlesztési tervet készítenek,
amely tartalmazza az Egészséges életmód alakítása/Gondozás jellegű
szokások, az Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés/Szociális társas szokások,
az Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés, a Játéktevékenység és a Munka
jellegű tevékenység területeire vonatkozó feladatokat.
Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek differenciáltak,
elkülönültek, azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet
alkotnak.
Óvodai nevelésünk tevékenységformái témakörökhöz csoportosítva és az
ezekhez kapcsolódó képességfejlesztő feladatokat megjelölve heti lebontásban
kerülnek rögzítésre. A tematikus tervet, az általunk összeállított lehetőség
tervhez – ütemtervhez – illesztetjük, melynek elkészítésekor a kompetencia
alapú óvodai nevelést vettük alapul.
Előnyben részesítjük a tevékenységközpontú nevelést, fejlesztést.
Minden gyermek esetében, különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
vonatkozásában az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztés, kellő
időpontban folyik, optimális szinten, minőségben és mennyiségben. Az
óvodában nevelkedő minden gyermek számára biztosított, hogy a maga
módján, a maga ütemében, a maga képességei szerint a lehető legjobban
tudjon kibontakozni.
A tervezésnél figyelembe vesszük:
 A helyi programban megfogalmazott fő célkitűzéseinket.
 Az óvodánk által készített komplex lehetőségtárat.
 A gyerekek életkori és egyéni sajátosságait.
 Az eltérő fejlődési ütemeket.
 Az aktualitást.
 A folyamatosságot és a fokozatosságot.
 A gyerekek meglévő ismereteit, tapasztalatait.
 A
módszerek,
eszközök,
munkaformák
megválasztása,
anyagkiválasztás az óvónő pedagógiai szabadsága.
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7.3.

Befogadás

Célunk:
olyan környezet megteremtése, ami zökkenőmentessé teszi a gyermekek
számára, a beilleszkedést.
Legfontosabb alapelvünk, hogy
 a folyamatos és fokozatos, egyénre szabott beszoktatás lehetőségét
biztosítsuk.
 a gyermek személyes tárgyait, otthonról hozott szokásait elfogadjuk,
megismerjük.
 az óvónők, dajkák fokozottan törődő, segítő, tapintatos, türelmes
magatartást tanúsítsanak.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy pozitív érzelmi hatások érjék a leendő
óvodásainkat már az első pillanattól.
A „szülős beszoktatás” során a gyermek eddigi fejlődési jellemzőit
megismerjük, a szülő tájékoztatása alapján. Az elválást megkönnyítjük azzal,
hogy addig itt maradhat a biztonságot nyújtó hozzátartozó, amíg a körülmények
ezt igénylik.

7.4.

Napirend

A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a folyamatos és
rugalmas napirend biztosítja a feltételeket, a megfelelő időtartamú
párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek, valamint a gyermek
együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35
perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével. A rendszeresen
visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben.
Napirendünk gazdag, változatos tevékenységet, az életkornak és egyéni
szükségleteknek megfelelő aktív és passzív pihenést biztosít. A napirenden
belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja.
Lehetővé teszi a szokásrendszer kialakulását, következetes megtartását, s a
gyermekek szabad levegőn való edzését.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az
óvodapedagógus a gondozás folyamatában segítik a gyermekek önállóságának
fejlődését, együttműködve társaikkal és a gondozást végző munkatársakkal.
A különböző tevékenységek a gyermekek egyéni szükségleteihez, a csoportok
igényeihez és szokásrendjéhez igazodik. A német nemzetiségi csoportban
olyan körülmények kialakítása kerül előtérbe, ami alkalmat teremt a német
nyelv sokoldalú használatára.
A napirendet, a heti rendet és a szokásrendet a gyermekcsoport
óvodapedagógusai a Helyi Óvodai Pedagógiai Program szabályozásának
megfelelően alakítják ki és rögzítik a csoportnaplóban.
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A napirendi pontok, az időkeretek rugalmasan változtathatók az előre tervezett,
vagy nem várt eseményeknek, az időjárásnak megfelelően. A napirend az
évszakok váltakozásával és a gyermeki tevékenység fejlődésével változtatható.
Napirend - minta
Időkeret
600 - 715

Tevékenységek







715-1130




1130-1240

1445-1700















Tätigkeiten

Folyamatos érkezés, gyülekezés,
szabadon választott tevékenység,
szabad játék.
Szabadon választott tevékenységek
közben folyamatos tízórai
Szabad játék,
Tisztálkodás, folyamatos tízórai,
Játékba ágyazott komplex
tevékenykedtetés,
egyéni készség, képesség fejlesztés
kiemelt figyelmet igénylő és az arra
rászoruló gyermekek kompenzált
fejlesztése,
Udvari játék, megfigyelések a
szabadban, kirándulás,
Mindennapos testnevelés,
Testápolási teendők,
Előkészületek az ebédhez,
Étkezés,
Testápolási teendők,
Készülődés a pihenéshez, pihenés
előtti mese,
Pihenés,
Felkelés, öltözködés,
Testápolási teendők,
Mindennapos testnevelés,
Uzsonna,
Szabad játék a csoportszobában ill. a
szabadban
Hazabocsátás




Die Kinder sammeln sich
Freispiel













Freispiel
Alltäglicher Sport
Körperpflege, Früchstück
Stuhlkreis
Im Spiele integrierte Tätigkeiten einzeln
und im Kleingruppen
Märchen, Gedichte, dramatische Spiele
Formen. Zeichnen, Bastelarbeit,
Spaziergang, Beobachtungen
Mathematische Erfahrungen sammeln
Lieder, Kreisspiel,
Bewegung





Körperpflege,
Vorbereitung zum Mittagessen,
Mittagessen




Körperpflege,
Mittagsruhe,






Anziehen, Körperpflege,
Alltäglicher Sport,
Jause,
Freispiel,

A napirend folyamatában megvalósulnak a környezettudatos magatartás
tevékenységei.
(szelektív
szemétgyűjtés,
víz-villanytakarékosság,
kertgondozás, élősarok állatainak, növényeinek gondozása, stb.)

7.5.

Heti rend

Heti tervezés biztosítja az éves tervek lebontását, a fejlesztési feladatok
egymásra épülését.
A heti tervet rugalmasan kezeljük, az élethelyzet, az időjárás, a spontán
helyzetek, a gyermekek, a gyermekek fejlődési üteme, igénye, az élmények, az
aktuális feladatok befolyásolják a folyamatot. A heti rendben napokra lebontva
jelenítjük meg a különböző tevékenységeket, mindennapi munkánk során arra
törekszünk, hogy ezeket komplex egységgé szervezzük. A Helyi Óvodai
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Pedagógiai Programunk földrajzi területi elhelyezkedésünkből adódóan kiemelt
területként kezeli a külső világ tevékeny megismerését és ezen belül is a
közvetlen környezetünk és a természet megismerését, ezért a tervezésnél erre
minden nap figyelnünk kell.
A tervezett, tudatos ismeretszerzés szeptember második felétől kezdődik meg
a nagyobb korcsoportosoknak, a kiscsoportosoknak november elsejével.
Szeptemberben az első két hetet az ismétlések, a nyári élmények felidézésével
töltjük.
Heti rend – minta
Korcsoport
A tevékenységbe
ágyazott
ismeretátadás lehet

3 - 4 évesek





Kötetlen





Kötött




4 - 5 évesek

Külső világ
tevékeny
megismerése,
Verselés, mesélés
Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka
Umwelt-Erziehung
Literarische
Erziehung
Musik- und
Rhytmische
Erziehung
Visuelle
Erziehung
Mozgás
Bewegung













Kötetlen vagy
kötött

5 – 6 - 7 évesek

Umwelt-Erziehung
Literarische
Erziehung
Musik- und
Rhytmische
Erziehung
Visuelle
Erziehung

Mozgás
Bewegung
Külső világ
tevékeny
megismerése,
Verselés,
mesélés,
Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc,
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka














Mozgás
Bewegung
Külső világ
tevékeny
megismerése,
Verselés,
mesélés,
Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc,
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka
Umwelt-Erziehung
Literarische
Erziehung
Musik- und
Rhytmische
Erziehung
Visuelle Erziehung

A magyar és a német nemzetiségi óvodai nevelés korosztályonként bővülő
tartalommal, kötött vagy kötetlen, komplex formában valósul meg.
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Az SNI gyermekek tekintetében az óvodai nevelés feladata, hogy a pozitív
szociális szokások kialakulását, gyarapodását segítse. Ezt elsősorban olyan
napirend és heti rend kialakításával, működtetésével lehet megvalósítani,
amelyben a gyermekek biztonságban és jól érzik magukat, mivel a magatartási
szabályok
átláthatók,
kiszámíthatók,
mindenkitől
egyértelműen
és
következetesen elvártak.

7.6.

Játék

A játék a kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete. A
játék mindig önmagáért való tevékenység, célja maga a játék. Jellemzője, hogy
felszabadult örömérzés kíséri.
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan
benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségűvé
tájékozódó, kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban és az óvodában a felnőtt - a
szülő és az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre,
majd amikor a szabad játéktevékenység már kialakult, bevonható társ marad,
illetve segítő, kezdeményező lesz, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte
teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását.
A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermek fantáziáját
segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az
óvodapedagógus feladata a megfelelő hely, idő, eszközök és élményszerzési
lehetőségek biztosítása a különböző játékformákhoz.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt
irányítás felelősségét. A játékon keresztül oldunk meg testi, szociális és értelmi
téren jelentkező nevelési – fejlesztési és képességfejlesztési feladatot.
A játék kiemelt jelentősége megmutatkozik óvodánk napirendjében és az
időbeosztásban. Az óvodai tanulás jelentős része a játékban spontán módon
valósul meg.
A nevelési gyakorlatban kétféle játékot különböztetünk meg:
 A gyermekek szabad játékát, melyhez az óvónő indirekt (közvetett)
módon kapcsolódik.
 Az óvónő által kezdeményezett nevelési célzatú, tanulási tartalmat,
hordozó játéktevékenységet, melyben a gyermekek önkéntes alapon
vehetnek részt.
Célunk:
 élmények, tapasztalatok átélésének biztosítása, amelyek életkoruknak
megfelelőek, érthetőek és elfogadhatóak számukra.
 a gyermeki képzelet és a valóság közötti integráció megteremtésének
elősegítése.
 az érzelmi, a szociális kapcsolatok alakítása és fejlesztése.
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 a valóság és a képzelet elemeinek kijátszása közben a szorongások
oldása, a feszültségek levezetése.
 a gyermekek kreativitásának, fantáziájának, mozgásának és kognitív
képességeinek fejlesztése.
 a bábozás, a dramatizálás, a dramatikus játék és a barkácsolás
lehetőségeinek biztosításával az alkotó tevékenységek színesítése,
bővítése.
 a szabad játéktevékenység közben lehetőleg minél gyakoribb
nemzetiség nyelvhasználat az adott gyermekcsoportban.
Feladatunk:
 a tudatos jelenlét biztosítása a játék folyamatában - szükség esetén a
tevékenység
továbbfűzése
mintaadással,
együttjátszással,
segítségadással. Ösztönző, serkentő, indirekt reakcióval a gyermek
személyiségfejlődésének segítése.
 a szabad
játékválasztás,
a
gyermekek
kreatív
ötleteinek,
elképzeléseinek támogatása.
 a megfelelő hely, idő, eszközök, nyugodt légkör megteremtése a szabad
játékhoz.
 a gyermekek kommunikációs helyzeteire nyitottnak lenni: a gyermekek
meghallgatása és válaszadás a kérdéseikre. Udvarias beszédformák
alakítása óvónői, dajkai példaadással.
 érthető és betartható szokások, szabályok kialakítása a dajka
bevonásával.
 a gyermekek által készített alkotások, eszközök tiszteletben tartása,
ezek játékban történő felhasználására ösztönzés.
 az egyezkedések, választások, döntések egyéni konfliktusok
megoldásának segítése.
 szituációk, helyzetek teremtése, melyben a gyermek nemzetiségi
nyelven is megszólalhat.
Módszertani alapelveink:
 A gyermeki játék szabadságát biztosítjuk.
 Az óvodapedagógus is szeressen játszani.
 A gyermeki érzelmeket, indulatokat helyes kezeljük.
 A fejlődés egyéni sajátosságait tiszteletben tartsuk.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
Gyakorló játék:
 Részképességekben elmaradást mutató gyermekeknél jellemző.
 A gyakorló játék az óvodáskor végén a konstrukciós és szerepjáték
elemeiként jelentkezik. Elősegíti az egyes műveletek gyakorlását.
Konstrukciós játék során:
 átgondolja, megtervezi, elképzeli, hogy mit szeretne létrehozni.
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 a szükséges eszközöket rendeltetésszerűen használja, ugyanakkor
egyéni ötleteit is képes megvalósítani.
Szerepjáték terén:
 megérti és elfogadja játszótársai elgondolásait, tevékenységük logikáját.
 alkalmazkodik a játék szabályaihoz.
 le tud mondani egyes játékszerekről.
 vállalja a számára kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is.
 tud vezetni és játszótársaihoz alkalmazkodni.
 képes olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyben tapasztalataik,
érdeklődésük alapján ábrázolhatja a felnőttek tevékenységét.
 a játszócsoportok tagjai között tartós, szoros kapcsolat alakul ki.
Bábozás, dramatizálás terén:
 a nagycsoportban a mindennapi játék része lehet.
 használják önállóan a különböző típusú bábokat.
 dramatizálnak.
Barkácsolás terén:
 a szerepjáték, bábozás természetes része, alkotórésze.
 önállóan kezdeményezik a maguk által választott módon
eszközökkel.
 a létrehozott eszközöket felhasználják játékban, dramatizálásban.

és

Szabályjátékok terén:
 képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására, gyakorlására.
 képes kivárni, amíg sorra kerül.
 kialakul a kudarctűrő képessége (elviseli, ha nem ő nyert).
 egymással próbálnak versenyezni.
 figyelmeztetik egymást a szabályok betartására.
SNI gyermekek fejlesztése:
Az
SNI
gyermekek
számára
kezdetben
egyénileg
tanítjuk
a
játéktevékenységeket és a játékeszközök használatát. A későbbiekben – a
gyermek egyéni képességeinek figyelembe vételével - egyre csökkenő
mennyiségű segítséget biztosítunk az önálló, vagy társas tevékenységek
végzésekor.
A játék során a tanultakat ismétlik, begyakorolják. A játék során eggyé
szerveződnek az értelmi, az érzelmi és a társas folyamatokat, lehetőséget
teremtve a társakkal, felnőttekkel való viselkedésmódok, viselkedési szabályok
begyakorlására.
Az óvodapedagógus feladatai
 A gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük
megismerése érdekében.
 A közös élmények szervezése. A csoportélethez kötődő hagyományok
ápolása.
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 A gyermek elképzeléseinek támogatása. A játéktevékenységben az
együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás formáinak
alakítása.
 A gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a
játékfolyamat segítése.
 A személyes kontaktus naponkénti kialakítása, a gyermek személyes
problémáinak, egyéni élményeinek meghallgatása.
 A játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása.

7.7.

Verselés, mesélés

Óvodánkban az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek
egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt
mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak
egységével a gyermeknek érzéki - érzelmi élményeket adnak. A magyar
gyermekirodalom, a népi hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi
- értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A
mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és
világképének.
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást
kínál. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi
biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás
elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső
képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik
legfontosabb formája.
A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással, vagy ábrázolással
történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés,
mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénének elmaradhatatlan
eleme.
Óvodánkban a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek szerepelnek az
irodalmi anyagokban.
A vers és mese szerepe:
 Az irodalmi élményen keresztül az emberi kapcsolatokat formálják,
alakítják.
 A mese tájékoztatja a gyermekeket a külvilág és az emberi belső világ
érzelmi viszonylatairól és a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról.
 A csodákkal és átváltozásokkal teli mágikus mesevilág visszaigazolja a
gyermekek szorongásait, ugyanakkor oldja ezeket, megoldásokat kínál.
 Segíti a gyermek külvilágra irányított megismerési törekvéseit, ráébreszti
őket a realitásokra.
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 A teljes intimitás segíti a gyermek belső képi világának megteremtését
és ez a folyamat a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb
formája.
 Nyelvi fordulatok, komikus történések formálják a humorérzéket.
Célunk:
 a mindennapos verselés, mondókázás.
 a korosztályoknak megfelelő irodalmi élménynyújtással az irodalmi
érdeklődés felkeltése, esztétikai élménynyújtás, kommunikációs
készség, a szabad önkifejezés fejlesztése.
 népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotások megismertetése, melyek
segítik a gyermek érzelmi - értelmi és erkölcsi fejlődését.
 a gyermek bátor, magabiztos megnyilvánulásának ösztönzése. A mese
varázslatos népi elemei mozgósítják fantáziáját, képzeletét, amelyek a
gyermek külvilágra irányított megismerési törekvéseit segíti.
 a gyermekek nemzetiségi identitását alakítása a nemzetiségi kultúrkincs
és az anyanemzet kultúrájából versek, mondókák közvetítése
Feladatunk:
 a 3-7 éves gyermekek nyelvi képességének fejlesztése az irodalom
eszközeivel.
 igényes irodalmi alkotások megismertetése.
 a népi értékek, hagyományok szokások közvetítése.
 a környezet, mint érték szerepének megerősítése az irodalom által.
 az állatok, a növények megismerése az irodalom által.
 az irodalom szeretetének megalapozása, olvasásra nevelés.
 a gyermekek saját vers- és mesealkotásának támogatása, annak
mozgással és ábrázolással történő kombinálását, mert ez az önkifejezés
egyik módja.
 a könyv tiszteletére, megóvására, rendeltetésszerű használatára
nevelés.
 színházi élmények nyújtása.
 a nemzetiségi irodalmi anyag kiválasztásánál a népi eredetű versek,
mondókák, az egyszerű nyelvezetű rövid mesék előtérbe helyezése.
Módszertani alapelveink:
 A vers- és mesemondás spontán, játékos legyen.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Jól érthetően, többnyire megfelelő hangsúlyozással, hanglejtéssel,
hangerővel beszélnek.
 Elbeszélésük folyamatos.
 Figyelmesen hallgatják végig a felnőttet.
 Tisztán ejtenek minden beszédhangot.
 Várják, kérik a mesemondást, csendben hallgatják végig.
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Szívesen ismételgetik a gyerekek a verseket, rigmusokat.
Felfogják a hallott vers témáit.
Folytatásos mesék szálait összekötik.
Van kedvelt meséjük, mesehősük.
Bábozás, dramatizálás a kedvelt tevékenységek, közé tartozik:
Szívesen nézegetik a mesekönyveket, képek alapján megtalálják
kedvenc meséjüket.
Vigyáznak a könyvekre.
A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincset.
Megfelelő ismerkedési formákkal és beszédfordulatokkal teremtik meg
és tartják fenn a kapcsolatot.
Képes legyen korának megfelelő színházi előadás cselekményének
követésére.

SNI gyermekek fejlesztése:
A mindennapokban való eligazodás, azok megértése, elfogadása, élményeik,
érzéseik, feldolgozása kerül előtérbe. Megoldást nyújt lelki problémáikra, oldja
szorongásaikat.
Az irodalmi befogadóképességnek köszönhetően az SNI gyermek személyiség
fejlődésének nagy hatású segítője lehet. A hangsúly a beszéd tartalmi részének
fejlesztésén van, így a szókincsbővítésének, a sajátos nyelvi formák
elsajátításának és az önálló történet elmesélésének.
Az óvodapedagógus feladatai
 A gyermekek életkorának megfelelő értékes irodalmi anyag
összeválogatása, amely tartalmaz népi, klasszikus és kortárs irodalmi
műveket egyaránt (mondókák, dúdolók, versek, mesék, folytatásos
mesék, elbeszélések, történetek). Kiscsoportban nagy jelentőségű a
simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók, az irodalmi élmény mellett a testi
kapcsolatok iránti igény kielégítése, melyek nyugtatóan hatnak a
gyermekekre.
 A megfelelő légkör biztosítása, ugyanis a mesélővel való személyes
kapcsolatban a gyermek nagy biztonságban érzi magát.
 A tevékenységekhez kapcsolódóan, vagy a kezdeményezés hangulati
előkészítésével a gyermekek megfelelő motiválása.
 A szülők ösztönzése, hogy otthon rendszeresen meséljenek, verseljenek
a felnőttekkel a gyermekek.
 Lehetőség biztosítása bármikor a nap folyamán képeskönyvek
nézegetésére.
 A már jól ismert mesék eljátszásának, bábozásának lehetőségének
megteremtése. A tevékenységet zenével, énekkel, mozgásos játékokkal
egészíthetik ki, amelyhez a gyermekeknek bábot, öltözéket, kiegészítő
eszközöket biztosítunk a játék folyamán bármikor.
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7.8.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi
gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a
gyermeknek, egyben felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei
ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei
tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét.
A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek
mindennapi tevékenyégének
A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok
megismerését, továbbélését segítik. Az énekes népi játékok és az igényesen
válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek
zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakításában.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe
veszi a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek
hovatartozását is.
Célunk:
 a gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának kialakítása,
kreativitásának fejlesztése, közös éneklés, dalos játékok, közös
zenélések segítségével.
 a zenei anyanyelvük megalapozása.
 a gyermekek zenei képességeinek (ritmus-, hallásfejlesztés) kialakítása,
fejlesztése.
 a népi hagyományok, gyermektáncok megismerésével, ápolásával a
nemzeti identitástudat kialakítása.
 távlati cél „zenét művelő, élvező és értő emberek kiművelése.” (Kodály
Zoltán)
 a nemzetiséghez tartozó gyermekeknek, a zenei élmények által
erősödjön a nemzetiséghez való kötődése, identitástudata.
Feladatunk:
 a gyermekek személyiségének, érzelmeinek, mozgáskultúrájának
fejlesztése, gazdagítása az ölbéli játékoktól az énekes népi játékokig.
 az esztétikai nevelés, a zenei élményen és a mozgáson keresztül.
 a gyermekek megismertetése a zenei kultúrával (népi mondókák,
gyermek-, néptáncok és népi gyermekjátékok, népi dalos játékok,
komponált gyermekdalok, népzenei hangzóanyagok, a közös éneklés,
tánc örömének felfedeztetésének kialakítása).
 a zenei készségek fejlesztése, zenei anyanyelv elsajátítása (ritmusérzék,
hallás-, éneklési készség, stb.).
 a fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása.
 a hangszerek megismertetése.
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 a zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése.
 a nemzeti értékeket hordozó művészeti alkotások megismertetése.
 a tevékenység szervezeti formáinak biztosítása, változatos zenei
élményhez juttatással a gyermekek esztétikai fogékonyságának,
ízlésének
kialakítása,
fejlesztése.
(énekes
és
hangszeres
hangversenyek, táncházak szervezése).
 a népdalok, a népi énekes játékok és mondókák, a néptánc elemeinek
megismertetése, népzenei táncházak szervezése.
 a nemzetiséghez tartozó gyermekeket az óvodában ismertessük meg
saját népzenéjükkel. A gyermekdalokon túl fontos a hozzátartozó
mozgásanyag, tánckultúra megismertetése.
Módszertani alapelveink:
 A zene, az egész személyiségre kiható emberformáló erő legyen.
 Zenei nevelésünk értékközvetítő, ízlésformáló legyen.
 A spontán helyzeteket maximálisan kihasználjuk. Érvényesítjük a
differenciálást, az egyéni bánásmódot.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Kialakul a belső motiváció az éneklésre, táncolásra, zenélésre.
 Csoportosan, akár egyénileg tisztán, helyes kezdőmagasságban és
tempóban énekelnek.
 Megkülönböztetik a zenei hangokat más zörej hangoktól, képesesek
lesznek a különböző hangok felismerésére és megnevezésére.
 Képessé válnak az egyenletes lüktetés érzékeltetésére, különféle
ritmusok létrehozására és visszaadására
 Megkülönböztetik a zenei fogalompárok jelentését és tartalmát (pl.: halk,
hangos, magas, mély).
 Felismerik dallam motívum alapján a dalokat, dallambújtatással folytatni
képesek a különböző részeket.
 Ismerjenek egyszerű tánclépéseket, tudnak kialakítani néhány térformát.
 A dalokhoz alkalmazkodva használni tudják a ritmusképzés eszközeit
(dob, cintányér, triangulum).
 Szívesen vesznek részt zenei tevékenységekben, maguk is
kezdeményeznek
 Figyelemmel hallgatják a más által előadott zeneműveket.
 Szívesen vesznek részt táncházi eseményeken.
SNI gyermekek fejlesztése:
A zenei alapképességek elsajátításának feladatai közül legfontosabb az
éneklés, a dalos játékok eljátszása, a mondókázás. A zenei készségek
fejlesztését is gyakoroljuk változatos mozgással és hangszeres előadással. Az
óvodában a mozgással és játékkal kísért előadás és az éneklés mellett a hallás
(magas-mély),
a
ritmusérzék,
éneklési
készség
fejlesztése,
a
hangszerhasználat megalapozása történik.
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Az óvodapedagógus feladatai
 A zenei élményt befogadó nyugodt légkör megvalósítása.
 Lehetőség biztosítása bármikor a nap folyamán az énekelgetésre,
mondókázásra, táncolásra, zenélésre.
 A gyermekek életkorának megfelelő értékes zenei anyag
összeválogatása, amely tartalmaz népi, klasszikus és kortárs zenei
műveket egyaránt.
 Az óvónő, éneklésre ösztönző, példamutató magatartásával (tiszta szép
éneklés, megfelelő artikuláció, vidám, természetes előadásmód,
megfelelő hangerő, tempó és hangszín) segítse a gyermek éneklési
kedvének felkeltését.

7.9.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja. A gyermeki személyiség
fejlesztésének, a kreatív önkifejezésnek fontos eszköze a rajzolás, festés,
mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, az ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel
való ismerkedés. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Óvodásaink számára a szabad rajzolás az egyik legjelentősebb önkifejezési
mód, mely során a gyermek „sémákat”, vagy másképpen szimbólumokat
használ.
A „sémák” alapformák, amelyek a valóságról szerzett tapasztalatok során
folyamatosan gazdagodnak. A papíron nyomot hagyó rajzeszközök (ceruzák,
tollak, zsírkréták, stb.) a funkció öröm érzését keltik a firkáló gyermekekben. A
különböző motívumok szabad kombinálásával jut el a gyermek a formákig,
majd a kompozíciók megalkotásáig. Amit a világról tud, ábrázolásában is el
tudja mesélni, amit nem tud ábrázolni, azt hozzámeséli.
Az ábrázoló tevékenység célja, nem maga a tevékenység során létrejövő
bármiféle alkotás, vagy annak esztétikai értéke, hanem maga az örömteli
cselekvés. A létrejövő „mű” jelzés a gyermek ismereteiről, érzelmi életéről,
kézügyességének fejlettségéről.
Ábrázoló tevékenységeink:
 mintázás,
 rajzolás,
 festés,
 építés,
 képalakítás (tépés, vágás, gyűrés, ragasztás),
 kézimunka jellegű tevékenységek (varrás, papírhajtogatás, szövés,
fonás),
 barkácsolás.
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Célunk:
 a tevékenység örömének biztosítása mellett a gyermek igényeinek
kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai
alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
 a gyermeki fantázia és esztétikai érzék életkori sajátosságainak
megfelelő kibontakoztatása.
 a természet szépségéből fakadóan a gyermekek tér -, forma -, szín
képzetének gazdagítása, a szép iránti nyitottság, igényesség, esztétikai
érzékenység alakítása.
 a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás pontosabbá tétele.
 az alkotás örömét biztosítjuk sokfajta tevékenységi lehetőség
megteremtésével.
 környezettudatos szemlélettel ábrázolják környezetüket.
 a nemzetiségi csoportban, a tevékenység kiegészítése a nemzetiségi
kultúra sajátos tér-forma, színvilágának megismertetése. Tevékenység
közben a gyermekek aktív és passzív szókincsének bővítése
nemzetiségi nyelven.
Feladatunk:
 olyan alkotótevékenység biztosítása, amely a gyermek egyéni
fejlettségéhez és képességeihez igazodva fejleszti a gyermek képiplasztikai kifejezőképességét, komponáló-, térbeli-, tájékozódó- és
rendező
képességeinek
alakulását,
gyermeki
élményés
fantáziavilágának gazdagodását és ennek képi kifejezését.
 a gyermek megismertetése az ábrázoló tevékenység eszközeivel, azok
használatával, különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás és
kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.
 az önkifejezés lehetőségének biztosítása, a belső képi világuk
kifejezésére ösztönzés.
 a kreativitás fejlesztése.
 az elkészült gyermekmunkák felhasználása játékukban illetve az
esztétikus óvodai környezet kialakításában.
 a szép iránti nyitottság, az igényesség és esztétikai érzékenység
kialakulásának elősegítése.
 a családból magával hozott vizuális adottságokkal rendelkező
gyermekek képességeinek továbbfejlesztésére.
 5-6-7 éves korban, az íráshoz szükséges mozgáskoordináció
kialakulásának elősegítése.
 a gyermekek megismertetése az ábrázolás különböző fajtáival, a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi
környezettel.
 az alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, minőségének differenciált
fejlesztése.
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 a német nemzetiségi csoportban, a tevékenységek közben az anyagok,
az eszközöké és technikák nevének megnevezése, egyszerű utasítások
megértetése a német nemzetiség nyelvén.
 A német nemzetiség tárgyi kultúrájának megismertetése az
óvodásokkal, kiállítások megtekintése, illetve szervezése.
Módszertani alapelveink:
 Folyamatosan biztosítjuk a különböző eszközöket, anyagokat.
 Lehetőséget teremtünk a különféle technikák megismerésére.
 A gyermeki alkotást értékként kezeljük.
 Domináljon az önkifejezés és önkéntesség.
 A rajzolás, mintázás közösségformáló erejét érvényesítjük.
 Erősítjük, hogy a gyermeki alkotás pozitív érzelmekkel kísért legyen.
 A fejlesztésben a toleranciát és az empátiát érvényesítjük.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Képesek egyéni képalkotásra, élmények, elképzelések hatására.
 Részletező formagazdagsággal, színvariációkkal dolgoznak.
 Az alkotás örömet okoz számukra.
 Mintázásaik egyéni jegyeket viselnek magukon.
 Képesek közös téralakításra, építkezésre.
 Rácsodálkoznak a szépre.
 Ítéletükben megfogalmazzák véleményüket, maguk, vagy társuk
munkájáról.
 Önállóan és csoportosan is készítenek alkotásokat.
 Ügyelnek az esztétikai megjelenítésre.
 A megismert technikákat változatos módon alkalmazzák.
SNI gyermekek fejlesztése:
Az SNI gyermekek vizuális befogadóképesség fejlesztésének alapja, hogy
maga az óvoda minden részletében legyen igényes, esztétikus közeg. A
vizuális kommunikációs képesség és ábrázolás a téri tájékozódás, valamint a
formaábrázolás, színábrázolás, méretábrázolás és térábrázolás területeinek
fejlesztésével erősödik.
Az SNI gyermekek minél többféle képi kifejezésmódot tanuljanak meg, mert így
fontos önkifejezési eszközhöz jutnak. Náluk a spontán érés nem elegendő, a
megfelelő ingerek biztosítása, a játékos, motivált gyakorlás elmaradhatatlan.
Az óvodapedagógus feladatai
 Széleskörű és állandó tevékenykedési lehetőség biztosítatása a
folyamatos napirendben az állandó eszközökkel, a megfelelő hely, a
nyugodt légkör megszervezésével, a gyereklétszám figyelembevételével.
 A választási lehetőség biztosítása érdekében új vagy más anyagok
(természetes anyagok), technikák, megismerése, begyakorlása.
 Mintaadással a tevékenységekhez pozitív érzelmi viszony kialakítása.
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7.10. Mozgás
A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását és
testi képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra
figyelés. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró
képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük van az
egészség megőrzésében, megóvásában.
Felerősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés
hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást,
a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodó képességet, valamint a
személyiség akarati tényezőinek alakulását. A tornának, játékos mozgásoknak
az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és
szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett
formában az óvodai nevelés minden napján az egyéni szükségleteket és
képességeket figyelembe véve minden gyermek számára lehetőséget kell
biztosítani.
Óvodánkban 3 fő területen valósul meg a kiemelt mozgásfejlesztés:
 Szabad játék során.
 A testnevelés foglalkozások és a mindennapos testnevelés során.
 Jeles napokon szervezett közös zenéstornán, iskolában szervezett
sportvetélkedőkön, néptánc foglalkozásokon.
A gyermekek keveset mozognak otthon, keveset vannak a szabadlevegőn,
ezért fokozottabban oda kell figyelnünk a mozgás mennyiségére és
minőségére. A szabad játék során alkalmat, lehetőséget teremtünk, eszközt
biztosítunk teremben, zsibongóban, az udvaron egyaránt a mozgásos
tevékenységekre. A sokfajta lehetőséggel és eszközökkel tudjuk elősegíteni,
hogy a gyermekek önmagukat kipróbálhassák az egyéni képességeiknek
megfelelő mozgásos tevékenységet válasszanak.
Testnevelés foglalkozásokon és mindennapos testnevelésen célzott
feladatokkal oldjuk meg a mozgás fejlesztését.
A testnevelés foglalkozásokhoz a gyermekek tornaruhára vetkőznek. A
foglalkozásokat rossz idő esetén a teremben, vagy a zsibongóban tartjuk, jó idő
esetén, az udvaron.
Jeles napokon szervezett közös zenéstornán, illetve sportvetélkedőkön
mozgásos szabályjátékok szervezésével, zenés, játékos tornával, fejlesztjük a
gyermek egész személyiségét, kitartását, önfegyelmét, együttműködő
készségét, küzdőszellemét.
Célunk:
 a gyermek természetes mozgáskultúrájának fejlesztése. Minden
gyermek találja meg az egyéni fejlettségi szintjének, érdeklődésének,
megfelelő mozgásos tevékenységet egész nap folyamán, az udvaron és
a teremben egyaránt.
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 a rendszeres egészségfejlesztő testmozgásokkal a mozgás örömének
kialakítása és általa a mozgásaktivitás fokozás.
 a mozgás szeretetének igénye beépüljön a gyermek személyiségbe,
ezáltal a későbbiekben életformává váljon.
 a német nemzetiségi nyelv használatakor az aktív és passzív szókincs
bővítése mozgásos tevékenységeken keresztül.
Feladatunk:
 Szeretnénk elérni, hogy minden gyermek találja meg fejlettségének,
érdeklődésének megfelelő mozgásos tevékenységet, egész nap
folyamán, teremben és udvaron egyaránt.
 a mozgásos tevékenység során örömforrás és sikerélmény biztosítása.
 önmaguk kipróbálásának lehetősége, a természetes nagymozgások
terén (járás, futás, mászás, csúszás, bújás, függeszkedés), a mozgásos
játékok, közös zenés tornák, folyamatos szervezésével.
 a testi képességek (ügyesség, gyorsaság, bátorság, erő, állóképesség)
fejlesztése.
 az egyensúlyérzék, a téri tájékozódás és a mozgáskoordináció
fejlesztése.
 prevenciós céllal tartásjavító és lúdtalp megelőző torna szervezése
csoportszinten, a gyógy testnevelő útmutatásával.
 a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele, a bátortalanok
segítése, a társra figyelés erősítése.
 a megfelelő tornaszerek biztosítása. Eszközkészletünk folyamatos
bővítése a pályázati lehetőségek
és alapítványi források
kihasználásával.
 a szülőkkel közös sportnapok szervezése.
 lehetőség biztosítása a német nemzetiségi óvodai nevelés során, hogy
mozgás közben megnevezzék, és hallják a testrészeket,
mozgásformákat, utasításokat német nyelven.
Módszertani alapelveink:
 Szaknyelvet használunk.
 Egyszerű, érthető utasításokat alkalmazunk.
 A bemutatás minta értékű legyen.
 Ügyelünk a tapintatos hibajavításra.
 Minden gyermeket támogatunk, hogy saját képességei szerint mozogjon.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Szeretnek mozogni, örömmel, aktívan vesznek részt mozgásos
játékokban.
 Mozgásuk összerendezett.
 Feladatok kivitelezését pontosan végzik.
 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni.
 Különböző szabály- és versenyjátékok során betartják a szabályokat.
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 Mozgásokban legyenek kitartóak.
 Különböző eszközökkel képesek a mozgások elvégzésére.
 Legyenek képesek sor- és köralakításra.
SNI gyermekek fejlesztése:
A mozgás az idegrendszer érését, fejlődését, sérülésének a korrekcióját segíti
elő. A kognitív funkciók terén a mozgásos játékok felidézésével fejlődik a
gyermekek vizuális memóriája; a testrészek és téri irányok megismerésével,
megnevezésével fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük; a megnevezett,
látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési
területek integrációját és a fogalomalkotás fejlődését. A mozgás, hatással van a
szociális képességek fejlődésére azzal, hogy saját testének és mozgásos
képességeinek megismerésével fejlődik a gyermek én tudata.
Az óvodapedagógus feladatai
 A kötetlen, szabad mozgás feltételeinek biztosítása.
 A gyermekek életkorának megfelelő mozgásos játéklehetőségek
összeállítása.
 A szülők tájékoztatása az óvodán kívüli sportolási lehetőségekről, amire
egyénileg elvihetik gyermekeiket (foci-suli, aerobic, atlétika, úszás,
kosárlabdázás és a városi sportrendezvényekre is felhívjuk a figyelmet).

7.11. A külső világ tevékeny megismerése
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut,
melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a
hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a családi tárgyi
kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
Törekvésünk, hogy a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat
szerezzen a szűkebb és tágabb természeti - emberi - tárgyi környezet formai,
mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során alakuljon ki pozitív
érzelmi viszonya a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok
védelmét, az értékek megőrzését.
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut a gyermek, és azokat tevékenységeiben
alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat:
alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík-, és mennyiségszemlélete.
Feladatunk a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését
széleskörűen megismertetni. Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket kell
biztosítanunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a
környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítására.
Miközben elő kell segíteni a gyermek önálló véleményalkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet
alakításban.
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A város szélén lévő kirándulóhelyek közelsége lehetővé teszi számunkra, hogy
a gyermekeknek olyan programokat, tevékenységeket szervezzünk, amelyek
során gazdag természetismereti és környezetismereti tapasztalatokat
szerezhetnek.
A megismerés formái:
Folyamatos és alkalmi megfigyeléseket végzünk, amikor csak lehet: a
helyszínen, természetben.
Alkalmi kísérletek végzése.
Játékos manipulációs helyzeteket,
szituációkat,
problémahelyzeteket
teremtünk, amelyekben a gyermekek önálló tevékenykedését biztosítjuk.
Folyamatos, rendszeres gyűjtéseket végzünk az aktualitásnak megfelelően - a
gyűjtemények alkalmasak manipulációs tevékenységekre, beszélgetésekre,
felhasználhatjuk őket a meglevő tapasztalatok ismeretek elmélyítésére,
rendszerezésére.
Az óvodás korosztály számára legalkalmasabb tevékenységi keretet, a kötetlen
formát alkalmazzuk leginkább.
A játék során a gyermekekben felhalmozódó tapasztalatok, mint első
természettudományos megfigyelések jelentkeznek.
A témák feldolgozása, a módszerek és foglalkozási formák, megválasztása
függ:
- a gyermekek életkorától,
- az adott szituációtól.
Célunk:
 természetszerető, környezetüket megismerni vágyó gyermekek
nevelése.
 az ökológiai szemléletmód megalapozása, mely lehetővé teszi, hogy
környezetükben jól tájékozódó, azt védő, lakóhelyükhöz kötődő
gyermekeket neveljünk.
 komplex cselekvés útján a természet- és a környezetvédelem
fontosságának megismertetése.
 a gyermekek természet- és környezettudatos magatartásának
kialakítása.
 a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok,
ismeretek birtokába jussanak.
 a jó tájékozódás megalapozása szűkebb és tágabb környezetükben,
térben, síkban és időben.
 legyenek képesek matematikai műveletek végzésére, ennek verbális
megfogalmazására.
 a gyermek gondolkodási műveleteinek, megismert tevékenységének
fejlesztése.
 ok-okozati összefüggések felfedeztetése, következtetések levonásának
formálása.
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 a matematikai kíváncsiság, és érdeklődés kibontakoztatásának segítése,
a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása.
 pozitív érzelmi viszony kialakítása a magyarság és a német nemzetiség
szokásaihoz, hagyományaihoz, kultúrájukhoz. A tevékenységek közben
szókincsbővítés, fogalomalkotás történik magyar és német nyelven.
Feladatunk:
 az élő, élettelen és épített környezet értékeinek megismertetése a
gyermekekkel.
 a természetben zajló tapasztalatszerzések során, az ok-okozati
összefüggések megláttatása.
 a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakulásához szükséges
szokások, viselkedési formák megalapozása.
 a helyi sajátosságainkat figyelembe véve, minél több mozgásos
érzékszervi tapasztalatok gyűjtése az őket körülvevő természeti és
társadalmi környezetről.
 szerepek, magatartási módok megtanítása, viselkedési stratégiák
kialakítása és gyakoroltatása.
 környezettudatos szemlélet alapozása, kialakítása.
 érdeklődés felkeltése a természetes és mesterséges környezet iránt, a
természetvédelmi szemlélet kialakításának megalapozása.
 a gyalogos közlekedés során a helyes közlekedési szabályok
gyakoroltatása, elsajátítatása.
 olyan szituációk létrehozása, amelyek lehetővé teszik az érdeklődésen,
természetes
tapasztalatszerzésen
alapuló
egyéni képességek
fejlesztését.
 cselekvéses tanulás keretén belül matematikai műveletek gyakorlása. A
gyakorláshoz megfelelő minőségű és mennyiségű eszközök biztosítása.
 fejlesztjük
a
gyermekek
megfigyelőképességét,
képzeletét,
gondolkodását,
emlékezetét,
beszédmegértő
és
nyelvi
kifejezőképességét.
 a nemzeti kultúra, a hagyományok, a helyi népszokások felelevenítése,
és ezzel a nemzeti öntudathoz fűződő pozitív érzelmi viszony
kialakítása.
 az alapvető tárgyak, cselekvések, tulajdonságok, a nemzetiség nyelvén
történő megnevezése, a számok ismerete 10-ig.
 a nemzetiségi identitástudat erősítése a nemzetiségi kultúra ápolásával,
a hagyományok felelevenítésével, a régi eszközök, viselet
megismertetésével.
Módszertani alapelveink:
 Lehetőségeinkhez mérten, természetes környezetben figyeljük meg az
állatokat, a növényeket, …
 Biztosítjuk a témák sokoldalú megközelítését.
 Figyelembe vesszük a gyermekek képességeit, fejlődési ütemét.
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Lehetőséget adunk a gondolkodásra, folyamatos beszédre.
Többféle megoldást biztosítunk.
Csak annyi segítséget adunk amennyi feltétlenül szükséges.
Differenciált feladatadásra törekszünk.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Az egészségesen fejlődő gyermek elemi ismeretekkel rendelkezik
önmagáról és környezetéről:
 tudja nevét, lakcímét, születési idejét, szülei foglalkozását,
 felismeri a napszakokat, évszakokat, s azok időrendi sorrendjét,
 megismeri az évszakok körforgását, és az ahhoz kapcsolódó
jelenségeket, összefüggéseket.
 Képes a természeti változások ok-okozati összefüggéseinek
felismerésére, annak verbális megfogalmazására.
 Rendelkezik a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és
megóvásához szükséges magatartási formákkal és szokásokkal.
 Képes a cselekvések időbeli sorba rendezésére.
 Ismeri, és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető
szabályait.
 Ismeri szűkebb lakóhelyét s a környezetében élő növényeket, állatokat,
azok gondozását és védelmét (védett növényeink, állataink).
 Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
 Megnevezi saját testrészeit, érzékszerveit.
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, megóvja természeti és
társadalmi környezetét és megbecsüli azt, elemi mennyiségi ismeretei
vannak.
 Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat.
 A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokat,
ismereteket is szerez a gyermek. Tapasztalatszerzések alkalmával
alakítjuk és fejlesztjük a gyermekek ítélőképességét, tér-, sík- és
mennyiségszemléletét.
 Matematikai tartalmú tapasztalatokat szerezhetnek a játék, a célzott
matematikai játékok és a külső világ tevékeny megismerése során.
 Megismertetjük a gyermekeinkkel a szelektív hulladékgyűjtés módját.
 Az óvodáskor végére gyermekeink érdeklődéssel fordulnak az őket
körülvevő környezetük felé.
 Közvetlen környezetüket ismerik, abban biztonságban érzik magukat.
 Ismerik lakóhelyük nevezetességeit, tereit, közintézményeit, szolgáltatást
végző intézményeket és rendelkeznek a hozzá kapcsolódó alapvető
viselkedési normákkal, kulturált szokásokkal.
 Dombóvári Helytörténeti Múzeum meglátogatása.
 Megismertetjük a helyi védett természeti értékeinket (Védett fasor,
Szigeterdő, tüskei Horgásztó).
 Családi - és városi hagyományokat ismernek.
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 Környezetünkben lévő mennyiségi-, térbeli-, formai-, összefüggést
felismerik, fogalmaik, alapszinten a számosság tekintetében is
kialakulnak.
 Pozitív viszonyok alakulnak ki a probléma helyzetek megoldásához.
 Matematikai érdeklődésük alkalmat ad az elemi ok-okozati
összefüggések megtapasztalására.
SNI gyermekek fejlesztése:
A családdal, természettel kapcsolatos információk tudatosítása, feldolgozása,
rendszerezése nagyon fontos feladat. A gyermekeknél a sérülés-specifikus
szempontok figyelembevétele a csoportszobában, a gyermekek által is
látogatott helyiségekben segítik a munkafolyamatok problémamentes
elsajátítását. A természeti környezet megfigyeltetésekor egy-két konkrét
szempont adásával segítjük a SNI gyermeket, hogy a sok információ közül
sikerüljön megtalálni a legfontosabb jellemzőket.
Az óvodapedagógus feladatai
 Sok tapasztalat, és élményszerzési lehetőség biztosítása a természetitársadalmi környezetről.
 Egyidejűleg több érzékszervre ható gyakorlás és élmény feldolgozás
lehetőségének biztosítása, a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságainak figyelembevételével.
 Tevékenységekre motiváló játékok, eszközök biztosítása.
 A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása a fenntartható
fejlődés érdekében, bevonásuk a környezet megfigyelésébe,
átalakításába.

7.12. Munka jellegű tevékenységek
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 örömmel vállalt tevékenységén belül
valósul meg.
A munka sajátossága, hogy bizonyos külső kényszer is motiválja, lemérhető,
konkrét célja van.
A munkálkodásuk során ismerkednek szűkebb és tágabb környezetükkel,
szülőföldjükkel a tárgyi-, és természeti világról egyre pontosabb információ
birtokába jutnak, a biztonságos és elérhető munkaeszközök használata közben
lehetőség nyílik - a különböző észlelési formák összekapcsolásával - a
munkavégzés pontosabbá és szervezettebbé tételére. A munka nem csak a
gyermekre gyakorol hatást, hanem azzal kölcsönhatásban környezetére is, azt
formálja, átalakítja tevékenysége során.
Az óvodapedagógus és dajka őszinte, természetes magatartásával mutasson
mintát és viselkedésével, példaadásával jelezze elvárásait.
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A tevékenység kapcsán a gyermekeknek felgyorsul a szocializációjuk, fejlődik
társas kapcsolatuk, felelősségérzetük, toleranciájuk.
A közösségi élet biztonsága nagymértékben függ a csoport életét szabályozó
szokás-normarendszer kialakításától, ezért fontos, hogy szabályaink
egyértelműek, világosak legyenek
Célunk:
 a munkában vállalt önkéntesség és a közösség érdekében végzett
tevékenység örömének érzékeltetése.
 olyan készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása a gyermeki
munka megszerettetésén keresztül, melyek pozitívan befolyásolják a
gyermek közösségi kapcsolatait, kötelesség teljesítését, a környezethez
való viszonyát.
 a munka jellegű tevékenységek során erősödjön kötelességtudatuk.
Feladatunk:
 annak biztosítása, hogy a munka örömteli tevékenység legyen
 a gyermekek igényének formálása arra, hogy környezetük tiszta,
gondozott legyen.
 az önkéntes tapasztalatszerzés elősegítése játékos módon, a különböző
élethelyzetben adódó feladatokról.
 megfelelő méretű, biztonságos munkaeszközök célszerű használatának
elsajátítása, folyamatos gyakorlással.
 az elegendő idő biztosítása a munka elvégzéséhez, mégpedig úgy, hogy
a gyermekeknek ne kelljen egymásra várniuk.
 a megfelelő hely biztosítása, ahol az adott feladatot kényelmesen,
önmagukat és másokat nem akadályozva, veszélyeztetve elvégezhetik.
 a szerető, nyugodt légkör megteremtése, amelyben önállóan
tevékenykedhetnek, de szükség esetén lehetőségük legyen egymástól,
vagy a felnőttektől segítséget kérni.
 az életkornak és egyéni képességeknek megfelelő különböző
munkajellegű tevékenységek szervezése.
 az egyéni képességek figyelembe vételével az elvárások kialakítása, a
tevékenység folyamatos támogatása, pozitív értékelése.
 a kommunikációs helyzetek kihasználásával a nyelvhasználat segítése.
A munkavégzés során használt alapvető eszközök, cselekvések
elnevezésének megismerése a nemzetiség nyelvén is.
Módszertani alapelvek:
 A munka óvodáskor végéig játékos keretek között kell, hogy maradjon.
 Segítőkész óvónői magatartást biztosítunk.
 Egymás és a felnőttek munkájának megbecsülésére neveljük a
gyermekeket.
 A reáis önértékelés kialakulását segítjük.
 Feladattudatukat és feladattartásukat erősítjük.
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Alkalmazott munka jellegű tevékenységek:
Önkiszolgálás
 saját személyükkel kapcsolatos szükségletek elvégzése. (öltözködés,
tisztálkodás, étkezés).
Társaikért, a csoport érdekében vállalt tevékenységek
 naposság,
 alkalomszerű munkák
 rendrakás, takarítás,
 segítés a felnőtteknek, egymásnak,
 teremrendezés, teremdíszítés,
 környezetgondozás
 környezet rendjének megőrzése, csoportszobában, öltözőben,
mosdóban,
 bekapcsolódás az udvar rendjének megőrzésébe, söprögetés,
hólapátolás.
 Növénygondozás
 rügyeztetés, csíráztatás, ültetés előkészítése, megvalósítása,
 az udvar, a virágos kertek évszaknak megfelelő rendben tartása
(falevelek összegyűjtése, virágosítás),
 virágöntözést.
 Állatgondozás
 télen madáretetés
 nyáron madáritatás
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Rendelkeznek bizonyos szintű kötelesség- és feladattudattal.
 Képesek pontos és tudatos megfigyelésre.
 A megkezdett cselekvést figyelemmel kísérik.
 Törekednek az önállóságra.
 Gyermekeink saját személyükkel kapcsolatos feladataikat igényük és
szükségletükhöz igazodóan önállóan végzik.
 Természetesen megjelenő tevékenységük a környezetük rendjének
megtartása, alakítása, annak megóvása a csoportszobában és az
udvaron egyaránt.
 Aktívan bekapcsolódnak a közösségért végzett tevékenységekbe, az
együttdolgozás öröm számukra.
 Megbecsülik mások munkáját, a közös tevékenység alatt tudnak
egymáshoz alkalmazkodni, pozitív viszony alakul ki bennük a munkához.
 Az alkalmi megbízatásokat önállóan, felelősséggel, megfelelő
önbizalommal és kitartással végzik.
 Óvodásaink a megszerzett ismereteket, tapasztalataikat változó
élethelyzetekben és környezetekben is tudják alkalmazni.
 Óvják a környezetükben lévő növényeket.
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 Örömmel végeznek minden olyan munkát, ahol erejükhöz mérten tudnak
segíteni.
 Egyszerű utasításokat német nyelven is megértenek, egyszerű
mondatokat használnak.
 A munkajellegű tevékenységekhez kapcsolódó német kommunikációs
helyzetekben képes tájékozódni.
SNI gyermekek fejlesztése:
Az óvoda feladata, hogy minden SNI gyermek megtalálja a kedvére való
elfoglaltságot. A szabadon választható, közös tevékenységekbe való bevonás,
kiemelt jelentőségű, fejlesztő hatású. Lehetőséget kell teremteni számukra,
hogy ugyanúgy részt vehessenek a munkajellegű tevékenységben, mint ép
társaik, ezzel is növelve önbecsülésüket.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A munkavégzés feltételeinek biztosítása (idő, hely, eszköz, légkör).
 Az emberi munka jelentőségének, az alkotás szépségeinek bemutatása.
 A szülők munkájának megismertetése.
 A gyermek önálló, szükségletből fakadó munkavégzésének támogatása,
a gyermekek próbálkozásainak segítése.
 A vegyes életkorú csoportokban a feladatok differenciálása.
 A munkavégzés ösztönzése, értékelése.

7.13. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Óvodánkban, a tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség
fejlődését, fejlesztését támogatja.
Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó
helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és
időkeretekben valósul meg. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás
gyermek kompetenciáinak fejlesztése attitűdök erősítése és a képességek
fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése
során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. A tanulás feltétele
a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formáinál hangsúlyozottan szerepeltetjük a cselekvéses
tanulást. Az óvodapedagógusaink a tanulás irányítása során személyre szabott
pozitív értékeléssel segítik a gyermek személyiségének kibontakozását.
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.
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Célunk:
 az óvodás gyermek kompetenciájának fejlesztése, tapasztalatainak
bővítése, rendezése.
 a különböző problémahelyzetek biztosításával, a problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése.
 a helyes önértékelés kialakítása
 a tanulást támogató környezet megteremtése során az óvodapedagógus
épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire.
 a tevékenységekben megvalósuló tanulás és a játék során a német
nyelvet használja.
Feladatunk:
 olyan tanulási környezet megteremtése, amely inspirálja a gyermeket a
tanulási tevékenységek választására: érzelembe ágyazottság, új, felhívó,
váratlan ingerek alkalmazása. („Itt mindig történik valami!”)
 a vonzó és motiváló játéktevékenységek szervezése a tanulási folyamat
kibontakozására a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan.
 a változatos játéktémák, a korszerű módszerek, a differenciálásra is
alkalmas eszközök alkalmazása.
 sokirányú, sokrétű tapasztalatszerzés biztosítása, melyek során a
gyermekek tapasztalataikat folyamatosan bővítik, alkalmazzák,
rendszerezik.
 azoknak a tevékenységi formáknak a biztosítása, amelyekben a
gyermekek saját élményű tanulás keretében ismeretekhez jutnak
önmagukról, és a környezetről, a kapcsolt szokás - szabályokról,
normákról és azokat biztosan birtokolják, és alkalmazni tudják.
 a nemzetiségi csoportban, német nyelven a gyermekcsoport
élményeinek, tapasztalatainak folyamatos, komplex módon való
feldolgozása.
Módszertani alapelveink:
 A tanulás játékos jellege domináljon az egyéni fejlődési ütem figyelembe
vételével.
 A tanulási helyzetekben is érvényesítjük a fokozatosság, az
élményszerűség és a komplexitás elvét.
 Az önállóság kialakulását támogatjuk a tanulási folyamatban.
 Sokoldalúan cselekedtetjük, tevékenykedtetjük.
 A tanuláshoz való pozitív viszonyt alakítunk ki.
 Motiváció elvének érvényesülését biztosítjuk.
 Probléma szituációkat teremtünk.
 Differenciált értékelést alkalmazunk.
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki és szociális érettség elérése.
 Kialakulnak a közösségi élet szempontjából fontos normák, együttélési
szabályok (egymásra figyelés, egymás meghallgatása, segítségadás), a
viselkedés alapvető szabályai.
 Gondolataikat
képesek
érthetően
szavakban,
mondatokban
megformálni.
 Kialakul a feladattudatuk, a koruknak megfelelő figyelemkoncentrációjuk.
 Képesek a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére.
 Munkatempójuk, feladattartásuk életkoruknak megfelelő.
 Kialakul a tanulás iránti igény.
 A cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.
 Kialakul reális énképük.
 Szívesen segítenek társaiknak a munkavégzésben.
 Szívesen vállalnak különböző megbízatásokat.
 Az ismert német nyelvi mintamondatok használatával a tanultak állandó
ismétlése, gyakorlása.
A tanulást az alábbi tevékenységek során biztosítjuk:
 utánzással, minta- és modellkövetéssel (magatartás - viselkedés –
tanulás),
 spontán játékos tapasztalatszerzéssel,
 cselekvéses tanulással - saját élményű tanulás,
 az
óvodapedagógus
által
irányított
megfigyeléssel,
tapasztalatszerzéssel, felfedezéssel,
 gyakorlati probléma- és feladatmegoldással,
 témák komplex, projekt rendszerű feldolgozásával,
 spontán
módon,
természetes
helyzetekben,
a
megfelelő
magatartásminták alkalmazásával, ezek utánzásával gyakoroltatjuk a
helyes viselkedést.
SNI gyermekek fejlesztése:
A tanulási képesség fejlesztése leginkább a kognitív képességek fejlesztése
által segíthető.
Kiemelt jelentőségű a már elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek (pl.:
téri, időbeli tájékozódás, formák megnevezése) állandó gyakorlása, illetve az új
ismeretekbe való beépítése. Legfontosabb, hogy megismerje önmagát,
kialakuljon reális énképe testsémája, eligazodjon saját testén, térben, síkban.
Észlelése pontosabbá váljon, keresztcsatornák jól működjenek. A gondolkodás
fejlesztésében fontos, a megkülönböztetés, az általánosítás folyamatának
segítése, a cselekvésben végrehajtott műveletek gyakorlása, szemléletes
gondolkodás elsajátítása. A különböző matematikai fogalmak megismerése és
a velük végzett manipulációs folyamatok gyakorlása.
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Az óvodapedagógus feladatai:
 A személyesség biztosítása, sokszínű játéktevékenységgel és
együttjátszással, együttes tevékenységgel. A tanulási helyzet alapja, az
élményvezérelt, érzelmi kapcsolat kialakítása.
 Nélkülözhetetlen az odafigyelés az egyéni megnyilvánulásokra, a
gyermeki érdeklődés fenntartása kezdetben az óvodapedagógus
feladata.
 Utánozható mintával, pozitív megerősítéssel segítse elő(dicséret,
buzdítás) a gyermek önállóságát, kezdeményezőképességét, a belső
érdeklődés kibontakozását, az elmélyült figyelem kialakítását, a kívánt
viselkedési forma elsajátítását.
 A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel
segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását.
 Segítőkész magatartás.

7.14. A német nemzetiségi kétnyelvű nevelés
A kétnyelvű óvodai nevelés mindkét nyelv fejlesztését szolgálja.
Az óvodai élet tevékenységei során, az óvodai mindennapokban a német nyelv
használata érvényesüljön.
A német nemzetiségi óvodai csoportunkban a nevelés 10 napos ciklusokból áll,
6 napon német nemzetiségi, 4 napon magyar nyelven folyik a nevelés. A
magyar napokon is alkalmazzuk a német mondatmodelleket a gondozási
feladatoknál, az étkezésnél, az udvariassági formák használatakor. Az
óvodapedagógusok minden helyzet, szituáció kihasználásával törekszenek a
német nyelv megismertetésére, gyakoroltatására.
Célunk:
 a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelően a hazai
németség nyelvének és kultúrájának megismerése, elsajátítása, a
kulturális hagyományok megőrzése,
 az óvodás kor végére a német nyelv mindennapi életben történő,
rendszeres alkalmazásával, használatával a gyermekek képessé
váljanak a német nemzetiségi nyelv, iskolai tanulására.
Feladatunk:
 az anyanyelvi környezet, az utánzáson alapuló nyelvelsajátítás
biztosítása a gyerekek számára. Élményszerű kommunikációs helyzetek
biztosítása,
 a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok, szokások
ápolása, a nemzetiségi identitástudat kialakítása, fejlesztése,
 pozitív érzelmi viszony kialakítása a német nyelvhez.

59

Elvárások a német nemzetiségi óvodai nevelést végző óvónőkkel
szemben:
 A csoportban dolgozó nemzetiségi óvodai nevelést végző
óvodapedagógus német nemzetiségi diplomával rendelkezzék, ismerje a
kisebbség kultúráját, hagyományait, szokásait.
 Az óvodapedagógusok olyan óvodai környezetet alakítsanak ki, melyben
megjelennek a kisebbség kultúráját, életmódját, szokásait, hagyományait
közvetítő tárgyak, jelképek.
 Ezeknek nagy szerepük van a kultúrkincs továbbadásában.
 Az óvónők nevelőmunkájukban használják fel a német nemzetiség
irodalmi, zenei és egyéb művészeti alkotásait, a nemzetiségi
gyermekirodalmat, zenei anyagot.
Egészséges életmód kialakítása:
A csoportban fontos az óvónői modellnyújtás a különböző tevékenységekben.
A programban leírt tevékenységek, és a gyermekek gondozása német nyelven
folyik.
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés:
A német nemzetiségi nevelés specialitásaiból adódóan a közös szokások,
hagyományok kialakítása, megélése erősítik a csoporton belüli összetartozást,
a német kisebbséghez való pozitív érzelmi kötődést. A közös készülődések,
ünneplések a gyermek kommunikációs és szocializációs képességeit egyaránt
nagymértékben fejlesztik.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása:
A játékos tanulás a kétnyelvű csoportban hasonló a többi csoportban folyó
tevékenységhez.
A német nyelvű hetet mindig megelőzi a magyar nyelvű hét, illetve a témakörök
magyar feldolgozása.
Az
ismeretszerzés
folyamata
több
érzékszervre
hatóan
játékos
tevékenységekre épül.
Az óvónő mintaszerű nyelvtudása, beszéde és artikulációja biztosítja a
gyerekek számára a nyelv alapjainak elsajátítását.
A német nyelv tanulásában elsődleges a kivárás.
Az óvónők vegyék figyelembe a gyerekek egyéni fejlődési sajátosságait,
fejlődésük egyéni tempóját és ezek ismeretében tervezzék meg a nap folyamán
felkínált tevékenységeket, játékokat.
Az óvodai élet tevékenységformái:
Játék
Az óvónők törekedjenek arra, hogy a gyerekek játékeszközei között
megtalálhatóak legyenek az olyan tájjellegű tárgyak, amelyeket játékukban
felhasználhatnak /pl. baba sváb viseletben, bölcső, rongybaba, lovacska stb. /
Ismertessék meg őket a szabadban játszható német nemzetiségi szabály és
dalos játékokkal.
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Bábjátékaikba is aktívan vonják be a gyerekeket, a bábok motiválják, bátorítsák
őket egy-kettő szavas válaszadásra.
Az óvónők használják ki a játékban rejlő lehetőségeket. Játékos helyzetekbe
integrálják a nyelvi készségeket, fejlesztő játékokat is.(hangzók ejtése,
hangutánzások)
Ezeket a folyamatokat mindig bábokkal, képekkel, kis jelmezek adásával
tegyék élményszerűvé a gyerekek számára.
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka:
Az óvodai életet végigkíséri a barkácsolás, illetve az ábrázolási tevékenységek
sokszínű alkalmazása. Ez lehetőséget teremt a szókincsbővítésre, új eszközök
közös elkészítésére.
A csoportokban az óvónők a gyerekeket a német nemzetiség sajátos szín és
formavilágával ismertessék meg.
Alakítsanak ki érzelmi kötődést a tárgyi emlékekhez (viselet, népi eszközök,
szőttesek)
Az óvónő manuális tevékenysége közben teremtsen olyan kommunikációs
helyzeteket, amelyekben német nyelvi megnyilvánulásokra motiválja a
gyerekeket.
Külső világ tevékeny megismerése:
Játékszerek, óvodai eszközök, testrészek, ruhadarabok, zöldségek,
gyümölcsök, állatok, színek, közlekedési eszközök, évszakok, napszakok,
bemutatkozás stb. témakörökkel kapcsolatos kifejezéseket, szavakat tanulnak
a gyerekek az óvodai évek alatt.
Kártyákkal, képekkel, rajzokkal, bábokkal, a Goethe Institut által készített
speciális oktatócsomaggal dolgozunk, hogy minél szemléletesebb legyen az
elsajátítandó anyag. Az óvónők segítsék a csoportokban a tapasztalásokon,
élménynyújtáson keresztül az alapszókincs elsajátítását, az egyszerű
kérdésekre 1-2 szavas válaszadást.
Adjanak
lehetőséget
a
természethez
kapcsolódó
hagyományőrző
tevékenységekkel a német nyelv gyakorlása.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:
A zene és a tánc átszövi a német nemzetiségi csoport mindennapjait. Évente
több alkalommal veszünk részt városi, óvodai rendezvényeken német tánccal.
Megismertetjük a gyerekeket a német dalok és táncok sajátos ritmus és
dallamvilágával.
A gyerekdalok, gyermektáncok, a dalos játékok, a közös éneklés és a mozgás
öröme
segítségünkre
vannak
a
hagyományok
megismerésében,
megszerettetésében.
Óvónőink ismerik a magyar-német népdalkincs legjavát, zenehallgatási
anyagukba élménynyújtásként építik be azokat.
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A német népzenei tánc- és mozgáskultúra megismertetésére és
megszerettetésére használják fel a hang – és videó kazettára felvett
gyűjteményüket is.
Az élő zenével (tangóharmonika) is legyen módja megismerkedni a
gyermekeknek.
Verselés, mesélés:
A kétnyelvű csoportban az óvodába lépéskor jellemző a német nyelvi ismeretek
teljes hiánya. Feladatunk az artikulációs bázis erősítése, szókincsbővítés, a
majdani mondatalkotó készség alapjainak kialakítása. Mese és vers
elengedhetetlen a kultúra átörökítéséhez, ezért mindennapi munkánkban
felhasználjuk a nemzetiségi és a német nép irodalmi alkotásait.
Mozgás:
Az óvónők a csoportokban a mozgásos tevékenységek közben az utánzó
mozgásokat kapcsolják össze verbalitással, a mindennapos testnevelés során
a játékos, utánzó megnevezések mellett használják az alapkifejezéseket német
nyelven.
Munka jellegű tevékenységek:
Az óvónők ismertessék meg a munka jellegű tevékenységekhez kapcsolódó
német nyelvű kifejezésekkel a gyerekeket. A gyerekek fokozatosan sajátítják el
és alkalmazzák a munkafolyamatokhoz kapcsolódó kifejezéseket, megértik a
kéréseket, annak megfelelően cselekednek, reagálnak.
Német nemzetiségi hagyományok, ünnepek:
Az óvodában az ünnepek nagy része nyilvános, azaz a szülők aktív
együttműködésére is számítunk az előkészületek során.
Ünnepeink hangulata felszabadult, a gyerekekkel, szülőkkel együtt eltöltött
közös tevékenység.
Ezeken a jeles napokon együttléteink alkalmával igyekszünk a hagyományok
ápolása és tisztelete révén a családokban is szemléletváltozást előidézni.
A régi szép hagyományok és szokások újraélesztésével a múlt értékeinek
megbecsülésével nemzetiségi hovatartozásukat erősítik.
A fejlődés várható jellemzője óvodáskor végére:
 A gyerekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a németség kultúrája
iránt.
 Az óvodai német nyelvű szituációkban tud tájékozódni.
 Ismeri, tiszteli, megbecsüli a német kisebbségi szokások, hagyományok
és a tárgyi kultúra értékeit.
 Német nyelvi szókincse és kifejező készsége képessé teszi rövid
válaszadásra.
 Étkezés, öltözködés, tisztálkodás során megfelelően alkalmazza a
mondatmodelleket.
 Minimum 15-20 német mondókát, verset és dalos játékot tud.
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 Az óvodáskor végére felkészültté válik a német nemzetiségi nyelv,
iskolai tanulására.

8. Inkluzív nevelés
Az inkluzív (befogadó) óvodai nevelés és oktatás az integrált nevelés
továbbfejlesztett formája. A befogadó intézmény pedagógusai az egyéni
differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét
képviselik.
Az inkluzív nevelés sikeres és széles körű megvalósulására akkor kerül sor, ha
sérülés specifikus ellátásuk teljes körű már a legkorábbi életkortól kezdve, a
fejlesztés, a differenciált, egyéni képességeket kibontakoztató nevelés-oktatás,
biztosított. Minden gyermek más, minden gyermeket egyéni fejlettségi szintje és
képességei szerint szükséges nevelni, fejleszteni.
A korai segítségnyújtás, a korai diagnosztizálás segítséget jelent a gyermek
állapotának megismerésére, a problémák feltárására, esélyt ad a minél előbb
történő felzárkóztatásra, rehabilitációra, az esélyegyenlőség biztosítására.
Intézményünkben befogadó óvodai környezetet és egyenlő hozzáférés
lehetőségét alakítjunk ki, melyben megvalósul a különböző hátránnyal
rendelkező gyermekek
együttnevelése.
Óvodánk
nyitott,
elfogadó,
szeretetteljes, élményeket nyújtó környezet, ahol szabadon, játékosan, játékba
ágyazott tevékenységeken keresztül fejlődnek gyermekeink. Fontosnak tartjuk,
hogy gyermekeinket önálló személyiségként, egy önálló individumként kezeljük,
egyéni bánásmódot alkalmazzunk. Fokozottan figyelünk az esélyegyenlőség
elvének érvényesülésére a különböző hátrányok felzárkóztatására fejlesztésére
változatos
tevékenységek
ajánlásával,
melyek
akár
párhuzamosan is jelen lehetnek a mindennapi óvodai tevékenységekben.
Befogadó intézményként a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve,
biztonságos környezetben együtt neveljük a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekeket és a többségi gyermekeket.
A pedagógiai környezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával,
törekszünk a képesség szerinti differenciálásra, a kompetenciák erősítésére.
Pedagógiai munkánkban figyelembe vesszük a hátrányos gyermekek szociális
és kulturális háttérbeli, képességbeli és tanulási szükségletekben
megnyilvánuló különbözőségeiket, sokféleségeit.

8.1.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése

8.1.1.

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése

Minden gyermek egyedi, aki egyéni nevelési-oktatási szükségletekkel
rendelkezik. Azonban vannak olyan gyerekek, akiknek speciális nevelésioktatási szükségleteik vannak, ezeket a gyermekeket nevezzük különleges
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bánásmódot igénylő gyerekeknek, akiknek óvodai nevelésük során különleges
bánásmódra van szükségük.
8.1.1.1.

A sajátos nevelési igényű gyermek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése, nevelése

Sajátos nevelési igényű az gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. A
sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították.
Helyi óvodai pedagógiai programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk
során ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelvében foglaltakat.
A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) (a többi gyerekkel együtt
nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő), valamint a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban BTM)
gyermekek speciális fejlesztését, ellátását, óvodai nevelésünk keretei között
óvodapedagógusaink a megfelelő szakemberek segítségével, (logopédus,
pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) valósítják meg.
Minden sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése szakember bevonásával
történik, a fejlesztési tervet az óvónő és a szakember együttesen készíti el.
A gyermek haladását folyamatosan nyomon követjük, fejlesztését
összehangoltan, minden területre kiterjedően végezzük, különös hangsúlyt
fektetve az problémás területekre. Félévente a gyermek fejlődését
felülvizsgáljuk, a szülő, a gyógypedagógus, az óvodapedagógus észre
vételével.
Fokozottan figyelünk arra, hogy az inkluzív nevelési formában csoportonként
maximálisan két olyan kisgyermek legyen, aki 2-3 főnek számít.
Célunk:
 az integrált nevelés és gyógypedagógus által végzett egyénre szabott
fejlesztés keretében a hátrányok csökkentése.
 a sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítése, differenciált
beiskoláztatása, esélyegyenlőség biztosítása.
 az elvárások igazítása a gyermek fejlődésének üteméhez.
 a számukra megfelelő területeken történő fejlesztés megvalósítása.
 a nevelés, a fejlesztés által megfelelő mértékű terhelés biztosítása, a
túlterhelés elkerülése.
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 a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai az
óvodánk nevelési programjainak tartalmi elemeivé váljanak.
 a közösségbe való beilleszkedésének az elősegítése a többi gyermekkel
együtt történő integrált nevelés során.
Feladatunk:
 az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak
alkalmazása minden gyermekre.
 a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítása a sajátos nevelési
igényű gyermekekre.
 az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az
érzelmi élet, az együttműködés fejlesztése
 az optimális környezet kialakítása, a szükséges személyi és tárgyi
feltételek, és segédeszközök megléte.
 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
 a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása; a meglévő
ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
 az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
 csak annyi segítségnyújtás, ami a további önálló cselekvéséhez
szükséges.
Óvodánk az integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi
gyermekkel együtt nevelhető:
 testi fogyatékos: A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a
mozgásszerv rendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy
funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság
áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció
 érzékszervi fogyatékos:
 látásfogyatékosság: látási analizátor különböző károsító okok
következtében fellépő sérülése, amely a vizuális tapasztalatszerzést
teljesen vagy részlegesen megakadályozza


hallásfogyatékosság: hallási analizátor különböző károsító okok
következtében fellépő sérülése, amely a beszéd normális fejlődését
megakadályozza vagy hátrányosan befolyásolja.



beszédfogyatékos: olyan – ép fizikai hallással bíró – gyermekek,
fiatalok és felnőttek, akiknél a beszédfejlődés (verbális és grafikus)
menete nem indul meg, kórosan késik, vagy valamely területen
hibásan működik

 tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok: megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű gyermek
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 autista, autisztikus gyermek: a társas viselkedés, a kommunikációs és
sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely
jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.
 enyhén értelmi fogyatékos gyermek: az értelmi fogyatékosság egyik
alcsoportja. Az enyhén értelmi fogyatékosok személyiségfejlődési
zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű,
örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy
funkciózavarával függ össze.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek
személyiségének fejlődéséről, figyelembe veszi a gyermek egyéni
képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek egyéni segítséget ad,
szükség szerint együttműködik a gyógypedagógussal vagy a nevelést,
oktatást segítő más szakemberekkel.
 Segítse a gyermek erkölcsi fejlődésének, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását és törekedjen azok betartatására.
 A gyermekek önkiszolgálásra, önálló tanulásra ösztönzése, szoktatása.
Ezért fontos, hogy „csak annyi segítséget nyújtsunk, amennyi még
éppen szükséges”. A segítségnyújtás foka egy állandóan változó
tényező, amit folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk.
 Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek
megismerésére
és
megbecsülésére,
együttműködésre,
környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelés.
 A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a gyermek
fejlődéséről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról
megőrizve a hivatali titkot,
 Hivatásához méltó magatartást tanúsít.
A szükséges tárgyi feltételek:
 A szakember által javasolt speciális fejlesztőeszközök és a mindennapi
tevékenységet segítő eszközök biztosítása.
 Fejlesztőszoba, fejlesztőprogramok, feladatlapok
 Szakkönyvek beszerzése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének dokumentumai:
 a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye,
 óvodai felvételi és mulasztási napló, mely tartalmazza a gyermekről
készült szakvéleményt kiállító szakértői és rehabilitációs bizottság nevét,
címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, valamint a
felülvizsgálat időpontját,
 jelentés a szakértői és rehabilitációs bizottság részére minden év június
30-ig azoknak a gyermekeknek a nevéről – a bizottsági szakvélemény
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számával együtt – akiknek felülvizsgálata a következő nevelési évben
esedékes,
 óvodai csoportnapló,
mely tartalmazza az óvodapedagógus
feljegyzéseit,
 egyéni fejlődési napló, egyéni fejlesztési tervek. Az integráltan nevelt
fogyatékos gyermekek esetében szakmai feltétel e terv megléte, hiszen
a tudatos fejlesztő munkában ez elengedhetetlen.
A tudatos és hatékony pedagógiai hatások lényeges feltétele az egyéni
fejlesztési terv kidolgozása. Az egyéni fejlesztési terv mindig egy adott
gyermek, adott fejlettségi állapotából indul ki. Biztosítja a fejlesztő munka
fázisainak egymásra épülését, meghatározza a diagnosztikus mérések helyét
és idejét, módot ad új fejlesztési célok megfogalmazására. Lényege abban
rejlik, hogy a fejlesztés eredményeit felhasználva újabb célok kitűzésével és
megvalósításával biztosítja a fejlesztés hatékonyságát.
Az integrációt elősegítő pedagógiai tevékenységek
A fejlesztés kiemelt területei:
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai:
 Meghatározó és kívánatos a nem fogyatékos óvodás korúakkal történő
együttnevelés.
 Spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció
fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket
a gyermek a kortárscsoportban megél.
 Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodni kell
a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
 A fejlesztés az óvodai élet minden területén jelentkezik.
Látásfogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai:
 A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült
gyermek esetében segíteni kell a részvételt a közös játékban, a
közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák megtanulását
és gyakorlását, a közösség előtti szereplést.
 Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük
megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz
tisztán tartása.
 Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült
gyermek fizikai terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott
szembetegségre.
Területei:
 Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli
környezetben.
 A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.
 Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.
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A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás
előkészítése.
 A
látás-mozgáskoordináció
fejlesztése:
finommozgások
és
nagymozgások esetében egyaránt.
Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése
 A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a
tájékozódást, tanulást.
 A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak
tulajdonságairól szerzett ismereteket.
A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy
különböző mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi
sérülés is nehezíti a fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek
pedagógiája és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek
kombinációival történik. Az eredményességet a döntően egyéni vagy
kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban
valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez
enyhébb fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is
lehet eredményes.
Hallásfogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai:
 Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók
és az érzelmi élet fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások
elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. Ennek keretében kell
fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget.
Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására.
 Hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs
igény és tevékenység állandó erősítése
 A beszédértés a szókincsfejlesztés.
 Auditív, hallást segítő készülékek, technikai segítő eszközök biztosítása.
 A gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi
kommunikáció szituatív alkalmazása.
 Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi
tevékenységében megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan
segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a hallássérült
gyermekeket.
 Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs
próbálkozásait megérteni.
A halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekek esetében a hallás különböző
mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy a pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a
fejlesztés lehetőségét. A velük való foglalkozás döntően a szurdopedagógia és
a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombinációival, egyéni
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fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket eredményesen egyéni vagy
kiscsoportos formában lehet megvalósítani.
Beszédfogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai:
 Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex
vizsgálata alapján annak minősít.
 A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító intenzív, komplex
nevelési környezetben valósulhat meg.
 Kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az
értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a
vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése,
speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos
fejlesztési formában
 Sokoldalú prevenciós fejlesztés – a kinesztéziás, a hallási, a látási és a
beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
 Az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon,
cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely
segíti a társas kapcsolatok kialakulását és a személyiség fejlődését is.
 Törekvés a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a
személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma
együttesen fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és
pszichés fejlődés zavara társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a
társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával valósulhat meg.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek1
fejlesztésének feladatai:
A tanulást megalapozó képességek fejlesztése. A tanulási, magatartási
beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek problémájának felismerése a
pedagógus kezében van, az ő dolga, a cselekedetek, a jellemzők pontos
megfigyelése.
Az óvodai nevelés elsődleges feladata a kommunikációs, szociális és kognitív
habilitáció, terápia.
 Ennek érdekében fontos a természetes élethelyzetek kihasználása a
fejlesztésre, egyénileg motiváló, speciálisan a gyermek szükségleteihez
alkalmazkodó módon.
 Társas
kapcsolatainak,
magatartásszabályozásának,
együttműködésének, közösségbe való beilleszkedésének segítése,
koordinálása.
 Személyiségfejlődésében a zavart előidéző okok felderítése

1

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképesség-zavarok,
vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.
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 Tevékenységet meghatározó állandó kereteket biztosítunk, szabályokat,
valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését,
a dicséretet alkalmazunk.
 Kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra
alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti
korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai
módszerek alkalmazásával.
 Feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok,
inadaptív viselkedés kialakulását
 A lehetséges beavatkozásnak mindig a hiányzó készségek fejlesztését
kell megcéloznia: figyelem, formaészlelés, testséma kialakításának
folyamatáról, kognitív képességek, logikus gondolkodás, ok-okozati
összefüggések megláttatása.
 Az erősségek és a gyengeségek feltérképezése, és intenzív fejlesztése,
megerősítése.
 A speciális kognitív terápiák célja: a hiányzó készségek pótlólagos
fejlesztése, kompenzálása
 a nevelés legfőbb funkciója a szocializáció elősegítése,
 Az érdeklődés felkeltése, a motiváció, a környezet inspiráló hatása, a
gyakorlási lehetőség kedvező a gyermek fejlesztése szempontjából.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek fejlesztésének feladata
 A viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek
segítése, fejlesztése szükség esetén a korai elemi készségek kialakítása
(szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás).
 Kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia , a természetes
élethelyzetek teremtése, megélése
 Az óvodai fejlesztés alapja
minden esetben pszichológiai
képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése
egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek
használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. A gyermekek
szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő
kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember jelenléte
szükséges.
Testi fogyatékos gyermek fejlesztésének feladatai:
 Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális
szempontok figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi
területén.
 Mozgásfejlesztés- megfelelő tartási és mozgási funkciók segítése, a
hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és
finommozgások célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó
egyéb fejlesztésekkel. A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a
különböző önellátást, önkiszolgálást, helyváltoztatást segítő-támogató
eszközök szükség szerinti használata kialakításának is.
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 Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése- önellátási funkciók fejlesztése, az
életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés.
 Játéktevékenység- a játékhoz használt tér átalakítására, a
játéktevékenység egészének, esetleg egyes részeinek adaptálására. Az
egyes tevékenységek során fontos a mozgáskorlátozott gyermek aktív
szerepe, bekapcsolódása.
 Nyelvi fejlesztés, szókincsfejlesztés, gyermek bevonása minden nyelvi
és kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség
lehet sajátos fejlesztési célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való
együttműködésre.
 Éneklés, zenei nevelés- artikulációs és légzésgyakorlatok, kiemelt
tevékenysége az éneklés, (pl. elősegíti a test ellazulását, társas
cselekvést jelent, fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést)
 Rajzolás, kézügyesség fejlesztése-, a finommotorika és grafomotoros
képességek célirányos fejlesztése.
 A tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses ismeretszerzés
lehetőségének megteremtése. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb,
mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat,
különböző észlelési területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri
tájékozódást stb.
A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek
esetében a
mozgáskorlátozottságon kívül még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi
sérülés – is nehezíti a fejlesztés lehetőségét. Fejlesztésük döntően a
mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai
módszereinek egyénre szabott kombinációival történik.
8.1.1.2.

A kiemelten tehetséges gyermek fejlesztése, nevelése

A „tehetség ígéretek” gondozása egyre inkább a mindennapok részévé válik és
magában hordozza a tehetség azonosításának állandó lehetőségét. Az
óvodában még nem lehet egyértelműen meghatározni a tehetséget, de már
ebben az időszakban is vannak olyan jelek, melyek arra utalhatnak, hogy a
gyermek képességei valamely területen lehetnek kiemelkedőek. Óvodás
korban jellemzően a zenei, a matematikai, a képzőművészeti és bizonyos
mozgásbeli tehetség mutatkozhat meg, melyek tudatos, tervszerű fejlesztése
kívánatos.
A mindennapi tehetséggondozás a „tehetségígéretek” egész személyiségének
komplex fejlesztésére irányuló óvodapedagógiai folyamat. Csoportjainkban a
tehetséggondozás napi szinten jelen van a különböző tevékenységek,
kezdeményezések keretein belül. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy az óvodás
elsősorban gyermek, éppen ezért feladatunk, hogy olyan környezetet
teremtsünk számára, melyben érdeklődését maradéktalanul kielégítheti,
személyiségét sokoldalúan kibontakoztathatja.
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Tehetséggondozó tevékenységünk során a gazdagítás/dúsítás módszerét
alkalmazzuk. Ennek megteremtéséhez a személyi és tárgyi feltételek
biztosítása szükséges. Hangsúlyt fektetünk a gyermekek pszichikus
képességeinek fejlesztésére, így az érzékelésre, az észlelésre, a figyelemre, az
emlékezetre, a gondolkodásra, mert ezek az általános intellektuális képességek
alapozzák meg a speciális képességeket.
Célunk:
 a „tehetségígéretek” számára biztosítani az óvodai nevelés során a
számukra megfelelő egyéni fejlesztést.
Feladatunk:
 a támogató környezet megteremtése, amelyben a „tehetségígéretek”
minél
korábban
felfedezhetők,
és
kiemelkedő
képességeik
továbbfejlesztése megvalósul a csoporton belül.
 a kiegyensúlyozott, elfogadó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
 a „tehetségígéretek” erős oldalának fejlesztése, tehetségével összefüggő
gyenge területeinek erősítése.
 a differenciálás eszközrendszerével a tehetség fejlesztésének segítése.
 gazdagító
műhelyfoglalkozások
működtetése,
melyek
a
„tehetségígéretek” speciális érdeklődésére építenek.
Módszertani alapelveink:
 Biztosítjuk a témák sokoldalú megközelítését.
 Többféle megoldásra törekszünk.
 Csak annyi segítséget adunk amennyi feltétlenül szükséges.
 Differenciált feladatadásra törekszünk.
 Feltöltődés, pihenés, elvonulás lehetőségét biztosítjuk.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermek folyamatos megfigyelése és figyelemmel kísérése, a
tehetségre utaló általános és speciális személyiségjegyek alapján.
 A gyermekek, a szülők és a dolgozók körében a „másság” elfogadtatása.
 Konzultáció a szülőkkel, a gyermek átlagon felüli adottságairól, a
kreativitásának fejlődéséről és a tehetséggondozás eredményéről.
8.1.2.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Az olyan családban nevelkedő gyermek, aki valamilyen okból hátrányt szenved,
és/vagy szegény családból kerül ki, öt - hat éves korra elmarad azokhoz a
társakhoz képest, akik kedvezőbb helyzetből érkeznek. Ez a lemaradás több
területen is jelentkezik, így érzelmi, szociális területen, de az értelmi fejlődésük
is elmaradást mutat. Tudatos pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a
hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja.
Óvodai fejlesztésünk alapja, hogy a gyermekek számára mérséklődjön a
szociális hátrányok miatti társadalmi egyenlőtlenség. Biztosítjuk az egyenlő
bánásmód elvének érvényesülését, az esélyteremtést, a hátrányok
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kompenzálását. A társas kapcsolatok kialakítása, az érdeklődés felkeltése és
fenntartása a tevékenységek, az ismeretszerzés iránt, elősegítik az egyéni
fejlődést, a képességek, a készségek kialakulását, majd fejlődését. A szokások
és szabályok kialakítása, a rendszeresség nagymértékben hozzájárul a
gyermekek érzelmi stabilizációjához, egymás iránti toleranciájukhoz, egymás
elfogadásához.
Célunk:
 az óvoda körzetében lévő valamennyi, 3 éves hátrányos helyzetű
gyermek beóvodázása,
 a hatékony óvodai nevelő-fejlesztő munkával az iskolaérettség
kritériumainak elérése, hogy egyenlő eséllyel várják az iskolakezdést,
Feladatunk:
 a differenciált egyéni és mikrocsoportos fejlesztés,
 az esélyegyenlőség növelése, a hátrányok csökkentése,
 a problémák, az okok, a hátrányos helyzet okozta tünetek felismerése,
szükség esetén szakember bevonásával,
 a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén
jelezni a hiányzást,
 az együttműködő partneri kapcsolat kiépítése a szülői házzal,
gyermekjóléti
és
családsegítő
szolgálatokkal,
szakmaiés
szakszolgálatokkal, általános iskolákkal.
Módszertani alapelveink:
 Biztosítjuk a témák sokoldalú megközelítését.
 Többféle megoldásra törekszünk.
 Csak annyi segítséget adunk amennyi feltétlenül szükséges.
 Differenciált feladatadásra törekszünk.
 Feltöltődés, pihenés, elvonulás lehetőségét biztosítjuk.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
óvodába járásának elősegítése, támogatása.
 A gyermek folyamatos megfigyelése és figyelemmel kísérése,
 A szülőkkel való együttműködő kapcsolatok kialakítása, a szülői szerep
eredményesebb betöltésének elősegítése érdekében.

9. Óvodai ünnepek, hagyományok
Intézményünk fontosnak tartja, hogy olyan programokat, rendezvényeket
szervezzen, melyeken az intézményhasználók hasznosan együtt tölthetnek
időt, vagy megünnepelhetnek jeles évfordulókat, megemlékezhetnek
eseményekről, kikapcsolódhatnak, sportolhatnak, vetélkedhetnek. Az ünnepek
alkalmával lehetőséget biztosítunk érzelmi feltöltődésre, kikapcsolódásra,
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társas kapcsolataik ápolására, családi kapcsolataik erősítésére, esztétikai
élményszerzésre.
A gyermekek személyiségfejlődésében fontosnak tartjuk az ünnepek,
megemlékezések szervezését. Ezek az események szervesen illeszkednek a
tervezett nevelési folyamatokba, melyeket a szülők közreműködésével,
segítségével, részvételével készítünk elő, illetve bonyolítunk le. Ünnepeinket az
aktuális előkészületek jellemzik, érzelmi, hangulati ráhangolódással,
ajándékkészítéssel, az óvoda dekorációjának elkészítésével. A jeles napok
eseményeinek feldolgozását az óvodapedagógusok tervezik éves terveikben a
csoport érdeklődésének és egyéb lehetőségek figyelembe vételével.
A nemzeti értékek továbbadását már óvodás korban el kell kezdeni. A helyi
óvodai pedagógiai programunk a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását
kiemelt feladatnak tekinti. Fontosnak tartjuk megismertetni és továbbörökíteni –
a gyermekeknek fejlettségi szintjének megfelelően – a népi játékokat, a
szokásokat, a népi kismesterségeket, a népi gyermekdalokat, - táncokat, az
ünnepeket. Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek, a
hagyományápolás az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része.
A gyermekekkel fel kell fedeztetnünk a népi kultúra szépségét és
sokoldalúságát. Lényeges, hogy ötvözni tudjuk a népi kultúrát a mai világ
jellemzőivel, ezáltal azok továbbélése folytatódhat a következő generációk
számára. Az óvodapedagógusok beépítik a gyermek nevelésébe mindazokat
az értékeket, melyek a folklórban megőrzésre érdemesek.
Törekednünk kell arra, hogy ezeken az eseményeken gyermekeink
megtanulják a helyes viselkedést, a szokásrendeket, és tartsák fontosnak
ezeket a rendezvényeket.
Célunk:
 a hagyományok ünnepek megismerése, közös élményszerzés,
identitástudat megalapozása.
 hazánk és a német nemzetiségi kultúrkincs megismertetése, ápolása,
 nevelő munkánk hatékonyságának növelése.
Feladatunk:
 az ünnepek és hagyományok értékeinek megőrzése, méltó
ünneplésének megszervezése.
 Nemzetiségi hagyományok, ünnepek felelevenítése a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazítása.
Óvodánkban kialakított hagyományos ünnepeink:
 Szüret, gyümölcs-zöldség betakarítás
 Takarítási világnap
 Népmese napja,
 Állatok világnapja,
 Kukoricafosztás, csuhézás,
 Márton nap
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Német Nemzetiségi Hét
Adventi templomi hangverseny
Adventi készülődés, gyertyagyújtás
Mikulás
Farsang
Március 15.
Víz világnapja
Húsvét
Ovinyitogató
Föld napja
Népi Gyermekjáték és Néptánc Fesztivál
Madarak és fák napja
Ovihét - Gyermekhét
Évzáró
Pünkösd
Játszóház

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:
 A gyerekek aktívan részt vesznek a készülődésekben.
 Az ismert énekes játékok, körjátékok, versek-mesék, mondókák
önálló előadása mindkét nyelven.
 Örülnek az ünnepeknek.
 Kialakul az ünnepekhez szükséges megfelelő magatartásforma.
 Az ünnepekre való készülődés elősegíti a közösségi érzés
kialakulását.
 Ismerik a „Zöld jeles napok” tartalmát, célját.
 Megtanulják óvni, szeretni a természetet, környezetüket.
 Öltözetükkel megtisztelik egymást és az ünnepet.

10.

Az óvoda kapcsolatrendszere

Óvodánk kiterjedt kapcsolatrendszereken keresztül kötődik a településhez, a
szülőkhöz, a civil szervezetekhez, a nemzetiségi önkormányzathoz. Az óvodai
nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.
Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodai élet
során és az óvodai élet előtt és után meghatározó szerepet töltenek be a
gyermek életében.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a
szükségletekhez, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt
tartásával. A kapcsolat alakításában az óvoda a kezdeményező.
Célunk:
 a közvetlen és közvetett partnerek
elvárásaiknak megfelelő működés.
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igényeinek

feltérképezése

Feladatunk:
 a folyamatos kapcsolattartás, információ csere,
 a jó munkakapcsolat kialakítása, és fenntartása a gyermekek érdekeit
szem előtt tartva.

10.1. Kapcsolat a szülői házzal
A szülői ház a legmeghatározóbb nevelési színtér a gyermek életében: itt
tanulja meg a kapcsolati mintákat, az alapvető szerepeket, viselkedési
mintákat. Itt alakul ki a gyermek személyisége, mely későbbi életére hatással
van. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melynek
feladatait megosztják az intézményekkel, velünk, pedagógusokkal. Az
együttnevelés célja, egy olyan kapcsolatrendszer kialakítása, amelyben
egyaránt jól érzi magát a gyermek, a szülő és a pedagógus. Mindehhez derűs,
családias, nyugodt, érzelmi biztonságot, nyújtó légkört megteremtése
szókséges.
Óvodánk nyitott a szülők előtt. A családi értékeket erősítve, kiegészítve
készítjük fel az iskolába indulásra, a társadalomba való beilleszkedésre a
gyerekeket. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolat kialakítását minden
szülővel, valamint a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának, fejlődésének
biztosítását. Elfogadók vagyunk a családdal szemben, ugyanakkor a gyermeke
érdekében, ha szükségesnek látjuk, megpróbáljuk formálni a családi nevelést,
lehetőségeinkhez mérten. Toleranciával, empatikus magatartással törekszünk a
partneri kapcsolat kialakítására.
A kapcsolattartás formái:
A befogadásnál figyelembe vesszük, a szülök igényeit lehetőséget biztosítunk
az „anyás” beszoktatásra. A gyermek, érzelmileg nagyobb biztonságban érzi
magát, a szülőtől való „leválás” kevésbé viseli meg, előbb elfogadja az új
környezetet. Segítséget nyújtunk a szülőknek az elszakadás miatti érzelmi
feszültség feloldásában a gyermek számára testi és érzelmi biztonságot nyújtó
csoportlégkört biztosítunk.
Családlátogatáskor az óvodapedagógus megismeri a gyermek közvetlen
környezetét, tájékozódik a család nevelési elveiről, szokásairól és a felmerülő
problémák megbeszélésére is van lehetőség
A családot csak meghívásra vagy szükség esetén látogatjuk meg. A
látogatásakor lehetőleg mindkét szülő legyen jelen.
A szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket, az óvodát és a csoportot érintő
fontosabb témákról, programokról, problémákról. Arra törekszünk, hogy ne
egyoldalú tájékoztatás, előadás legyen, hanem oldott hangulatú beszélgetés,
melyen a szülők véleményét, javaslatait meghallgatjuk.
A fogadóórákon egy előre egyeztetett időpontban tájékozódhatnak a szülők
gyermekük fejlődéséről. Ilyenkor tájékoztatást adunk óvodás gyermekük
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fejlettségének aktuális szintjéről, a fejlesztési lehetőségekről, meghatározhatjuk
a további együttnevelés feladatait.
A közös családi óvodai programokon lehetőség nyílik a család és az óvoda
közötti kapcsolat elmélyítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket
tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat,
sportprogramokat, kulturális eseményeket. A családdal való közös
programokon a gyermek igényei szerint az óvodai életben a szülő jelenlétét
biztosítjuk. A közös élmények biztosításával erősítjük az óvodai kötődést, mely
a résztvevők tekintetében csoportonként változhat.
A nyílt napokon a szülők betekinthetnek óvodánk életébe, a hétköznapjainkba,
közvetlenül megismerhetik óvodai életünk szokás- és szabályrendszerét.
Beiratkozás előtt, az Ovinyitogatón, az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek
lehetőségük van bepillantást nyerni óvodai csoportjaink életébe.
A játszóház, az óvodai mindennapokba való betekintés mellett a játék
fontosságának hangsúlyozása, játékötletek megismertetése a szülőkkel.
A mindennapi találkozások lehetőséget adnak a szülőknek, hogy tájékozódjon a
gyermekével
történt
eseményekről,
valamint
módja
van
az
óvodapedagógusnak, hogy a gyermekkel, a családban történt fontosabb
eseményekről tudomást szerezzen.
Intézményünkben Szülői Közösség működik. A Szülői Közösség időközönként
megbeszéléseket tart az óvoda életét, a szülőket érintő, és érdeklődésre
számot tartó témák megbeszélésére, megvitatására. Megvalósítja a szülők
közötti információcserét.

10.2. Kapcsolat a fenntartóval
A fenntartóval való kapcsolat elsődleges célja az intézmény zavartalan,
törvényes és költséghatékony működésének biztosítása. Kapcsolatunk részben
hivatalos, részben támogató, segítő jellegű, problémáink megoldását az
együttműködés jellemzi.
A kapcsolattartás formái:
 folyamatos kapcsolatban vagyunk a fenntartóval, időközönként
személyesen részt veszünk értekezleteken, megbeszéléseken, tanács
üléseken, illetve írásbeli beszámolókkal, tájékoztatásokkal informáljuk
egymást a munkánk állapotáról, eredményességéről.
 napi kapcsolatban vagyunk az Integrált Szolgáltató Szakmai
Szervezettel, egyeztetjük feladatainkat a munkánk eredményessége
érdekében.

10.3. Kapcsolat a bölcsődével
Az óvodába felvett gyermekek közül kevesen érkeznek bölcsődéből. A
beszoktatás menetét a beiratkozás során a családokkal egyeztetjük.
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A kapcsolattartás formái:
 jelenleg formális a kapcsolatunk, vezetői szinten tartunk folyamatos
kapcsolatot.
 a gyermekek minél mélyebb megismerése érdekében szakmai kapcsolat
kialakításán dolgozunk.

10.4. Kapcsolat az általános iskolákkal
Az iskola és az óvoda kapcsolatában az elsődleges cél a gyermek számára az
iskolakezdés, az átmenet zökkenőmentessé tétele, megkönnyítése. A város
összes általános iskolájával jó kapcsolat kialakítására törekszünk, az óvoda
szomszédságában lévő iskolával szorosabb a kapcsolatunk.
A kapcsolattartás formái:
 egymás ünnepein, rendezvényein részt veszünk.
 az elsős gyermekek meglátogatása az iskolában október elején,
tapasztalatcsere a tanítónőkkel.
 az iskolák által szervezett nyílt napon, iskolabemutatkozókon, játékos
sportvetélkedőn, tájékoztatókon részt veszünk, illetve ezekről informáljuk
a szülőket.
 az alsós tanítókkal való szorosabb kapcsolattartás a zökkenőmentes
átmenet biztosítása érdekében, a leendő elsős tanító nénik látogatása
az óvodában.

10.5. Kapcsolat a szakmai társszervezetekkel
Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk fenn ezekkel az intézményékkel.
Kölcsönös tájékoztatás szükséges a gyermek fejlődése érdekében a szülő
bevonásával.
A Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés fontos a gyermekek
fejlesztése érdekében. Szervezett szakmai tájékoztatók, felmérések, kölcsönös
segítségnyújtás jellemzi kapcsolatunkat. Az eredményes munka érdekében,
mindkét fél, a gyermeki jogok tiszteletben tartása mellett, korrekt tájékoztatást
nyújt. A szakszolgálat pedagógusai rendszeresen járnak óvodánkba és
bekapcsolódnak a gyermekek egyéni fejlesztésébe.
A Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye szükséges a
sajátos nevelési igényű gyermekek megítélésében és az iskolaérettség
megállapításában.
A kapcsolattartás formái:
 az óvodapedagógusok és a szülők által kért vizsgálatokat elvégzik,
 szakszerű tájékoztatással segítik az óvodapedagógus munkáját,
 segítségükkel, irányításukkal történik a középső csoportosok év végi és
a nagycsoportos gyermekek félévi szintfelmérése,
 a vizsgálati eredménytől függően rendszeresen fejlesztő foglalkozásokon
(pl.: logopédia, gyógytestnevelés) fogadja a gyermekeket.
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A Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények segítik az óvodavezető
és az óvodapedagógusok munkáját.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal való kapcsolatunk a szociális
segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátására irányul.
Legfontosabb feladatunknak tartjuk a családdal a bizalmi kapcsolat kiépítését.
Céljaink az azonnali intézkedés a gyermeket, családot ért probléma
megoldására, illetve a gyermekek rendszeres óvodába járására irányulnak.
A kapcsolattartás formái:
 gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése,
 a szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés.

10.6. Kapcsolat a gyermekek egészségügyi ellátását segítő
szervekkel
Az óvoda gyermekorvosával, védőnőjével, fogorvosával való kapcsolat célja az
egészséges életmód szemléletének erősítése, a prevenció, valamint a korai
problémák kiszűrése.
Az óvoda gyermekorvosa és a védőnő kapcsolatot tart fenn az óvodával.
Minden évben elvégzik a szükséges és kötelező vizsgálatokat, vezetik a
gyermekek egészségügyi törzslapját.
A gyerekorvos tavasszal szűrővizsgálatot végez a gyógytestnevelés
szükségességének megállapítására és ezt egyezteti a gyógytestnevelővel.
A védőnő segíti a gyermekek szociális helyzetének felmérését, tőle kapunk
információt a várható gyermeklétszám alakulásáról.
A kapcsolattartás formái:
 a gyermekek egészségi állapotát figyelemmel kísérik, egészségügyi
szűréseket, vizsgálatokat végeznek,
 alkalmanként esetmegbeszéléseken, tájékoztató előadásokon részt
veszünk,
 konzultációkat, szükség esetén közös családlátogatásokat szervezünk,
 egészségügyi tanácsadások – megelőzés, prevenció - a gyermek
egészséges életmódra nevelése és a gondozási problémák
felismerésében, felvilágosító előadások szervezésében.

10.7. Kapcsolat a közművelődési intézményekkel:
Az óvoda és a közművelődési intézmények együttműködése, kitágítja a
tapasztalatok, élmények körét. A lehetőségek, kínálatok közül úgy válogatunk,
hogy az elősegítse a nevelési feladatok sokoldalú, színes megvalósítását.
A kapcsolattartás formái:
 bekapcsolódunk, és részt veszünk színházi előadásaikon és
szervezett gyermekprogramjaikon,
 kihirdetjük a szülőknek a Művelődési Ház programjait.
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10.8. Kapcsolat a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal
és a Civil szervezetekkel
Közös céljaink elérése érdekében a támogató szervezettelekkel folyamatos
kapcsolattartást kell fenntartani.
A nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő csoport óvodapedagógusai
kapcsolatot tartanak az érintett nemzetiségi önkormányzat képviselőivel és a
település más nemzetiségi nevelést folytató intézmények alkalmazottaival.
A kapcsolattartás formái:
 bekapcsolódunk, és rendszeresen részt veszünk rendezvényeiken,
 közös programok megvalósítása.

11.

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Az óvodáskorúak neveléséért felelősség terheli az óvodát, az óvoda
alkalmazottait. A gyermekek joga, hogy az oktatási–nevelési intézményben,
biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. A rászoruló
gyermekek gondozásához, neveléséhez és a társadalmi beilleszkedéshez
komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani.
Óvodásaink zöme a beóvodázási körzetünk területéről, zöldövezeti, családi
házas környezetből érkezik. Szociokulturálisan a társadalmi rétegek azonban
nagy különbségeket mutatnak. A szülők körében végzett felmérésekből kiderült,
hogy a hozzánk járó gyermekek egy része valamilyen oknál fogva hátrányos
helyzetűnek mondható. Esélyegyenlőség növelése érdekében a gyermekek
már 3 éves kortól bekerülnek az intézményi nevelésbe.
Óvodánk egyik fontos feladatának tartja a szülői házzal való szoros kapcsolat
kialakítását. A szociális segítésnyújtás tovább erősíti a családok
működőképességét. A vegyes életkorú csoportok működése erősíti a bizalmat,
a kapcsolatot a szülői ház és az óvoda között. Az esélyteremtés egyik
lehetősége a játszóházi programok, a közös kirándulások, a szülőkkel történő
megbeszélések, másik lehetőség az egyéni fejlesztés munkatársak és
megfelelő szakemberek bevonásával. Mindez növelik a HH és a HHH
gyermekek esélyeit, hogy értékeikkel tisztában legyenek, legyen véleményük,
legyenek határozottak, és minden élethelyzetben találják fel magukat.
A kedvezőtlen szociokulturális környezetben élő gyermekek sok odafigyelést
igényelnek, ezért fontos a családdal való folyamatos kapcsolattartás.
Célunk:
 a hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán
kívüli szervezetekkel.
 az intézményen belüli szegregációmentesség, és az egyenlő bánásmód
elvének érvényesítése. A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni
képességeik figyelembevételével. Gyermekközpontú, családorientált
szemlélet kialakítása.
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 minden gyermeket eljuttatni fejlődésének azon optimális fokára, mely
által képes lesz egyéni készségének és képességének megfelelően az
iskola megkezdésére.
 a HH/HHH gyermekek egyenlő elosztásával biztosítani intézményi- és
csoport szinten a szegregációmentességet.
 a megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű (HH; HHH)
gyermekek részére.
 a program gyermekközpontúságának és az óvoda családias, hangulatos
légkörének bemutatása.
Feladatunk:
 óvodánk mindennapi életéről információk, benyomások közvetítése
gyermekek és szüleik számára egyaránt, a beiratkozás előtt az
„Ovinyitogatón”.
 a gyermek, a szülő és az óvodapedagógusok együttműködésének
erősítése. a játszóházak betekintést biztosítanak csoportjaink életébe.
 a tanulási folyamatban az egyéni illetve a mikro csoportos foglalkozások
a választási lehetőség biztosítása mellett a differenciált egyéni fejlesztést
valósítják meg.
 a hátrányok csökkentése, illetve a tehetségfejlesztés érdekében
alkalmazzuk az egyéni és a mikro csoportos fejlesztést.
 a gyermekek neveltségi szintjének fokozása oly módon, hogy a szokásés szabályrendszer megalkotásába bevonjuk őket, így értékelik önnön
maguk és társaik munkáját, tevékenységét.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések:
 Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség
előmozdítása akkor valósulhat meg, ha minden gyermek részére
biztosítjuk az emberi méltósághoz való jogát.
 Minden dolgozó feladata, hogy az általa ellátott gyermek hozzájusson
minden olyan szolgáltatáshoz, amely ahhoz szükséges, hogy
személyisége szabadon kibontakozhasson.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell:
 az intézményben biztosított szolgáltatások igénybevétele során,
 a gyermeki jogok gyakorlása során,
 a felzárkóztatás, egyéni fejlesztés vagy tehetséggondozás biztosítása
során,
 a gyermekcsoportban történő elhelyezéskor,
 a hit és vallásfoglalkozáson való részvétel biztosításával.
Várható eredmények:
 Az intézményhez tartozó HH és HHH
beóvodáztatása megtörténik.
 Csökken az igazolatlan hiányzások száma.
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gyermekek

teljes

körű

 Csökken a HHH gyermekek körében az SNI minősítés.
 A HHH gyermekek megfelelő időben, normál tantervű iskolában
kezdhetik meg tanulmányaikat.

12.
A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógia
tevékenységek
Az érvényes gyermekvédelmi törvény azon az elven alapszik, hogy a gyermek
nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles, és ehhez kell az
államnak és az önkormányzatnak – valamint ezek intézményeinek – segítséget
nyújtani. Az intézményben dolgozó minden pedagógus és óvodai dolgozó
munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel
való segítése.
Programunkban kiemelt feladatként jelenik meg az egyéni sorsokkal való
törődés, a családgondozás, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok
tiszteletben tartása, az elsődleges prevencióra való törekvés.
A gyermekvédelem fontos alapelve a nevelési hatások összehangolása a
fejlődő személyiség veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A
gyermek nevelése és gondozása elsősorban a család joga és kötelessége. Ezt
tiszteletben tartva erősítjük a szülők felelősségérzetét, hangsúlyozva a családi
nevelés fontosságát. A titoktartási kötelezettségünk minden, családokat érintő
kérdésben érvényesül.
Célunk:
 óvodásaink testi és lelki védelmének biztosítása a családi és az óvodai
életben egyaránt.
 a gyermek, szülők és dolgozók körében a „másság” elfogadtatása.
 megadni minden segítséget (lehetőségeinken belül) a hátrányok
kompenzálásához, a tehetség kibontakoztatásához a családgondozás
és az egyéni bánásmód keretei között.
 a gyermeki jogok, mint alapérték érvényesítése.
 biztonságos, egészséges óvodai környezet biztosítása.
Feladatunk:
 az esélyegyenlőtlenség csökkentése mellett a befogadó környezet
megteremtésével a kialakult előítéletek lebontása, az újabb előítéletek
kialakulásának megelőzése.
 óvodásaink problémáinak felismerése, lehetőség szerint kezelése,
orvoslása.
 a gyermekek megismerése, fejlettségi állapotának felmérése,
hiányosságok, elmaradások feltárása, fejlesztése, szükség esetén
szakemberek bevonása.
 a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének elősegítése,
óvodai hiányzások csökkentése.
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 a család szociokulturális hátterének megismerése.
 az évenként tájékozódás a családok helyzetéről: a családi környezetről,
a családi nevelés légköréről, a család egészségügyi helyzete, a család
lakáskörülményeiről.
 új szemlélettel, új formákkal gazdagítani együttműködésünket a
családokkal.
 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a családsegítő szolgálattal, a
gyermekek fejlődését segítő szakemberekkel, szervezetekkel.
Baleset megelőzés feladatai, pedagógiai tevékenység tartalma:
 A balesetek elkerülése érdekében tájékoztatjuk a „gyermekeket életkori
sajátosságaikhoz igazodva” egészségük, testi épségük megőrzéséhez
szükséges szabályokról.
 Gyermekbalesetek esetén a szükséges intézkedéseket megtesszük.
 Az udvari játékokat, játékszereket „A játszótér ellenőrzési és
karbantartási napló” bejegyzései alapján ellenőrizzük, hiba esetén
megoldjuk a javítást.
 Kirándulás előtt, autóbusz igénybevétele esetén beleegyező
nyilatkozatot iratunk alá a szülőkkel.
Intézményünkben történő gyermekvédelmi feladatok ellátását, koordinálását az
intézményvezető és a gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős, a feladatok
megosztásával közösen látják el.
Intézményvezető gyermekvédelmi feladatai:
 törvényi előírások betartása, betartatása.
 óvó-védő intézkedések megszervezése.
 gyermekvédelmi munka összehangolása, gyermekvédelmi felelős
munkájának ellenőrzése.
 egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázásának, óvodai
hiányzásainak figyelemmel kísérése.
 a gyermekekkel kapcsolatos adatok, intézkedések, eredmények
nyilvántartása, vezetése.
Gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős feladatai:
 Szociális eredetű pedagógiai problémákkal való foglalkozás.
 Éves gyermekvédelmi munkaprogram elkészítése.
 Segítségadás a gyermekeknek, családoknak, óvodapedagógusoknak az
erőforrások feltárásában.
 Érdekképviseletet ellátása a szociális, a nevelő - fejlesztő, az
egészségügyi, szociálpolitikai, jogi érdekérvényesítő, valamint a
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele érdekében.
 A Szülői Közösség tájékoztatása az óvodák gyermekvédelmi
tevékenységéről, fogadóórájáról.
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 A tanköteles korú gyermekek rendszeres óvodába járásának
figyelemmel kísérése, problémás esetek megbeszélése a megfelelő
szakhatósággal.
 Szükség esetén családlátogatás, környezettanulmány készítése.
 A jelzőrendszer feladatainak jogszerű ellássa.
 Kapcsolattartás a dombóvári „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulással.
 Az intézményvezető folyamatos tájékoztatása a munkájáról.
 Nyilvántartás vezetése az alábbiakról:
 a veszélyeztetett helyzetben élő gyermekeket.
 a hátrányos helyzetű (HH) gyermekeket.
 a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekeket.
 a tartósan beteg; illetve súlyosan fogyatékos gyermekeket.
 a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeket.
 a három, vagy többgyermekes családban élő gyermekeket.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a gyermekek
esetében tapasztalt problémák feltárása, esetleges kezelése.
 Az új óvodások befogadásának, zökkenőmentes beilleszkedésének
elősegítése az adott csoportba.
 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának
erősítése. Egyéni fejlesztés, differenciálás, szociális érés elősegítése,
kognitív képességek fejlesztése.
 A gyermekek fejlettségéről feljegyzések készítése, szülők tájékoztatása
fogadóóra keretében.
 Balesetek elkerülése érdekében magatartási szabályok elsajátíttatása,
tudatosítása.
 Folyamatos kapcsolattartás, segítségadás a szülőknek.
 A szükséges családlátogatások elvégzése, indokolt esetben
környezettanulmány készítése.
Várható eredmények:
 Érvényesülnek a gyermeki jogok.
 A szociálisan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek
felzárkóztatása, tehetségfejlesztése, gondozása megvalósul.
 Egymást segítő kapcsolat alakul ki a rászoruló családok és az óvoda
között.
 Csökken az esélyegyenlőtlenség.
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13.

A gyermekek fejlettségi állapotának mérése

Az óvodai élet során a megismerés, a gyermek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és folyamatos. Egyénileg és
folyamatosan nyomon követjük óvodásaink fejlődését, hogy számukra a
legoptimálisabb fejlesztő hatásokat biztosítsuk.
Minden gyermek „más”, saját kompetenciákkal rendelkezik, a gyermek
fejlődését elsősorban saját magához kell mérni. A megfigyelés, mérési eljárás
az adott pillanatot értékeli, egy adott állapotot rögzíti. A gyermek folyamatosan
fejlődik, változik, az érés (lélektani folyamat) folyamatosan megy végbe.
Óvodánk nevelőtestülete által összeállított Fejlődési naplóban évente kétszer
méréseket, megfigyeléseket rögzítünk, a gyermek egyéni fejlesztési tervét
elkészítjük. Mellékletként csatoljuk évente az emberrajzot, vagy a családrajzot.
Korcsoport
kiscsoport

Mérési anyag

Időpont

beszokós
kiscsoportos

óvodába lépéskor
január

kiscsoportos

január

-anamnézis lap
-beilleszkedés
tapasztalatai
saját megfigyelési,
mérési anyag
emberrajz
saját megfigyelési,
mérési anyag
emberrajz
saját megfigyelési,
mérési anyag
emberrajz
-saját megfigyelési,
mérési anyag
-szakszolgálat által
összeállított mérési
anyag
-saját megfigyelési,
mérési anyag
-emberrajz
-szakszolgálat által
összeállított mérési
anyag
saját megfigyelési,
mérési anyag

május
középső csoport

január
május

nagycsoport

január

május
„visszamaradók”

Mérést végző
személy
óvodapedagógusi
feladat
óvodapedagógusi
feladat
óvodapedagógusi
feladat
óvodapedagógusi
feladat
óvodapedagógusi
feladat
szakszolgálati
feladat
óvodapedagógusi
feladat
szakszolgálati
feladat
óvodapedagógusi
feladat

Célunk:
 a hatékony nevelés, melynek alapfeltétele óvodásaink egyéni, értelmi
sajátosságainak megismerése,
 a gyermek megismerése, melynek első lépcsőfoka az óvodába lépést
megelőzően a szülő által közölt anamnézis, mely a gyermek adott
állapotára, fejlődésére vonatkozó információt tartalmazza,
 az óvodás gyermek személyiségének komplex fejlesztése, egyénre
szabott módszerekkel, eszközökkel.
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Feladatunk:
 a gyermek fejlettségének megismerése, az intézményi szinten kialakított
rend szerint (megfigyelés, mérés). Minél több, részletesebb ismeret a
gyermekről természetes közegében, természetes tevékenységében való
részvétele során,
 a gyermek kedvelt tevékenységére, érdeklődésére alapozva megtervezni
a fejlesztés lépéseit, amely egymásra épülő, 4-6 tevékenységi és/vagy
gyakorlatsorból áll,
 a hagyományos és korszerű módszerek, változatos eszközök
alkalmazása a fejlesztés során,
 a gyermek fejődéséről évente két alkalommal a szülő írásbeli
tájékoztatása,
 az egyéni fejlesztés lezárásának - időpontjának - megtervezése, a
fejlesztési alkalmak, megvalósulásának rögzítése,
 az egyéni fejlesztési tervek tervezett időpontjának megvalósulását
követően megfigyelés, kontrollmérés végzése az adott területen, ezzel
igazolja annak eredményességét, további pedagógiai fejlesztési
feladatait,
SNI gyermekek fejlesztése:
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséről egyéni fejlesztési naplót
vezet a gyógypedagógust, a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében
a fejlesztőpedagógus.
Az óvodapedagógus a csoportjában többségi gyermekekkel együtt nevelt SNI
gyermek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít. A fejlesztés
tevékenységét a szakértői véleményre alapozva és a fejlesztésben
közreműködő speciálisan képzett pedagógus munkájával összehangoltan
tervezi.
Az óvodapedagógus az egyéni fejlesztési folyamathoz kapcsolódóan a
szakpedagógus kollégáktól az általuk nem ellátott gyermekek esetében is
szakmai konzultációt, esetmegbeszélést kérhet.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A megfigyelés, mérés eredményeire építve elkészíti éves szinten a
pedagógiai tervezőmunkáját, és minden esetben a lassabban haladó és
a gyorsabban haladó gyermekek egyéni gondozásához egyéni
fejlesztési terveket készít.
 Indirekt módon, tevékenységekben felajánlott szituációkban segíti a
gyermek fejlődését egyéni, illetve mikro csoportos formában.
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14.

Melléklet

Unsere kindergarteneigene Konzeption
Unsere Leitsätze
 Unsere deutschsprachige Erziehung ist eine Lebensweise, deren
höchster Wert unserer Kultur, Sprache und Identität ist.
 In der nationalitäten Gruppe geben wir der deutschen Sprache Vorrang.
 In der nationalitäten Gruppe sprechen wir mit den Kindern deutsch.
 Die Förderung der deutschen Sprache ist gemeinsame Aufgabe von
Kindergärten und Familie.
 Wir sind ein offener Kindergarten zur Förderung der deutschen Sprache.
 Wir sind für Innovation bereit, um neue Methoden in die Bildungsarbeit
einzubauen und um die Qualität unserer Arbeit zu verbessern.
Nutzen für die Kinder
 Das Kind hat Spaß und Freude, die traditionellen Feste und Feiern zu
erleben.
 Das Kind kann gelebte Kultur und Traditionen festigen bzw. kann diese
kennenlernen.
 Das Kind lernt, dankbar zu sein.
 Das Kind entwickelt Toleranz und Offenheit für andere Kulturen.
 Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse – ganzheitliches
Erleben.
Unser Bild vom Kind
 Im Kindergarten steht das Kind im Mittelpunkt der Erziehung, dazu spielt
eine grosse Rolle die Famielie im Hintergrund.
 Jedes Kind ist einzigartig in seinem Aussehen, in seinen Fähigkeiten, in
seinen Bedürfnissen, in seinem Denken, in seiner Entwicklung und in
seinem Lernen.
 Wir behandeln alle Kinder gleich, indem wie sie unterschiedlich
behandeln und so akzeptieren, wie sie sind.
Die Eigenschaften des Kindes wie:
 Neugierde, Experimentierfreude,
 Verspielheit,
 Offenheit für alles Neue,
 Freude an neuen Ideen,
 Bereitschaft, Mitteilungsfreude,
 Aufrichtigkeit,
 Flexibilität,
 Dinge ausprobieren,
 einen großen Bewegungsdrang,
 Kreativität,
 Humor,
 Lernbereitschaft,
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 das Bedürfnis zu lieben sind Umfeld seiner Förderung.
Das Kind erlebt Kultur, Sprache, Traditionen und das Brauchtum der
Ungarndeutschen wird gefestigt.
 Wir bewahren die Indiviualität des Kindes
 Das Kind soll sich wohl fühlen uns Spass im Kindergarten haben.
 Wir haben ein warmes Erziehungsklima
 Wir helfen ihm die Umwelt zu begreifen und zu schützen.
 Wir ermöglichen ihm eigene Erfahrungen zu sammen.
 Wir unterstützen denden kindlichen Tatendrang.
 Sein Phatasie und Kreativität soll gefördert und zugelassen werden.
 Es soll das Wunder der Schöpfung erleben.
 Wir haben Zeit für alle Fragen der Kinder.
Sprachförderung und Kulturvermittlung
Wir bieten eine professionelle, kindorientierte Sprachförderung, die wir
spielerisch, erlebnisorientiert und im Sinne einer ganzheitlichen Förderung
gestalten.
Wie wir das erreichen:
 Wir reden mit den Kindern viel - in allen Sitationen konzekvent deutsch.
 Wir begleiten die eigenen Handlungen und Alltagsaktivitäten
sprachlich - vorwiegend in deutscher Hochsprache.
 Wir begleiten die Handlungen und Alltagsaktvitäten sprachlich.
 Zu verschiedenen Handlungen (Händewaschen, Aufräumen, Essen...)
sagen wir Reime, geben die Instruktionen auf Deutsch.
 Wir sprechen verständich und korrekt die deutsche Sprache.
 Wir verwenden korrekte Begriffe während des Tages im gleichen
Wortlaut.
 Wir wählen ein angemessenes Sprechtempo auf Deutsch.
 Wir sprechen mit den Kindern auf Augenhöhe.
 Unsere deutschsprachigen Aussagen veranschaulichen wir mit
Handlung, Mimik und Gestik.
 Wir bereichern die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder, indem
wir neue Begriffe einführen und öfter wiederholen.
 Wir verwenden interresannte, bunte, vielfältige Methoden, die das
Verstehen bildnerisch schildern und es für die Kinder erleichtern.
 Wir sind achtsam und aufmerksam, wenn ein Kind etwas mitteilen will.
In Gesprächen erfährt das Kind Möglichkeiten, die ihm die Sprache
eröffnet.
 Wir respektieren die Wünsche und Gefühle der Kinder.
 Wir loben die Kinder für die weitere sprachliche Motivierung.
 Wir verstärken laufend das Sicherheitsgefühl der Kinder mit geringen
deutschen Sprachkenntnissen.
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Deutschspachige Lebensweise im Kindergarten
Wir bemühen uns darum, im Kindergarten eine warme Lernatmosphäre und
eine deutschspachige Lebensweise zu schaffen: Zuhören, -sich mitteilen, -sich
verständigen, -Kontakte aufnehmen, -Wünsche äussern, -Bedürfnisse
formulieren, verstehen und verstanden werden in deutscher Sprache.
Wie wir das erreichen:
 Die deutsche Sprache soll von ihnen mit allen Sinnen erlebt werden.
 Die Erwachsenen motivieren die Kinder Deutsch zu sprechen,
sieermutigen und bittensie die deutsche Sprache zu benutzen, bzw.
fördern den aktieven Sprachgebrauch durch Wiederholung und
Nachsagen. (Kannst du es auf Deutsch sagen?)
 Die Kinder versuchen selbstständig Sätze nach dem gehörten
Sprachmuster der Erwachsenen zu bilden.
 Auf ungarische Auserungen und Fragen der Kinder reagieren die
Kindergärtnerinnen auf Deutsch.
 Beim Ankommen begrüssen wir das Kind persönlich auf Deutsch. Wir
nutzen dabei ganz einfache Satzmodelle wie: „Geht es dir gut?“ „Dein
Kleid ist sehr schön.“ Oh, hast du schöne Haare!“
 Bei den Malzeiten, im Waschraum, im Umkleideraum, in dem
Gruppenzimmer und auf dem Hof sprechen wir deutsch.
 Bei den Malzeiten benennen wir die Speisen deutsch, wir geben
einfache Instruktionen in Deutsch: zB: „Bring bitte einen Teller!“ „Hol bitte
einen Stuhl!“
 Wir begleiten unser Handeln stets sprachlich klar und ansprechend.
 Während der Spielzeit sprechen wir in allen möglichen Situationen
deutsch.
 Die Aktivitäten, Spielzeuge, Speisen und Kleidung, die in der kindlichen
Welt vorkommenden Ausdrücke sagen wir auf Deutsch.
 Wir basteln und stellen selbst Spiele zusammen, um die sprachliche
Begeisterung der Kinder zu erwecken und sie zur Antwort zu motivieren.
 Sprachförderung braucht Partner, dies sind die Kindergärtnerinnen.
 Im Stuhlkreis sprechen wir deutsch, singen deutsche Lieder und
sprechen Reime.
 Wir schaffen aktieve Anlässe wo jedes Kind ermutigt wird, sich
sprachlich einzubringen
 Wir helfen ihnen ihre Gedanken, Vorstellungen, Ideen und Emotionen
auszudrücken und sie sprachlich mitzuteilen.
 Wir motivieren die Kinder ständig in jeder Situation deutsch zu sprechen.
 Das Freispiel der Kinder ist wertvoll und wichtig.
 Wir schauen oft Bilderbücher an.
 Wir erzählen und veranschaulichen Märchen und Geschichten.
 Wir führen oft Märchen vor und wir spielen oft Puppentheater.
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 Wir begleiten die Bastelarbeit auf Deutsch.
 Unsere Naturerfahrungen und mathematische Erfahrungen begleiten wir
in Deutsch.
 Wir singen deutsche Lieder und musizieren viel.
 Wir erzählen gern deutsche Reime und Gedichte.
 Wir verabschieden jedes Kind einzeln in deutscher Sprache.
Traditionspflege im Kindergarten
Traditionen überlegen, wenn sie von der Familie zum Kind, von der
Kindergärtnerin zum Kind weitergegeben werden.
Sprache und Kultur liegen ganz nahe beieinander. Wir ermöglichen den
Kindern die Begegnung mit Kultur, Lebensformen und Traditionen der
Ungarndeutschen. Wir pflegen gelebtes Brauchtum und geben es weiter. Wir
sprechen dabei ausschließlich deutsch.
In unserem Kindergarten ist die Traditionspflege integrierter Teil der Erziehung.
Wie wir das erreichen
Wir sammeln mit den Kindern altes Kulturgut (Kleider, Handwerkszeug…). Wir
bestaunen es mit ihnen und machen es zum Thema.
 Wir schmücken das Inneredes Kindergartens mit typischen
Kleidungsstücken und mit Handwerkzeug der deutschen Minderheiten.
 Wir lernen traditionelles Handwerk der Ungardeutschen kennen.
 Wir pflegen altes Lied- und Erzählgut.
 Wir beteiligen uns an Festen und Feiern in der Stadt, in der Gemeinde
und im Umfeld.
 Wir gestalten die traditionellen ungarndeutschen Feste und Feiern mit
den Kindern zweisprachig.
 Wir besuchen interessante Einrichtungen im Umfeld (Heimatmuseum,
Bauernhof, Ausstellungen...).
 Volkstracht und Volkstanzkleidung benutzen wir bei den Auftritten.
 Wir tanzen mit den Kindern deutsche Volkstänze in Volkstracht.
 Wir bauen die örtlichen Bräuche und Sitten in unseren Kindergartenalltag
ein.
Die Traditionspflege zeigt sich auch in unserem Spiel und in der Bastelarbeit im
Kindergarten.
 Wir flechten Kränze, kneten Ton…
 Wir machen Puppen aus Lappen Stecken, basteln aus Maisstängeln,
Kartoffelschweine, drucken mit Naturformen, basteln aus Naturstoffen
wie Nussschalen, Maiskolben, Mohnkapseln, Kastanien, Hagebutter,
Stroh, Aste, Weide, Lappen und Strümpfen.
 Wir spielen Verstecken, Dialiegspiele und Fingerspiele.
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Unsere Feiertage und Bräuche
Unsere Feiertage und Bräuche knüpfen sich in zeitlicher Reihenfolge an die
Feste und Jahreszeiten:
 Weinlese,
 St. Martin
 Nikolaus
 Advetszeit
 Fasching
 Ostern
 Pfingsten
Sprache begleitet nahezu jede Aktivität und Handlung im Kindergarten. Uns ist
bewusst, dass Sprachförderung beim ganz alltäglichen miteinander Sprechen
und Erzählen beginnt.
Im Tagesablauf nutzen wir die vielfältigsten Anlässe, um mit den Kindern
deutsch zu sprechen.
Das Spiel im Kindergarten
Wir bieten vielfältige Spielanlässe, die das Lernen der deutschen Sprache
fördern. Dabei unterscheiden wir zwei Formen des Spiels: Das Freispiel und
das angeleitete Spiel.
Sprachförderung im Freispiel
 Beim Freispiel bestimmt das Kind selbst, mit wem, womit, wo und wie
lange es spielen möchte. Dem Freispiel geben wir den größten Raum im
Tagesablauf. Die Kinder lernen, eigene und fremde Gefühle
wahrzunehmen und zu berücksichtigen, und erleben ihre Stärken und
Schwächen. Unsere Aufgabe als Erzieherinnen eines ungarndeutschen
Kindergartens ist es, auch im Freispiel einfühlsam die deutsche Sprache
einzubringen.
 Wir beobachten die Kinder bei ihren Spielen und bringen Spielimpulse
 zum passenden Zeitpunkt in deutscher Sprache ein.
Sprachförderung im angeleiteten Spiel
 Im angeleiteten Spiel nutzen wir die Vielfalt kreativer Spiele und
Spielformen, um die Kinder mit der deutschen Sprache vertraut zu
machen: Lieder, Reime, Kreisspiele, Tänze, Märchen ...
 Wir nutzen die verschiedensten Anlässe im Kindergartenalltag, um mit
den Kindern zu sprechen, und verwenden dabei die deutsche Sprache:
 Wir gestalten Gespräche während den Spaziergängen und
Ausflügen. Die Kinder erleben sehr viele Eindrücke und versuchen
darüber reden.
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Lernorte und Lernatmosphäre
Spielend Sprache lernen in einer Atmosphäre des Wohlbefindens
Sprachförderung erfordert eine Atmosphäre, in der Kinder Wertschätzung
erfahren, in der sie angstfrei, unbeschwert und lustvoll sprechen und zuhören
können.
Wir schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens in einer anregenden
Lernumgebung.
Wie wir das erreichen
 Wir nehmen jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen wahr.
 Wir gehen liebevoll mit jedem Kind um, indem wir ihm zuhören, ihm Zeit
geben und es mit seinen Anliegen und Bedürfnissen ernst nehmen.
Damit vermitteln wir ihm, dass es angenommen, geliebt ist.
 Wir vereinbaren gemeinsam mit den Kindern Regeln und Abmachungen.
 Wir schaffen wir eine klare Tagesstruktur, die den Kindern Sicherheit und
Orientierung gibt und damit maßgeblich zum Wohlbefinden beiträgt.
 Uns Erzieherinnen ist bewusst, dass wir durch unser Verhalten und
unsere Haltung das sozial-emotionale Klima mitprägen.
 Wir ermöglichen den Kindern Ausgewogenheit zwischen Phasen des
Tätigseins und Phasen der Ruhe.
 Kinder lieben es, Musik zu machen – Musik erfreut die Herzen und trägt
somit zum Wohlbefinden der Kinder im Kindergarten bei. Die deutsche
Sprache lernen sie dabei spielend.
 In unseren Angeboten berücksichtigen wir die musikalische
Frühförderung. Dabei wird das emotionale Wohlbefinden des Kindes
gestärkt, und es findet neue Ausdrucksmöglichkeiten. Rhythmus der
Reime und die Melodie der Lieder unterstützen das Gedächtnis der
Sprache.
 Lieder, Singspiele, Tänze und Klanggeschichten in deutscher Sprache
haben ihren festen Platz im Kindergartenalltag.
 Fast in jedem Spiel finden wir rhythmische Bewegungen, z. B. bei
Fingerspielen und Kreisspielen. Wir brauchen dabei nicht immer
Instrumente, auch unser Körper kann zu einem Instrument werden, z. B.
beim Patschen, Klatschen und Stampfen. Fingerspiele sind verbunden
mit Sprache und Bewegung und bereiten Kindern viel Spaß.
 Wir spielen auch mit Rythmus-Instrumenten, was die Erlebnis- und
Ausdrucksfähigkeit steigert. Kinder sind sehr kreativ und finden in jedem
Gegenstand Töne und Klänge, mit denen sie Rhythmen schlagen
können – eben Musik machen.
Kinder brauchen eine Umgebung, die räumlich und sachlich für die kindliche
Neugierde und die Handlungsbedürfnisse ein hohes Anregungspotential bereit
hält.
Wir schaffen Spiellandschaften in den Innenräumen und im Außenbereich, wo
wir vielfältige Möglichkeiten zur Beschäftigung zur Verfügung stellen.
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Wie wir das erreichen
Wir schaffen eine anregende Lernumgebung, wir gestalten Spiellandschaften.
 Wir gestalten und strukturieren die Innenräume:
 Wir richten verschiedene Ecken im Gruppenzimmer und im gesamten
Kindergarten
ein:
Mal-,
-,
Puppen-,
Märchen-,
Natur-,
Nationalitätenecke, Bauplatz usw.
 Im Gruppenzimmer haben wir Ecken für verschiedene
Spieltätigkeiten (Puppenküche, Bauplatz, Spiele am Tisch, usw.)
 Wir bieten Rückzugsmöglichkeiten an.
 Wir nutzen alle räumlichen Ressourcen (zB. innere Öffnung).
 Wir gestalten den Außenbereich kreativ und nutzen das gesamte
Umfeld, damit die Kinder viele Erfahrungen machen können.
 Wir bieten Möglichkeiten zum Klettern und Schaukeln
 Die Gestaltung des Außenbereichs bietet den Kindern vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten.
Die Förderung der deutschen Sprache und Kultur spiegelt sich in der
Gestaltung unserer Kindergartenräume wieder
Wie wir das erreichen
 Wir haben im Gruppenzimmer deutschsprachige Spiele, Bücher, CDs.
 Wir haben im Gruppenzimmer ständige und wechselnde Ausstellungen
zu den ungarndeutschen Traditionen
 Die Kinder lernen die ungarndeutschen Symbole (Rosmarin, Farben,
Motive, Stickerei-Muster usw.) kennen.
 Die Auffrischen und Hinweise an der Pinnwand schreiben wir auch in
Deutsch.
 Wir verschicken zweisprachige Einladungen zu unseren Veranstaltungen
(Martinstag, Muttertag, usw.).
An allen Lernorten ermöglichen wir den Kindern vielfältige Erlebnis-,
Erfahrungs- und Lernprozesse mit allen Sinnen Wir begleiten die gesamten
Aktivitäten und Handlungen in deutscher Sprache.
Wie wir das erreichen
 Wir lassen die Kinder Erfahrungen sammeln, wenn es möglich ist, an Ort
und Stelle.
 Wir machen Ausflüge, beobachten die Umwelt,
 Wir lassen die Kinder erfahren, wie Pflanzen wachsen und was sie für
das Wachsen brauchen: Licht, Wasser, Erde.
 Wir experimentieren mit Wasser.
 Wir machen mit den Kindern Ausflüge, z.B. am Weltwassertag zum
Bach.
 Wir machen zu allen Jahreszeiten Spaziergänge in der Natur und
sammeln Blätter, Früchte und benennen sie in Deutsch.
 Wir suchen immer wieder nach neuen Lernorten im Umfeld – Bibliothek.
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 Wir besuchen einen Bauernhof und schauen zu, wie das Vieh gefüttert
wird (Pferd, Kuh, Schwein, Huhn, Hahn, Ente usw.).
Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine wichtige Bedingung der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes ist „die
kluge Liebe“. Die Erziehung des Kindes kann nur dann erfolgreich sein, wenn
die Eltern und der Kindergarten zusammen arbeiten.
Die Erziehung des Kindes geschieht in ersten Linie in der Familie, was eine
äusserst wichtige Roll ebei der sprachlichen Entwicklung spielt.
Wir beziehen die Eltern als wichtigste und ständige Partner in die Arbeit des
Kindergartens ein.
Wir informieren die Eltern umfassend über die besonderen Ziele der
ungarndeutschen Erziehung. Bei uns werden die Eltern über alles rechzeitig
informiert.
Wir
halten
jährlich
je
zweimal
Sprechstunden
und
Elternbesprechung.
An den Tagen der offenen Tür können die Eltern beobachten, wie ein Alltag im
Kindergarten ist und wie viel sich ihre Kinder entwickelten.
An der Wand des Umkleideraumes hängt eine Tafel. Hier werden die Eltern
über die Ergebnisse und Erziehungsarbeit der Gruppe bzw. die Reime, Lieder
und Gespräche in Bezug auf Jahreszeiten und Feiertage in der Zweitsprache
informiert.
Wie wir das erreichen
 Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen.
 Wir zeigen den Familien die Besonderheiten der ungarndeutschen
Erziehung auf und lassen sie den Nutzen erkennen.
 Wir geben den Eltern Einblick in unsere Arbeit bzw. in unser
pädagogisches Programm.
 Wir zeigen ihnen dabei auch die Möglichkeiten zur Mitarbeit und die
Wichtigkeit ihres Beitrages auf. Wir planen entsprechende Aktivitäten
ein:
 Wir gestalten offene Spielnachmittage, Bastelnachmittage, Tage der
„offenen Tür”.
 Wir organisieren zusammen mit den Familienangehörigen
Nationalitätentage.
 Wir gestalten Bastelnachmitage mit den Eltern.
 In die Vorbereitung von Festen und Feiern beziehen wir die Eltern
aktiv ein.
 Eltern und Großeltern, die ungarndeutsche Bräuche kennen, laden
wir in den Kindergarten ein und lassen sie erzählen.
 Wir empfangen dankend die Hilfe von Eltern, um das Niveau unserer
Erziehungsarbeit zu erhöhen.
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 Wir treffen Vereinbarungen mit den Familienangehörigen, wie sie die
Sprachförderung ihres Kindes unterstützen können. Wir zeigen ihnen
dazu Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit auf.
 Wir geben den Eltern bei Bedarf Reime, Liedertexte, Bilder- und
Märchenbücher mit.
 Wir führen mit den Eltern Gespräche über die (sprachliche) Entwicklung
des Kindes.

Kontakte nach Aussen pflegen
Wir bauen und pflegen die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen
ungardeutschen Kindergärten, Organisationen und Institutionen.
Wie wir das erreichen
 Wir suchen und pflegen die Zusammenarbeit mit anderen NationalitätenKindergärten. Dazu organisieren wir Treffen, bei denen wir unsere
Erfahrungen und Ideen austauschen, Anregungen weitergeben und uns
gegenseitig unterstützen und stärken.
 Wir geben dem Träger und den Schulen Einblick.
 Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und
Nationalitäten-Minderheiten.
Wir gestalten eine aktive Öffentlichkeitsarbeit für unser Sprach- und
Kulturprogramm. Wir nutzen dabei alle Foren und Medien zur Veröffentlichung
unserer pädagogischen Arbeit.
Wie wir das erreichen
 Wir informieren die Gemeinde über unsere pädagogische Arbeit.
 Zu bestimmten Veranstaltungen und zu Ausstellungen laden wir den
Bürgermeister und den Gemeinderat sowie Mitglieder der
Nationalitätenselbstverwaltung ein
 Wir pflegen Kontakte zu anderen Kindergärten und pädagogischen
Einrichtungen und laden diese zu Veranstaltungen ein.
 Wir bieten Tage der „offenen Tür” an.
 Wir gestalten Partnertage im Kindergarten: Eltern, Großeltern erzählen
über ihren Beruf.
 Wir präsentieren uns als ungarndeutschen Kindergarten durch die
Raumgestaltung und die Beschriftungen in deutscher Sprache.
Innere Organisation des Kindergartens
Die Qualität der Bildungsarbeit sichern
Wir stellen uns der Herausforderung, hohe Qualität in unserer Bildungsarbeit zu
sichern. Das Leitbild ist uns eine wichtige Grundlage. Die darin festgehaltenen
Leitlinien und Ziele geben uns Orientierung und Unterstützung.
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Wir richten unsere Arbeit an den Grundlagen aus, die von
ungarndeutschen
Gremien
für
die
besonderen
Bedürfnisse
ungarndeutschen Kindergärten festgelegt sind.

den
der

Wie wir das erreichen
 Wir befassen uns eingehend mit dem Nationalitätengesetz und
berücksichtigen es.
 Wir setzen uns mit den neuesten Informationen auseinander, bei
Unklarheit oder Zweifel fragen wir nach.
 Wir orientieren uns an den Richtlinien für die Nationalitätenkindergärten
und am Bildungsgesetz.
 Bei der Erstellung unseres pädagogischen Programmes orientieren wir
uns am Leitbild für ungarndeutsche Kindergärten. Wir integrieren die
Ziele und Maßnahmen schrittweise in unser Programm.
 Wir überprüfen regelmäßig unsere Arbeit auf der Grundlage des neuen
Leitbildes.
Die Dokumentation erfüllt zwei Funktionen:
 Zum einen ist sie ein Arbeitsintrument für uns Erzieherinnen. Sie
erleichtert die Kontinuität, die Transparenz und die Erfolgskontrolle im
Team.
 Zum anderen ist sie ein Leistungsnachweis des Kindergartens nach
außen.
Wir gestalten unsere Arbeit transparent nach innen und nach außen und
dokumentieren sie.
Wie wir das erreichen
 Im Team geben wir uns gegenseitig Einblick in unsere Tätigkeiten.
 Wir reflektieren und planen gemeinsam unsere Arbeit.
 Wir beobachten wertfrei die Entwicklungs- und Lernschritte der Kinder
und tauschen unsere Beobachtungen im Team und mit den Eltern aus.
 Wir machen den Entwicklungs- und Lernprozess eines jeden Kindes
sichtbar. Dazu legen wir für jedes Kind einen Entwicklungsplan an und
dokumentieren unsere Beobachtungen im „Kinderpersonalblatt. Zudem
führen wir für jedes Kind ein Portfolio. Es beinhaltet: Beobachtungen, die
wir mit dem Kind besprechen, Zeichnungen des Kindes – diese geben
Einblick in die Entwicklung des Kindes, geführte Interviews mit dem
Kind, Lerngeschichten ...
 Wir präsentieren unsere Arbeit durch Fotos.
 Wir dokumentieren unsere Arbeit durch Aufzeichnungen.
 Wir dokumentieren unsere Ausflüge, Feste.
 Wir gestalten Fotodokumentationen.
 Wir informieren die Nationalitätenselbstverwaltung über unsere Arbeit.
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Das Bild der Kindergärtnerin
Die Kindergärtnerinnen sind in unserem Kindergarten hochqualifiziert, verfügen
über ein Diplom. Die Kindergärtnerinnen in den zweisprachigen Gruppen sollen
sehr gute Sprachkenntnisse beherrschen.
Sie organisieren das Kindergartenleben auf der Minderheitensprache. Sie
streben danach, dass die Erwachsenen, die an der Versorgung der Kinder
teilnehmen, das Hochdeutsch kennen und benutzen.
 Als
sprachliches
Vorbild
dienen
und
über
hervorragende
Sprachkenntnisse verfügen.
 Qualifizierte Fachkenntnisse besitzen
 Die kindliche natürliche Neugier bewahren und dementsprechend
motivieren.
 Alte Bräuche und gute Gewohnheiten beibehalten
 Sich mit der neuen Denkweise identifizieren
 Integrieren - differenzieren
 Lebenskompetenzprogramme wie "Freunde", "eigenständig werden",
und "erwachsen werden" helfen den Pädagoginnen in ihren
Bemühungen auf die Probleme der Kinder im Kindergarten gezielt
einzugehen und sie zu unterstützen.
Die wichtigste Aufgabe der Kindergärtnerinnen ist es, dass die Kinder die
deutsche Sprache liebgewinnen. Die menschliche Sprachfähigkeit ist
angeboren. Zur Entwicklung seiner angeborenen Sprachfähigkeit braucht das
Kind eine sprachanregende Umgebung.
 Die Kindergärtnerin muss die Altersbesonderheiten der Kinder
berücksichtigen: die Artikulationsbasis, die Aussprache und die
Musikalität der Sprache soll man empfinden, die Nachahmungsfähigkeit,
die Neugierde.
 Die Grundbedürfnisse des Kindes ist wichtig: Jeden Tag wird jedem Kind
Aufmerksamkeit geschenkt. Sicherheit und Geborgenheit geben dem
Kind. Die Kindergärtnerin soll mit den Kindern einen engen,
unmittelbaren und gefühlsbetonten Kontakt ausbauen.
 Erfolgreich ist der Spracherwerb im Vorschulalter: Die Kinder sind im
Antworten und Rollenwechsel(Hörer – Sprecher). Die Kinder können
sich mit einem geringen aktiven Wortschatz haben und sie sollen einen
größeren passiven Wortschatz aufgründen
 Grundprinzip in der Spracherziehung: Die deutsche Sprache wird
regelmäßig und täglich gebraucht und geübt. Das Üben und
Wiederholen stärkt im Kind das Sicherheitsgefühl und führt zum Erfolg
im Spracherwerb. Die Kindergärnerin hat die Aufgabe, die Sprache der
Situation entsprechend zu wechseln.
 Eine der wichtigsten Aufgaben in der Spracherziehung ist, Traditionen,
Sitten und kulturelle Wertvorstellungen der Nationalität zu pflegen. Die
Identität des Kindes soll man positiv festigen.
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 Eine gute Lernatmosphäre haben: Das spontane, unbewußte und
imitative Lernen. Die deutsche Sprache soll man durch situatives und
handlungsorientieres Lernen vermitteln. Die Kinder lernen nach
Hörverständnis. Deutsch soll man bei allen Gelegenheiten im
Kindergartenalltag verwenden.
Die Kindergärtnerin soll im Zweitspracherwerb darauf achten, dass „innerhalb
einer Gruppe zwischen den Kindern alters- und entwicklungsbedingte
Unterschiede bestehen“.
Entwicklungsmerkmale am Ende der Kindergartenerziehung
 Die
Kinder
kennen
und
gebrauchen
Grüssungs
und
Höflichkeitsformeln.
 Sie können Wünsche, Bitten und Bedürfnisse in gelernten Satzmodellen
ausdrücken.
 Sie sind fähig, sich entsprechend der Kommunikationssituation zu
verhalten (einfache
 Fragen stellen, auf Fragen antworten).
 Die Kinder benennen Gegenstände, Gebäude, Arbeitsvorgänge und
Geschehnisse in
 deutscher Sprache.
 Sie benennen Pflanzen, Tiere, Jahreszeiten.
 Sie sind fähig Zusammenhänge in einfachen Sätzen auszudrücken.
 Die Kinder kennen und benennen Körperteile, kennen Richtungen im
Zusammenhang mit
 dem Körperschema.
 Sie benennen Bewegungsarten, sie kennen die Regeln der einfachen
Bewegungsspiele.
 Die Kinder kennen in ihrem Alter entsprechender Tonhöhe Lieder,
Kreisspiele. Wo möglich kennen sie solche auch in der Mundart.
 Die Kinder erkennen Charakterzüge der deutschen Musik.
 Sie erkennen, benennen musikalische, rhytmische Vorgänge.
 In den manuellen Tätigkeiten bennen die Kinder Gegenstände, Mittel,
Arbeitsvorgänge, Formen, Farben.
 Die Kinder verfügen über eine schöne Aussprache und wenden gerne
ihre Sprachkenntnisse an, auch in Mundart- wo möglich.
 Sie sind fähig die Sprachen voneinander zu trennen.(deutsch ungarisch)
 Sie kennen viele Reime, Gedichte in deutscher Sprache und verwenden
diese spontan im Kindergartenalltag.
 Die Kinder nehmen aktiv am Erzählen und Darstellen von Märchen teil.
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napjától

ZÁRADÉK

N Y ILAT K OZAT

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén
készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján
2015. év augusztus hó 31. napján a Pedagógiai Programot elfogadta.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő
aláírásukkal tanúsítják.
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N Y ILAT K OZAT

A Szülői Közösség, a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Pedagógiai
Programjának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott
kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.
A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: Dombóvár, 2015. év augusztus hó 31. napján

…………………………………………
A Szülői Közösség elnöke
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A Közalkalmazotti Tanács a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Pedagógiai
Programjának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott
kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.
A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: Dombóvár, 2015. év augusztus hó 31. napján

...................................................................
A Közalkalmazotti Tanács megbízásából
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