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Bevezető
Pedagógiai programunkat a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján, a szülők igényének
és véleményének kikérésével, az alapító okiratban foglaltak betartásával, valamint a
nevelőtestületi tanácskozás eredményeképpen állítottuk össze.
Számba vettük intézményünk erősségeit, gyengeségeit, az előttünk álló lehetőségeket,
feladatokat, valamint a leküzdendő nehézségeket, amelyek céljaink megvalósulását nehezítik.
Ennek megfelelően alakítottuk ki azt a struktúrát, értékstruktúrát, amelynek szellemében
működtetni kívánjuk óvodánkat, végezni nevelő-oktató tevékenységünket (missziónkat).
Az intézmény Nevelőtestülete

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve
22/2013.(III.22.)

EMMI rendelete egyes

köznevelési

tárgyú miniszteri

módosításáról
1997.évi XXXI törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról
Alapító Okirat
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1. ÓVODÁNK
1.1.

Alapító okirat pedagógiai programot érintő részei, alapadatai

Az intézmény hivatalos elnevezése:
Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda

OM azonosító: 201886
Alapítás időpontja: 2013. 07. 01.
Székhelye: 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.
Intézmény típusa: Óvoda
Maximális férőhely: 50 fő

Intézmény fenntartója: Bakonynána Német Nemzetiségi Önkormányzat
Működési köre: Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Tés községek valamint Zirc város
közigazgatási területe. Kérésre más településekről is fogadhat gyermeket az intézmény.
Alaptevékenysége:


Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai



Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

 Az óvoda biztosítja azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátását, akik a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
6
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 Beszédfogyatékos, értelmi, mozgásszervi, vagy érzékszervi fogyatékos
 Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy
 Egyéb

pszichés

fejlődési

zavarral

(súlyos

tanulási,

figyelem

–

vagy

magatartásszabályozási zavarral) küzd.


Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai



Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



Óvodai intézményi étkeztetés

 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Besorolása:
Tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv
Jogállása: jogi személyiséggel rendelkező

1.2. A Bakonynánai „Aprónépek”Német Nemzetiségi Óvoda története,
bemutatása

Bakonynána 1000 fős kis község a Bakony szívében, Zirc városától 14 km-re.
Lakóinak nagy része idős, nyugdíjas, a fiatalabbak távolra utaznak dolgozni. A kevés itthon
maradó gazdálkodik. A falu nagyobbik részét erdő veszi körül, jelentős kirándulóhely az itt
található Gaja patak, Római-fürdő.
Óvodánk 1987 óta működik, először egy, majd 1991 óta két vegyes csoporttal.
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1999 júliusától szülői kezdeményezésre német nemzetiségi intézmény lett óvodánk.
Az óvodánkat fenntartó községi önkormányzat az évek folyamán többször kötött a
környékbeli

önkormányzatokkal

közoktatási

feladataik

ellátásának,

az

óvoda

költséghatékonyabb működtetésének megvalósítása érdekében megállapodást.
A társulási megállapodások következtében 2005. augusztus 31-tól a Bakonynána és Dudar
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Intézményegységeként, működött óvodánk, majd a
2010. szeptember 1-től a Magas-bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
Intézményegységeként, majd 2013. január 1-től Magas Bakonyi Óvodai Intézmény
Intézményegységeként működött óvodánk.
2013.július 1-től újra önálló intézményként működik óvodánk.
Mivel óvodánk német nemzetiségi intézmény. Az óvónők képzése folyamatos volt, ennek
következtében három kolléganőnk a meglévő óvodapedagógusi diplomája mellé a bajai
Eötvös József Tanítóképző Főiskolán nemzetiségi óvodapedagógusi diplomát szerzett. A
nevelőtestület valamennyi tagja fontosnak tartja a folyamatos fejlődést, így az évek folyamán
a folyamatos képzéseknek köszönhetően, óvodánkban egy fő fejlesztőpedagógusi, egy fő
minőségbiztosítási egy fő pedig közoktatás vezetői szakvizsgát tett. Folyamatosan törekszünk
a továbbképzések adta lehetőségeket kihasználni, a megszerzett ismereteket hétköznapi
munkánkba beépíteni.

A 80-as évektől foglalkoztatott bennünket az óvodai nevelés lehetséges megreformálása, a
mindenkori

igényekhez

való

igazítása.

Ennek

során

eljutottunk

nevelőmunkánk

megújításához, melynek alapja a gyermekek egyéni képességének figyelembevétele volt.
Szemléletünk alakulásában szerepet játszottak alternatív programok. Nevelőmunkánkban
kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a helyi elsősorban nemzetiségi hagyományokra való
támaszkodás.

Jelenlegi

formáját

„Az

óvodai
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figyelembevételével nyerte el. Programunk a gyermek megismerőtevékenységét veszi alapul,
köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat:


óvó-védő,



szociális,



nevelő-személyiségfejlesztő.

Az alapvető funkciókon túl a jövőben is felvállalja az alábbi kiemelt feladatokat, melyek a családok
óvodánkkal szembeni elvárásainak is megfelelnek:



prevenció, korrekció, kompenzáló tevékenységet, a magatartási és
viselkedési problémákkal küzdők beilleszkedését, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermekek segítését és fejlesztését integrált nevelés
keretében,



az egyes területeken kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek
tehetséggondozását,

a

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek

felzárkóztatását, esélyegyenlőségük biztosítását,


környezetvédelmi,

környezettudatos

magatartásra

nevelést,

gazdag

természetismereti tapasztalati lehetőségeket biztosítsunk, mélyítve ezzel a
gyermekek lakókörnyezetéhez való érzelmi kötődését,


hagyományápolás beépítését nevelő-oktató munkába, megismertetni és
tiszteletet ébreszteni a falusi ember és kétkezi munkája iránt,



a nemzetiségekhez tartozó és a migráns gyermekeknek biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális
és interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

Erősségeink:


bábozás, dramatikus játék



gyermek és ifjúságvédelmi munka



origami



vizuális nevelés
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népi gyermekjátékok



német nemzetiségi hagyományok ápolása

Célunk: hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükben, az őket körülvevő
világban.
Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni
képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű
tevékenységében. Tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve egyre jobban
eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul a világba. A program kiindulási vonala a
környezeti nevelés és a nemzetiségi hagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett
ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei
ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt, sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.
Egyediségét adja programunknak, hogy a természeti környezetre figyelve jeles napok
számbavételével tervezzük mindennapjainkat. A gyermeki tevékenység szabadsága
alapelvünk, útmutató a gyermek egyéni fejlődés üteme. Sikeresen tevékenykedhet, alkothat a
hátrányos helyzetű és tehetséges gyermek egyaránt, megfelelő gondozást kap a speciális
ellátást igénylő gyermek is. (Magatartászavar, beszédhiba, enyhe értelmi fogyatékosság stb.)

Az óvodai élet különböző tevékenységi formáin túl, próbáljuk a vidéki élet „hátrányait”
csökkenteni azzal, hogy a gyerekeket szervezett színházi, bábszínházi előadásokra,
kiállításokra, kirándulásokra visszük, illetve helybe hozzuk az előadóművészeket. A helyi
előadásokat nyilvánosra szervezi az óvoda, így azok a kisgyermekek is részt vehetnek rajta,
akik még nem járnak intézményünkbe. Így is próbáljuk az intézményt minél nyitottabbá tenni
községünk felé.
Tervezésünk egyedisége, hogy a környezetismeret adja a tanulási folyamat gerincét, melyet
heti rend szerint valósítunk meg. A vegyes csoportbeosztásban kiscsoporttól nagycsoportig a
gyermek több alkalommal találkozik ugyanazokkal az eseményekkel, a folyamatosság és az
10
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ismétlődés segíti a gyermek biztonságosabb eligazodását a mindennapokban, tájékozódását
időben. Nevelőmunkánkban a folyamatosságnak, a rugalmasságnak nagy jelentőséget
tulajdonítunk.

A program alapját Celestin Freinet szellemiségű program elemei adják, amit helyivé az a
környezet tesz, amiben élünk, azok az adottságok, sajátosságok, melyek csak nálunk
érvényesek, és számunkra fontos értékek kerülnek megfogalmazásra.
„Különböző

szükségletekkel,

vágyakkal,

képességekkel,

álmokkal,

tapasztalatokkal,

érdeklődéssel és ismeretekkel rendelkező gyerekek és felnőttek, különböző csoportokat
alkotva egymásra hatva és egymást segítve alakítják, formálják az óvodát. Ettől az egyszeri és
megismételhetetlen hellyé válik, ahol minden nap, varázslat történik mások és magunk
örömére.”
A Freinet szellemiségű elemekkel a nevelőtestület egyetért, azonosulni tudunk az
alapelvekkel:


természetközelség,



életközelség,



a gyermeki munkálkodás, alkotás, önkifejezéseivel.

Óvodánkban német nemzetiségi nevelést is folytatunk, mely meghatározza óvodáink sajátos
arculatát.

Német

nemzetiségi

óvodapedagógusok

segítik

a

kisebbséghez

tartozók

önazonosságának megőrzését, a hagyományok ápolását.
Igyekszünk külsőségekben is megjeleníteni a nemzetiségi létet. Ezt tükrözik: nemzetiségi
rendezvények/ Martinstag / fellépéseken nemzetiségi / kékfestő / ruha a gyerekeken, az
ünnepi dekorációk és a német nyelvű feliratok, és foglalkozási segédeszközök.
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Folyamatosan gyűjtjük a kisebbség életmódját, kultúráját bemutató tárgyi emlékeket is.

Specialitásaink:
 német nemzetiségi óvodai nevelés
 Freinet-féle pedagógia alkalmazása, a helyi hagyományokat figyelembe vételével
 külső világ tevékeny megismerése - környezettudatos nevelés,
 egészséges életmódra nevelés
 logopédiai, fejlesztő foglalkozások, (gyógypedagógiai)
 népi játék és hagyományőrzés
 szabadidős

tevékenységek

széles

kínálata,

(családi

nap,

munkadélutánok,

kirándulások, nyílt ünnepek)
 sajátos

nevelési

igényű

gyermekek

12
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1.3. Óvodánk pedagógiai hitvallása
Óvodánkban olyan pedagógiai műhelyt kívánunk létrehozni, melyben minden ránk bízott
gyermek széleskörű személyiségfejlesztésben részesül.
Ennek érdekében:


Pedagógiai munkánkban a szakmai ismeretek állandó bővítésére törekszünk.



A képességfejlesztő, készségeket kialakító módszertani eljárásokat állítjuk munkánk
középpontjába.



Szociális hátrányokat kompenzálni tudó értékeket közvetítünk.



A gyerekek személyiségét tiszteletben tartjuk.



Felébresztjük óvodásainkban az egészséges életmód iránti igényt.

Munkánkat hivatásnak tekintjük, amelyet szeretetteljes légkörben végzünk. Segítünk abban,
hogy minden gyermek harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó
emberré váljon. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség
iránt elkötelezett, segítőkész pedagógusokkal, munkatársakkal és a velük együttműködő
szülőkkel szeretnénk megvalósítani.
Intézményünkben arra törekszünk, hogy


a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze,



a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek
kibontakoztatását, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak
megfelelő tevékenység által.

Munkánk fontos részének tekintjük, hogy a valamilyen területen tehetséget mutató
gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk a továbbfejlődésre, de ugyanolyan fontosnak tekintjük,
hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkóztatásban, beilleszkedésben.
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A nevelőmunkánk alapelvei
Intézményünkben az alábbi alapelveknek kell érvényesülnie az intézményi nevelő munka
egész területén:


Példamutatás erejének elve.



A család, mint elsődleges személyiségformáló és az óvoda együttműködésének elve.



A

nevelés

(erkölcsi-,

egészséges

életmódra-,

esztétikus

környezetre,

környezetvédelemre nevelés), a nevelhetőség és a komplex személyiségfejlesztés
fontosságának elve.


Esélyegyenlőség elve.



Közösségfejlesztés – egyéni bánásmód elve.



Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve.



Folyamatos ellenőrzés és értékelés elve.



Pozitív megerősítés elve.



Egységes nevelő hatások elve.
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2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai
neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira,

a pedagógiai és

pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára
építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – meghatározza a magyarországi
óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.

Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban, a helyi
lehetőségek, és szükségletek figyelembevételével határozza meg az óvodáinkban folyó
nevelőmunka célját, feladatait, alapelveit, a gyermeki tevékenységeket és a fejlődés
kritériumait.
Helyi programunk alapján érvényesülnek óvodai nevelésünkben azok a törekvések, amelyeket
nevelőtestületünk saját tapasztalatai szerint célravezetőnek minősít.

Az átdolgozott, módosított nevelési programunkban érvényre jutnak azok az összesített
vélemények, igények is, melyeket a szülők és más partnereink fogalmaztak meg óvodánk felé.
Gondosan ügyeltünk arra is, hogy úgy őrizzük meg óvodáink és a német nemzetiségi nevelés
sajátosságait, hogy azok szervesen illeszkedjenek nevelési programunkba.

Arra törekszünk, hogy a megőrizzük erősségeinket, melyek összhangban állnak nevelési
programunk fő értékeivel.
15
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A célok, feladatok és fejlesztések meghatározásakor elengedhetetlen az önértékelés.
Nevelőtestületünk arra figyel, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából, a helyi adottságok
figyelembevételével a legjobbat nyújtsa az egyéni fejlesztésben, a képességek és készségek
alakításában.
Programunk az óvodás gyermek alapvető tevékenységére, a játékra épül, mely döntő szerepet
játszik fejlődésében.
Végezetül olyan óvodai légkör kialakítására törekszünk:


ahol biztosított minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés,



ahol megvalósul a nemek társadalmi előítélet nélküli nevelése,



ahol biztosított a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése,



ahol a gyermekek nyugodt, vidám, szeretetteljes légkörben nevelkedhetnek és annyi
öröm éri őket, amiből a későbbi életszakaszaikban is meríthetnek,



a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;



ahová a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermekeiket,



ahol az óvoda nevelőtestülete és minden dolgozója megbecsülve végezheti munkáját.

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg;
 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;
 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére
kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben
tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen
színvonalas nevelésben.
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„… megadjuk ehhez az eszközöket, érzelmet, szellemet, jellembeli és testi fejlesztést és
képzést, logikusan előrehaladva, következetlenségek, erőszakosság nélkül, megállás
vagy visszalépés nélkül.”
/Brunszvik Teréz/

2.1.

Gyermekkép

A gyermek fejlődő egyéniség. Fejlődését meghatározzák a genetikai adottságok, a gyermeket
körülvevő személyi- és tárgyi környezete és az érési folyamat sajátos törvényszerűségei.
Ezekből a tényekből indul ki óvodai nevelésünk, ezek határozzák meg gyermekképünket, és
milyen gyermekeket szeretnénk nevelni. Szeretnénk, ha a mi óvodánkban nevelkedő
gyermekeknek boldog, nyugalmas gyermekkora lenne. Érezzék maguk körül az óvónők védő,
óvó gondoskodását.
Olyan gyermekekké nevelkedjenek, akik tisztelik egymást és a felnőtteket. Legyenek
kiegyensúlyozottak, önmagukkal és a világgal harmonikus kapcsolatban lévő, nyitott minden
iránt érdeklődő, kreatív gyermekek.
Legyenek fogékonyak és képesek a szeretetre, tartsák tiszteletben az érdekükben szabott
korlátokat. Tudják megkülönböztetni mi a jó és mi a rossz, ezek szerint cselekedjenek.
Környezetünkben jól eligazodó, szívesen kommunikáló gyermekek legyenek, akiket a
kapcsolatok teremtésében mindig nyitottság jellemez.
Alakuljon ki bennük a mély természetszeretet, a növényeket, állatokat tiszteljék és védjék.
Vállaljanak értük felelősséget. Értékeljék a munkát. Más sikereinek is tudjanak örülni.
17
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Minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön,
meglévő hátrányai csökkenjenek semmilyen előítélet kibontakozásának nem adunk helyet.
A nemzetiségi csoportjainkba járó gyermekek:
 legyenek nyitottak, fogékonyak a német nyelv és kultúra befogadására, váljon életük
részévé, nyújtson örömet számukra a nemzetiségi ünnepek ápolása, az azon való
részvétel.
Mi mindannyian, akik az óvodánkban együtt dolgozunk, mindent megteszünk, hogy azok a
gyerekek, akik tőlünk kikerülnek, rendelkezzenek ezekkel a tulajdonságokkal. A
gyermeknevelésben egyetlen dolog van, ami nem helyettesíthető, a SZERETET:
„ És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van
is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi
vagyok.” /1/
„Gyermekkel foglalkozni, az minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi a földön osztályrészünkül jutott, de
saját tökéletesítésünket is ez mozdítja előre.” /2/

2.2. Óvodakép

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Olyan intézmény,
melynek környezete gyermek közeli, derűt, biztonságot és nyugalmat áraszt, ahol a
gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
A családi nevelés kiegészítője, mely lehetővé teszi a 3. életévtől az iskolába lépésig a
gyermekek tervszerű személyiségfejlesztését, a gyermeki személyiség szabad kibontakozását.
18
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Intézményünk

óvó-védő,

szociális,

nevelő-személyiségfejlesztő

funkciót

lát

el,

a

gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés
belső pszichikus feltételei, így segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez
szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését és a környezettudatos magatartás
kialakulását.
Olyan óvoda, olyan nevelési légkör megteremtése a célunk, amelyben biztosítjuk az
óvodáskorú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, az érzelmek és ismeretek fejlesztését
szolgáló tevékenységeknek legmegfelelőbb feltételeit, sokszínűségét, figyelembe véve a
gyermekek egyéni készségeit és képességeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembevételével
(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

Egész nevelőmunkánkat áthatja a gyermekek egyéni különbségeinek tiszteletben tartása, a
szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia.
Igyekszünk megtalálni minden gyermek lelkéhez a kulcsot, arra törekedve, hogy napjaik
kényszermentesen, örömben teljenek.
Törekszünk arra, hogy minden gyermek megtalálja az óvodában - a társak és a
felnőttek körében- a helyét, kielégíthesse lelki szükségletét, kipróbálhassa erejét, tehetségét,
tapasztalati úton győződjön meg képességeiről, annak hatásairól.
Lehetőségeinkhez mérten segítjük a gyermeket képességeinek kibontakoztatásában, időben
feltárjuk az esetleges részképesség-zavarokat. Minden eszközzel segítünk feltételeink
tudatos

kiaknázásával,

a

gyermek

természetes

életigényének,

életelemének

figyelembevételével és alkalmazásával (mozgás, játék) - az ilyen jellegű zavarok
leküzdésében, mely révén közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez
szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
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Pedagógiai

tevékenységrendszerünk

és

tárgyi

környezetünk

segíti

a

gyermekek

környezettudatos magatartásának kialakulását.
Óvodapedagógusaink minden tevékenység során figyelembe veszik és igazodnak a gyermek
személyiségéhez.
Óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tekintjük.
Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó segítő, támogató attitűdje modell értékű.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét.
Óvodánk nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem
egyéb értelemben.

2.3. Nevelési elveink
Általános nevelési elveink:
Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem, elfogadás, tisztelet,
szeretet, megbecsülés és bizalom illeti meg.
Szoros kapcsolat kialakítása a családdal, melyet a bizalom hat át.
Az óvodás korú gyermek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő
modell szerepe kiemelkedő jelentőségű.
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A folyamatosság és a rugalmasság elvét érvényesítve törekszünk a gyermeki igényekre,
szükségletekre épülő jó közérzet biztosítására.
Az óvodapedagógus egész magatartását az elfogadás, a másság és az egyéni különbségek
tiszteletben tartása, és nagyfokú tolerancia jellemzi.
A személyiségfejlesztés során az óvodapedagógus figyelembe veszi a gyermekek életkorát,
egyéni fejlődési ütemét és képességeit, alkalmazza a differenciált bánásmód elvét.
A nemzetiségi, családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, multikulturális nevelésen alapuló integrációt, az alapvető
emberi- és szabadságjogok védelmét.

A helyi adottságokból és igényekből fakadó nevelési elveink:

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játéknak, amely a kisgyermek alapvető tevékenysége:
általa képességei, készségei fejlődnek, tapasztalatokat gyűjt, ismereteket szerez.
Az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. Az
egészségnevelés kiemelt az óvodáink életében. A családdal együttműködve a legfontosabb a
megelőzés, az egészségmegőrző szokások kialakítása.
A kedvező környezet adta lehetőségek kihasználására törekszünk. A természet megismerése,
szeretete, óvása beépül a mindennapjainkba. Valljuk, hogy a gyermekkor egyik
legmeghatározóbb élménye a természettel való találkozás.
A családokkal való partneri kapcsolat alakulását és az együttnevelést segíti a szülők minél
aktívabb bevonása az óvodai életbe (nyílt napok, munkadélután, közös kirándulás, stb.).
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Mivel óvodánk német nemzetiségi óvoda a különbözőségek elfogadását is kiemelt nevelési
elvként kezeljük.

2.4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük a 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődését,
személyiségük kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével.

Célunk:


derűs, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkör biztosítása,



a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, jó közérzet biztosítása,



a gyermekek mindenekfelett álló érdekének és jogainak biztosítása,



a családi nevelés elsődlegességének figyelembevétele, kiegészítése,



a játék elsődlegességének biztosítása,



a gyermekek anyanyelvi nevelése és kommunikációs készségének fejlesztése,



a mozgás és az aktív életmód természetes gyermeki igénnyé válásának megalapozása,



egészséges életmód kialakítása,



az érzelmi intelligencia fejlesztése,



a természeti és társadalmi környezet megismerésén keresztül környezettudatos
magatartásra nevelés,



a gyermekek tapasztalatszerzése sokoldalú legyen, minél több érzékszerven keresztül
történjen,



a gyermekek saját képességeinek megfelelő fejlesztése,



a változatos tevékenységformákon keresztül, a gyermekek kíváncsiságára építve
22
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felkeltsük érdeklődésüket, nyitottá tegyük az új ismeretek befogadására,


a gyermekek szocializálása,



a különbözőségek elfogadására, egymás iránti toleranciára nevelés,



a modellértékű, pozitív példamutatás,



az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint elérése.



a német nyelv és kultúra megismertetése, a néphagyományok átörökítése és
megőrzése,



minél teljesebbé váljon a német nyelven folyó kommunikáció,



a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése,



a német nyelv iskolai tanításának megalapozása, előkészítése



a német kultúrkincsből (irodalom, ének-zene népi játékok) tudatosan felépített
tematika segítségével változatos módon a nyelv elsajátítása.

Általános alapelvek

Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodáinkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk
szolgálni. Falusi gyermekeket nevelünk, akiknek a valósággal való kapcsolata (természeti
környezet) tág lehetőséget biztosít a fejlesztésükre.
Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi, mentális gondozásra, az óvodai
élet nyitott, bizalmas, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat,
autonómiájukat. Segítjük önkifejezésüket személyiségük természetes fejlődést.
Óvodáinkban arra törekszünk, hogy a gyermekek a legkülönbözőbb programok között
válogathassanak és az óvónők által kezdeményezett programok mindegyike igazodjék az
életkor követelményeihez, az életkori sajátosságokhoz.
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A tevékenységi formák kölcsönhatását, egymásra építettségét fontosnak tartjuk, mert a
gyermekek által szívesen és könnyedén végezhető tevékenységek összessége biztosíthatja a
gyermek személyiségének kibontakoztatását. Az összes óvodai tevékenység alapját a
természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, szokások adják, egyre
magasabb szintű tapasztalatszerzéssel.
Az óvodai nevelés egész folyamatában komplexitásra törekszünk, az óvodai nevelés területei,
tevékenységformái között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten, viszont
meghatározó szerepet szánunk a környezetismeretnek, a néphagyománynak, a nemzetiségi
hagyományoknak, a játéknak, a mozgásnak és az anyanyelvnek.
Programunk rugalmasan alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges
gyermekek nevelésében.

2.5.

A FREINET SZELLEMISÉGRŐL

Óvodánk a Freinet szellemiségű elemekkel bővítve végzi nevelőmunkáját.
Freinet pedagógiája egy tevékenységközpontú, öröm- és sikerorientált, a gyakorlatból
építkező és általa fejlődő szintézis-pedagógia. Jellemző rá, hogy többféle irányzatból
építkező, mobil, nyitott rendszer, mely újabb és újabb ötletekkel, módszertani megoldásokkal
bővíthető. Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoztatását
állítja a középpontba, melynek feltétele a demokratikus, bizalmat, biztonságot, segítségnyújtó
megértést és toleranciát sugárzó légkör, ahol tudatosan építenek a gyerek önállóságára.
Elősegítik a benne szunnyadó képességek maximális kibontakozását. Segítenek választ kapni
a kérdéseire és föloldják a szorongásait. Egy gyerekekből és felnőttekből álló közösség tagja
lehet,

ahol

joga

van

a

kezdeményezésre,

az

érdeklődésétől

függő

szabad

tevékenységválasztásra és lehetősége nyílik a kutatásra, kísérletezésre, az egyéni felfedezésre.
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Természetes érdeklődése, lelkesedése megerősítést kap, ébren tartják a vele született ösztönző
erőt, a kíváncsiságot.
Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütem eltolódásait, képességeket, irányultságokat és
mégis képes kialakítani az együttműködést, egymás különbözőségének elfogadását és a
toleranciát. Tiszteli a gyerek sajátosságait, megfogalmazza és biztosítja a gyerek jogait.
Humanista, természetes, harmóniát és egyensúlyt sugárzó rendszer, melynek központi
kategóriája maga az élet.
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3.

A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS

IRÁNYELVE
A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni
fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.
A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy
 biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára,
 ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és
szokásokat,
 készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására,
 segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztést.
A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi
biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél
teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikációs helyzetekkel biztosítja az
utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.
A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék)
tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást.
A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak
megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét.
A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése
 A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig
tart.
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 A nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvodapedagógusnak beszélnie kell a
nemzetiség nyelvét, ismernie kell a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját,
hagyományait, szokásait. Fontos feladata a kultúrkincs továbbörökítése.
 A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodában jellemzően a kisebbség nyelvén kell
szervezni a gyermekek óvodai életét. Törekedni kell arra, hogy a gyermekek
gondozásában résztvevő felnőttek is ismerjék és használják a nemzetiség nyelvét
(tájnyelvét).
 A nemzetiségi óvoda nevelő munkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel
stb.), nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, különösen a
gyermekek a nyelvi kultúrájának fejlesztése, a hagyományápolás és a nemzetiségi
indentitástudat megalapozása és fejlesztése terén.
 A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodának a nemzetiségi kultúra és nyelv
ápolását segítő eszközökkel is rendelkeznie kell.
 Az óvoda környezete tükrözze a nemzetiség kultúráját, a nemzetiség életmódját,
szokásait, hagyományait és tárgyi emlékeit.
Nemzetiségi nevelést folytató óvoda
A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv (a kisebbség nyelve és a
magyar nyelv) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv
használata érvényesül. A két nyelv használatának arányát a nevelési programban az óvodai
élet kezdetén a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. A hangsúly a nemzetiségi
nyelv fejlesztésére helyeződjék.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyermekben alakuljon ki
pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és nyelve iránt.
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Életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel, amely
lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a nemzetiség nyelvén közvetíteni.
Tudjon tájékozódni az ismert kommunikációs helyzetekben (gondozási szituációk, egyéb
óvodai tevékenységek).
Ismerjen a nemzetiség, az anyanemzet (anyaország) kultúrájából merített dalokat, meséket,
verseket, mondókákat és játékokat (esetenként tájnyelven is).
Ismerkedjék meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra értékeivel;
tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését (a nemzetiségi néphagyomány elemeit az
életkori sajátosságoknak megfelelően beépítjük a magyar néphagyományok közé, megjelölve
nemzetiségi jellegét). A hagyományőrző néptáncokat mindennapi tevékenységeink közé
soroljuk.
A programban pontosan megjelöltük a nevelési területeknél a konkrét feladatokat, célokat,
majd a fejlődés jellemzőit.
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DEUTSCHES NATIONALITÄTENPROGRAMM
3.1.

Ziele und Aufgaben in den zweisprachigen Gruppen

Ziele
1. Die Kinder auf die deutsche Sprache vorbereiten:


eine positive Einstellung zur Sprache gewinnen,



die Pflege der deutschen Sprache im Kommunikationsprozess.

2. Den Kindern die deutsche Sprache lernen:


Grammatik, Aussprechung,



Grundkenntnisse,



Aktiven und passiven Wortschatz aneignen lassen(der passive Wortschatz ist betont),



Entwicklung der Sprechfertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder.

3. Pflege der Traditionen (Elternhaus, Großelternhaus)

Aufgaben:
A Erziehungsaufgaben:
1. Die Entwicklung des Denkens der Ausdrückfähigkeiten.
2. Den Kindern sollen die sprachlichen Übungen Freude machen.
3. Die Kinder sollen eine innige Beziehung zu der deutschen Sprache gewinnen.
B Bildungsaufgaben:
Ermöglichen die Herausbildung von Sprechfertigkeiten und Sprachfähigkeiten.
1.

Die Kinder sollen mit den Grundprinzipien der deutschen Sprache vertraut werden. Sie
sollen sich die Grundkenntnisse in der deutschen Sprache aneignen.

2.

Der Wortschatz der Kinder soll erweitert werden.



mit Wörtern und sprachlichen Wendungen,



mit Reimen und Gedichten, Kinderliedern,
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Bewegungsspielen, Kreisspielen und mit einigen Märchen.

3.

Die Kinder sollen an das grammatisch-phonetisch richtige Sprechen gewöhnt werden.

Grundsätzliche Hinweise:


in Rahmen der Beschäftigungen soll die Kindergärtnerin nur die deutsche Sprache
verwenden,

ausser

der

Beschäftigungen

soll

sie

alle

Möglichkeiten

der

Spracherziehung ausnützen.

3.2.

Forderungen

Das Sparchelement in eine psychologische Belastung für das Kind.
Das Kind kann leisten, wenn es sich sicher fühlt:


die Kindergärtnerin soll einen gefühlsbetonten Kontakt mit jedem Kind der Gruppe
ausbauen,



sie soll mit einem ausgeprägten Metakommunikations Zeichnensystem arbeiten
(Gestik, Mimik, Eindeutigkeit),



sie soll die Sicherheit in der Gruppe schaffen,



es soll viel mit Veranschaulichungsmaterial gearbeitet werden.

Die Kinder lernen spontan, spielerisch:


es sollen viele natürliche Sprechsituationen geschaffen werden, in den Situationen
lösen die Kinder ihre sprachliche Aufgabe, es wird situationsorientiert im
Bewegungsspiel,



die Kinder bekommen mehrere Aufgaben auf Deutsch,



die grammatischen Regelmäßigkeiten sollen die Kinder nachahmen,



die Beschäftigungen sollen abwechslungsreich und interessant gestaltet werden



die einzelnen Themenkreise sollen in den ungarischen Beschäftigungen vorbereitet
werden,



die neuen Wörter sollen gefestigt und automatisiert werden.
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3.3.

Sprachliche Schwerpunkte der zweisprachigen Erziehung und
Bildung

Sprachliche Schwerpunkte im September, Oktober:


Wir legen den Grundstein der sprachlichen Aufnahmefähigkeit des Kindes ab. Mit
einer ausgeprägten und eindeutigen Mimik und Gestik der Kindergärtnerin baut man
den

engen,

unmittelbar

gefühlsbetonten

Kontakt

zwischen

Kindern

und

Kinderngärtnerin aus.


Wir lasssen ständig die Höflichkeits- und Grussformeln üben.



Wir wählen wöchentlich zwei-drei neue und bekannte Volksreime, Kindersspiele und
Kreisspiele aus und üben sie mit den Kindern. (Kniereiterspiele, Abzählreime,
Fingerspiele, Schlaflieder, Trostreime, usw.)



Den Themenkreisen des Herbstes entsprechend wählt man aus allen Spielarten
Möglichkeiten aus, die den produktiven Wortschatz der größeren Kinder erweitern
verhelfen. (Funktionsspiele zur Benennung der Gegenstände, Lebewesen, Sachen und
Tätigkeiten, Rollenspiele zur Wiederholung der kennengelernten sprachlichen
Situationen)



Regelspiele zur Einübung des sprachlichen Stoffes.

Die Themenkreise vom Ende September bis November:
1. Wir sind größer geworden, neuen Kinder sind in die Gruppe gekommen
2. Es ist wieder Herbst
3. Kleidungsstücke im Herbst
4. Obstarten und Wildfrüchte im Herbst
5. Gartenarbeit im Herbst
6. Zugvögel
7. Wie ist das Wetter im Herbst
- Wir planen erlebnisreiche, gefühlsbetonte natürliche Sprechsituationen, die im Tagesablauf
frei verwendet werden.
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Sprachliche Schwerpunkte im November, Dezember:


Mit der Hilfe des ausgeprägten Metakommunikationssystems von der Kindergärtnerin
ergänzt man ständig die deutschen Aufforderungen:

o

beim Spielen (die Führung eines Regelspieles mit den größeren Kindern usw.)

o

bei den Gesundheitsgewohnheiten (Anziehen, Ausziehen, Zähne putzen usw.)

o

beim Essen.



Wir lassen ständig die Höflichkeits- und Grussformeln auch mit den kleineren und
neuen Kindern der Gruppe üben.



Wir planen den alltäglichen Sport auf Deutsch. Die Fachausdrücke des Sportes werden
mit Bewegungen begleitet, es wird mitgeturnt.

Die Themenkreise sind:
1. Vorbereitung auf den Nikolaustag
2. Wir feiern den Nikolaus
3. Unser Dorf, wo wir wohnen
4. Die Familie
5. Vorbereitung auf Weihnachten
6. Weihnachtsfest


Wir wählen wöchentlich 1-2 neue Volksreime, Gedichte, Kindersspiele und
Kreisspiele mit den Feiertagen zusammenhängend.



Wir erweitern den produktiven Wortschatz der größeren insbesondere mit den
Regelspielen.

Man achtet auf die reine, gut artikulierte Aussprache.

Sprachliche Schwerpunkte im Januar, Februar:


Mit den deutschen Aufforderungen der Kindergärtnerin erweitern man den passiven
Wortschatz der Kinder. Alle Tätigkeitsformen werden zweisprachig geführt.



Wir lassen ständig die kennenglernte Kreisspiele, Bewegungsspiele, Kinderspiele und
Volksreime, Gedichte üben. Die Angebote werden kindgemäss, interessant,
abwechslungsreich geplant und duchgeführt.
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Wir erweitern den produktiven Wortscahtz der Kinder, der Gruppen mit
entsprechenden Veranschaulichungsmaterialen, die Möglichkeit alle Sinnesorgane in
Anspruch nehmen.



Wir wählen erlebnisreiche sprachliche Stoffe zu dem Wochenthema aus, die die
Musikalität, den Rhythmus, die Eigenarten der deutschen Sprache darstellen,
veranschaulichen.

Die Themenkreise:
1. Es ist Winter
2. Kleidungsstücke im Winter
3. Wintererlebnisse
4. Tiere im Winter
5. Wie ist das Wetter im Winter?
6. Vorbereitung auf Fasching
7. Faschingsfeier
8. Verkehrsmittel


Wir achten auf die reine, gut artikulierte Aussprache der Kinder der Gruppe, wir
achten auf die Auffassung der verwendeten sprachlichen Stoffe.



Wir planen im Tagesablauf möglichst viele abgeschlossene Sprechsituationen die mit
verschiedenen Tätigkeiten verwirklicht werden.

Sprachliche Schwerpunkte im März, April, Mai:


Wir sichern das situative und handlungsorientierte Lernen in allen Tätigkeitsformen
der zweisprachigen Umgebung. Eine erhebliche Rolle schenkt man den verschiedenen
Spielarten.



Wir kontrollieren regelmäßig das Hörverstehen auch bei allen Kindern der Gruppe.



Dem Sprachniveau der einzelnen Kinder entsprechend spricht man die kleineren und
größeren Kinder an. (differenzierte Führung)



In Erziehungssituationen verwendet man die Mutterssprache.



Man bietet eindeutige, natürliche, interessante Sprachsituationen in den folgenden
Themenkreisen:
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1. Der Frühling kommt wieder
2. Vorbereitung auf Ostern
3. Ostern
4. Frühlingsblumen
5. Gartenarbeit im Frühling
6. Obst und Gemüse im Frühling
7. Kleidungsstücke im Frühling
8. Wie überraschen wir unsere Mutter
9. Muttertag
10. Jahreszeiten
11. Jahr, Monat, Tag
12. Die Großen gehen bald in die Schule
Man versucht bei den größeren Kindern die deutschen Antworten zu üben und zu vertiefen.
Diese Antworten bestehen aus kleinen Satzmodellen der grammatischen Strukturen.
Die richtige Aussprache ist die einzige Aufgabe zur Bewertung.
Auch in der jüngeren Gruppe spricht die Kindergärnterin je mehr Deutsch, wir erwarten aber
von den Kindern nur das Verstehen der bekannten Aufforderungen. Die Kinder sollen
aber an den Kinderspielen, Kreisspielen, Bewegungsspielen aktiv teilhnehmen.

3.4.

Tätigkeitsformen in der Spracherziehung der zweisprachigen Gruppe

I. Die Spieltätigkeit
Spielen ist eine elementare Lebensäusserung und die für das Kind geeignete Form der
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das Kind verwirklicht sich im Spiel auf
vielfältige Weise.
Spielen ist eine spezielle Form des Lernens. Spielen als Lernen verlangt vom Kind ein
spontanes und eigenständiges Tun. Das Kind ist neugerig, will die Umwelt entdecken
und ist dabei voller Spannung, Erlebnishunger und hat den Wunsch nach
schöpferischer Tätigkeit.
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In der Spracherziehung wird dem Freispiel eine erhebliche Rolle eingeräumt. Die
Kindergärtnerin hat folgende Aufgaben:
- die Bedingungen für das Spiel zu sichern
- den Kindern keine voreiligen Anleitungen zu geben


die Kinder in ihrem Spiel anerkennen und sie zu weiteren Spielaktivitäten
anzuspornen.

Eine weitere Aufgabe der Kindergärnterin ist ein gelengtes Spiel zu planen und mit den
Kindern durchzuführen und zwar für die Kinder, die ihr Spielthema schon gespielt
oder noch keine Spielideen haben.
Das gelenkte Spiel hat fast die selben Merkmale, wie das Freispiel:


die Kinder können sich frei entscheiden ob sie die Angebote der Kindergärtnerin
annehmen

- diese baut sie auf die Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder auf


die Wiederholung der Spiele führt zum Sicherheitsgefühl, zum Wohlfühlen und zur
Ausgeglichenheit



Die verschiedenen Formen des Spiels zeigen den Ernst der spielerischen Betätigung
sowie Freude und Interesse am Tätigsein

- Während dieser Spiele lernen die Kinder spontan und immitativ.
Der Unterschied zwischen Freispiel und gelenkten Spiel besteht darin, dass bei letzterem die
Spielregeln – der eigentliche sprachliche Stoff – von der Kindergärtnerin bestimmt
werden. Die Spielarten, die im Vorschulalter von entscheidender Bedeutung sind,
helfen die sprachlichen Aufgaben erfolgreich zu lösen.
Die Hauptformen des gelenkten Spieles sind:
o

Funktionsspiele

o

Rollenspiele, Dramatisierung, Handpuppenspiele

o

Kreisspiele, Bewegungsspiele, Regelspiele.

Funktionsspiele, wie Fingerspiele, Geschicklichkeitsspiele, Sinnen – und Gedächtnisübungen
werden von den Kindern intensiv aufgenommen und durch die Wiederholung schnell
erlernt.
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In den Funktionsspielen wird die gut artikulierte Aussprache der Kindergärtnerin nachgeahmt
und eine positive Einstellung zur Sprache gewonnen. Daneben wird die Grundlage für
die sprachliche Aufnahmefähigkeit gelegt. Die Kinder erleben die ersten positiven
Eindrücke für ein produktives Sprechen. Sie benennen Gegenstände, Dinge,
Lebewesen usw. und empfinden den leicht erlernbaren Rhythmus.
Das gelenkte Rollenspiel ist Form des freinen Darstellungsspiels, das sich an ein
gemeinsames Erlebnis, eine gemeinsam gehörte Geschichte, Erzählung oder Märchen
anlehnt. Es ist an ein Thema gebunden, deshalb nennt man es auch Dramatisierung
und / oder Handpuppenspiel.
In den gelenkten Rollenspielen werden im Dialogform der Rollenwechsel (Hörer – Sprecher)
sowie das Antworten geübt und gefestigt, weshalb diesen Spielen in der
Spracherziehung gorße Bedeutung zukommt.
Voraussetzung dieser Rollenspiele sind die oft wiederholten Märchenerzählungen in Deutsch,
die im Kind den Wunsch wecken, die Handlung und die Figuren des Märchens
darzustellen, und zwar mittels Mimik, Gestik, Verhaltensweisen und Sprache.
Die Kreis- und Bewegungsspiele sind von großer Bedeutung für die soziale Entwicklung des
Kindes, die Sprachbildung und die positive Festigung der Identität des Kindes.
Mit den volkstümlichen Inhalten dieser Spiele werden eine Unzahl von elementarer
Beziehungen und menschlicher Situationen dargestellt. Durch diese Spiele lernen die
Kinder ihrem Alter entsprechend die Sitten und Bräuche sowie Traditionen der
Nationalität kennen, pflegen und üben.
Regelspiele,

wie

Lottospiel,

Memoryspiel

und

Gesellschaftsspiele

werden

dem

Entwicklungsstand und den Sprachkenntnissen entprechend ausgewählt und je nach
Wunsch der Kinder geübt.
Die Regelspiele tragen dazu bei, die richtige Aussprache zu üben und das produktive
Sprechen durch Wortschatzerweiterung zu bereichern.
Die oben genannten Spielformen sind in der Form spontaner, freier Spieltätigkeit auch
wichtig für die Entwicklung und Selbstverwirklichung des Kindes.
II. Literatur für das Vorschulkind
Ziel der literarischen Erziehung:
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literarische, ästhetische Erlebnisse zu schaffen und zu vertiefen ,



Volksgut pflegen.

Erziehungsaufgaben:


Persönlichkeitsentwicklung

Die Kinder sollen den literarischen Stoff mit Freude anhören und aufnehmen, frei üben usw.
Bildungsaufgaben:


Wortschatzerweiterung

- Herausbildung von Sprechfertigkeiten und Sprachfähigkeiten (Aussprache, Rhythmus,
Musikalität)


Umwelt bekannt geben.

1. Die Auswahl des literarischen Stoffes
Die Auswahl des literarischen Stoffes wird von der intellektuellen, emotionalen und
sprachlichen Entwicklungsstufe der Kinder bestimmt. Es sollen also solche
Volksreime, Gedichte und Märchen ausgewählt werden, die sprachlich und strukturell
einfach und leicht zu verstehen sind, und die solche sprachlichen Kenntnisse erhalten,
die zum überwiegenden Teil dem Kind bekannt sind.
Die zuverlässigste Quelle ist die Volksdichtung. Man soll solche Werke der Kinderliteratur
nehmen, die lustig, spielerisch und humorvoll sind, deren sprachlicher Stil einfach
unmittelbar und natürlich ist.
2. Anforderungen an Märchen
A die Kinder sollen das Märchen ungarisch kennen
B das ungarische Märchen wird mit Veranschaulichung erzählt
C das deutsche Märchen wird abgekürzt
(Die Handlung darf aber nicht geändert werden die Einfürhrungs und Schlussteile dürfen
nicht ausbleiben – mit denen wird Sicherheit, eine beruhigende Atmosphäre
geschaffen. Im Märchen sollen viele Dialogformen vorkommen, die Märchen werden
im Imperfekt erzählt.)
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3. Der Aufbau des Märchens
A

Einführung

B

a Exposition
b Konflikt

c Höhepunkt
d Lösung
C Schlussteil
4. Pädagogische Gesichtspunkte
a)

Inhalt und Form sollen dem Auffassungsvermögen des Kindes entsprechen

b)

dem Alter entsprechende Tiermärchen und Feenmärchen sollen den größten Teil des
Stoffes geben

c)

Gespannte Märchen dürfen nicht erzählt werden (Grausamkeit)

d)

Blendungen sollen vermieden werden

5. Psychologische Gesichtspunkte
a)

die Helden soll man sehr einfach charakterisieren . der kleine Sohn

b)

wunderliche Elemente sollen nicht üppig vorkommen

c)

in den aneinander reienden Märchen gibt es zurückkehrende Satzmodelle

6. Die stilistischen Merkmale der Märchen
a)

Man soll viele Handlungsverben verwenden

b)

Man soll viele Dialogformen verwenden

c)

Die Wiederholungen helfen beim Verstehen, sie bereiten Sicherheit

7. Der Stoff der Literaturbeschäftigungen
Der Reim, das Gedicht, das Märchen, die Erzählung, das Bilderbuch

8. Der Aufbau der Literaturbeschäftigungen
A/ eine Spielsituation wird geschafften
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Die ganze Woche wird das Spiel für das Märchen vorbereitet zB: Dramatisieren, Malen,
Singen, Kindertheater, bildnerische Gestaltung
B/ Man plant einen Lernabschnitt mit den selben Mitteln
a/ Wann wird das Märchen erzählt? Was wird unterrichtet?
b/ Ungarische Vorbereitung nur mit Mitteln – vollständig ung. erzählt
c/ Die erste deutsche Vorführung mit den Mitteln (wenn die Kinder es verlangen, auch ung,
erzählen)
d/ Übung – die Kinder miterleben lassen, dass sie auch mitsagen können
e/ freie Bearbeitung – die Kontrolle für die Kindergärtnerin

9. Bilderbuch
1. Das reine Bilderbuch
Es handelt sich um einzelne Bilder
Aufgaben – Wortschatzerweiterung


die Umwelt aneignen lassen – sich auseinander setzen



die Sinnesorgane werden entwickelt



die Aussprache wird geschult

2. Die Bilderbuchgeschichte
Aufgaben – Wortschatzerweiterung


Erlebnis



Sinnesorgane



In ein paar Minuten nur deutsch fortlaufen hören

3. Die Bildgeschichte
Ohne Test, nur in Bildern wird eine Geschichte angefertigt,


es regt die Phantasie an,



die Sprech- und Sprachfähigkeiten entwickeln,



Bild-lesen (freie Bearbeitung, die Kontrolle)

Die Kinder üben sich im Beobachten, im Denken und im Sprechen. Die Kinder sollen sich
früh daran gewöhnen, ein Buch zur Hand zu nehmen und mit den Büchern liebevoll
umzugehen.
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Reime, Gedichte
- Gedichte und Reime sollen nie vorgelesen werden, sondern ausdrucksvoll vorgetragen
werden. Die Vorführung soll bei den Kindern den Wunsch zum Nachsprechen
wachrufen – sie sollen aus dem Vortrag die Musikalität, das Wortspiel und den
lebendigen Rhythmus heraushören können
- man darf keine Gedichte und Reime mechanisch auswendig lernen lassen
- Gedichte und Reime sollen Feiern, Musik, Spiel und Spaziergänge bereichern. Sie sollen die
Kinder im gesamten Tagesablauf begleiten.
Gedichte und Reime geben eine Spielmöglichkeit mit ihrem Wortschatz und Rhythmus.
Die Sprechfertigkeit wird geübt, die Kinder haben eine positive Einstellung zur Sprache.
Vergeblich zwischen Reim und Gedicht:
- Inhalt – in unmittelbare Umgebung des Kindes
- Die Länge - die Reime sind kurz (1 Strophe)
Gedichte sind länger (3 Strophen höchstens)
- künstlerische Mittel:
Wortspiel, Alliteration, Steigerung, Wiederholung, Lautmalerei – gibt es bei beiden,
abgeschlossene Gedanken – beim Gedicht
- der Aufbau: betonte und unbetonte Silbe – Variationsmöglichkeiten,
- Ziel: - die Erfahrungen der Kinder mit passenden Reimen und Gedichten erweitern
- Traditionspflege – die Schätze des Volksgutes kennelernen lassen.

III. Musik im Leben des Kinder
Die Musik ist eine Lebensäußerung des Kindes. Das Kinde singt naiv. Es setzt Musik spontan
in Bewegung zum Musik ist mit Freude verbunden. In den Musikbeschäftigungen
können sich die Kinder bewegen, Rolle übernehmen, eine Spieltätigkeit ausüben, sie
haben ästhetisches Erlebnis. Neben Spielen ist auch das Singen eine elementare
Lebenssäußerung des Kindes. Das Kind singt nicht in Tonarten und Tonsysthem. Das
Kind ist mit Freude verbunden, Musik macht das Kind fröhlich.
Was das Kind hörend der Musik entnimmt, wandelt es in Bewegung um, es ist eine geistig
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körperliche Wechselwirkung, dazu kommt noch die Freude – so wird auch die Seele
angesprochen. In der rhythmischen Arbeit werden Fähigkeiten geweckt und geübt:

o

sich zu behaupten

o

sich unterzuordnen, einzuordnen

o

Konzentration wird gefordert

o

Koordination, Diszpilin, Reaktionsfähigkeit, Erfindungsgabe werden entwickelt

o

Selbstständigkeit und Anpassung werden geübt.

Die Kinder können zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit geführt werden, sie gewöhnen sich
an das Horchen sie kommen zu innerer Ordnung.
Kreis- und Tanzspiele
Diese Spiele kann das Kind nur in Gemeinschaft anderer Kinder spielen. Das gemeinsame
Erleben verstärkt die Spielfreude und weckt bei den Kindern das Bedürfnis zum
Miteinanderspielen. Sie finden durch das gemeinsame Spiel erste Kontake zueinander.
Das Bewegungsspiel erzieht das Kind zur Verantwortung gegenüber dem Kinderkollektiv. Im
Rhythmus des Spieles höhren alle die gleichen Bewegungen aus. Jedes Kind muss
seine Bewegungen mit den Bewegungen anderer Kinder abstimmen, sich einordnen,
damit das Spiel harmonisch verläuft.
Freundschaftliche Beziehungen und wertvolle Charaktereigenschaften entwickeln sich. Die
Kinder lernen sich diszpiliniert zu verhalten, sich zu vertragen.
In den Kreis- und Tanzspielen wird die Wirklichkeit mit den Mitteln der Kunst, der Sprache,
der Musik, der Bewegung wiedergespielt.
Kreisspiele von Arbeit und Beruf: Schustertanz, Rechts und links…


vom Verkehr: Die Eisenbahnfahrt, Wir fahren heute…



von Tieren: Alle meine Schmetterlinge…



im Jahreslauf: In unserm kleinen Garten, Der Frühling…



Feier: Weihnachtstanzlied, Nikolauslied…



Es war einmal: Dornröschen…, Ein Vogel wollte…



Spiele: Karussel, Es geht nichts über…

o

Kindertänze: Kleine Schlimm bist du…
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Die Auswahl des musikalischen Materials hat die folgenden Kriterien:


Die Kreisspiele werden aus der Volkskultur gewählt. Bevorzugt werden die
volkstümlichen Spielinhalten, die leicht zu singenden eingangigen Melodien und
Rhythmen, die einfachen harmonischen Bewegungsablaufe.



Die Kinderlieder und Volkslieder werden dem Tonbestand, dem musikalischen
Schwierigkeitsgrad, dem Inhalt des Textes entsprechend unter Berücksichtigung der
sprachlichen Kenntnisse der Kinder ausgewählt.



Die melodischen und rhythmischen Fähigkeiten entwickelnden Aufgaben werden den
in dem Grunddokument der Vorschulerziehung vorgeschlagenen musikalischen
Aufgaben angepasst, zusammengestellt.



Als Fähigkeitsaufgabe werden auch die Geräusche und Klänge der unmittelbaren
Umgebung des Kindes betrachtet, die vom Kind beobachtet und erfasst werden



die zum Musikhören ausgewählten Lieder werden aus dem Volksgut gesammelt und
möglicherweise in der Mundart, im Dialekt weitergepflegt.

Die aufgezählten musikalischen Stoffe, die vermittelt und eingeübt werden, stärken im Kind
das Sicherheitsgefühl. Durch das Pflegen der Volkskultur in Gesang und in einfachen
Tänzen wird die zweisprachige Indentität angebahnt. Auch die Ausspracheschulung
wird mit den sämtlichen Kreisspielen, die von den Kindern gerne geübt, gespielt und
wiederholt werden, erfolgreich gelöst.
Zum Musikhören gewählte Lieder haben die Aufgabe, einen unmittelbaren Kontakt zwischen
den Vortragenden und dem Kind als Zuhörer herzustellen. Die natürliche
Vortragsweise der Kindergärtnerin entwickelt die nachahmende und schöpferische
Fähigkeit der Kinder, ermöglicht das erlebnishafte, erlebnisreiche Nachempfinden. Die
Vermittlung des musikalischen Stoffens trägt dazu bei, dass die Kinder zu ihren
sprachlichen Leistungen Zutrauen gewinnen.
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Stoff der Musikbeschäftigungen
1. Volkslieder
Das Thema ist interessant, es handelt sich von der unmittelbaren Umgebung der Kinder. Der
Tonumfang der detuschen Lieder ist aber breit. Die Lieder fangen oft mit Auftakt an.
¾ Takt haben sie oft, zum Anhören, als ästhetische Erlebnisse. Die Volkslieder müsste
man in Dialekt singen.
2. Kreisspiele- Kinderlieder-Reime
Sie werden zusammen, meistens im Kreis durchgeführt. Ihr Thema ist lebensnah. Diese
Lieder haben einfache und harmonische Bewegungsabläufe. Sie sollen nicht viel Pause
haben.
Die pädagogische Funktion der Musikbeschäftigungen:


der Wortschatz wird erweitert



der Rollenwechsel wird geübt (Hörer – Sprecher)



die Aktivität ist gesichert

- die Persönlichkeit des Kindes wird entwickelt. Die Kinder finden Kontakte zueinander. Sie
müssen sich den Spielregeln unterordnen. Sie dürfen besondere Rolle übernehmen, die
Reihe führen, andere Kinder für eine Tätigkeit auswählen, selbst in der Kreismitte eine
Tätigkeit nachahmen.
- während des Singen und Spielens gewinnen die Kinder eine positive Einstellung zur
Sprache.


sie fühlen sich in Sicherheit.

Die Fähigkeitsaufgaben der musikalischen Erziehung

1. Rhythmische Aufgaben:


Das Gleichmass in spielerischen Tätigkeiten ausüben z. B.: Puppe schaukeln



Rhythmus Wiedergabe mit verschiedenen Tätigkeiten (Klatschen, Strampfen) mit
verschiedenen Instrumenten (Triangel, Trommel, Decken, Glocke, Xylophon).
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2. Melodische Aufgaben:


der Unterschied zwischen laut und leise, tief und hoch (Terz, Quint, Oktav) schnell
und langsam wird beobachtet, mit Handbewegungen begleitet, mit denen werden die
sprachlichen

Situationen

verständlich

und

für

das

Kind

beruhigend.

Die

Kindergärtnerin begleitet die Aufgaben mit eindeutigen Zeichen


Melodie erkennen lassen (nach einem inneren Motiv, nach Summen, nach
Instrumenten-Spielen, nach La-la)

o

die Kinder sollen rein, gut artikuliert singen

o

das innere Gehör der Kinder wird entwickelt Melodie verstecken



die Kinder lernen die verschiedenen Stimmen, Töne und Geräusche unterscheiden. So
entwickelt sich das Orientierungsvermögen des Kindes.

Die Übungsaufgaben in der rhythmisch-musikalischen Erziehung lassen sich in
verschiedene Gebiete aufteilen:
1. Ordnungsübungen
- das Einordnen der Bewegung in eine gegebene Zeit
- die Ordnung in freiem und begrenztem Raum
- Ordnung in die wir kommen müssen, wenn wir uns mit einem Gerät (Ball, Stab, Reifen)
beschäftigen
- Ordnung in der Zusammenarbeit mit dem Partner (Häschen, Häschen, Bewegung zur Musik,
Autospiel)
- Das Kind wird zur Aufmerksamkeit und zum Warten-können erzogen (Haus und Hund, Alle
Elefanten)
2. Disziplin und Beherrschungsübungen
- Disziplin verlangt äußerste Konzentration und Beherrschung z. B.: liegen bleiben zu schwer
- Melodie erkennen, Tanzschritten Rhythmus weitergeben, Melodie verstecken, nach Melodie
gehen
3. Konzentrationsübungen
- von der Konzentrationsfähigkeit des Kindes hängt seinem Erlebnisfähigkeit und
Aufnahmefähigkeit ab
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- die rhythmisch-musikalische Erziehung kann zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
führen
- das Kind lernt dabei seinen Körper beherrschen
- gewinnt eine innere Sicherheit
- erlebt Lustgefühle
- Rhythmus Wiedergabe von Motiven
4. Sinnesübungen akustisch-visuell-taktil
- Das Kind erobert sich durch seine Sinne die Welt. Die Aufgaben des Hörens erscheinen in
vielfältiger Abwandlung. Voraussetzung ist Ruhe.
- Tonstärke: laut-leise Klatschen, Zehengang, Strampfen, Instrumente
- Tonlängen: lange-kurze Töne
- Visuelle Übungen: Dierigier Aufgaben
- Taktile Übungen: auf die innere Händefläche ein Signal Geräusch
5. Soziale Übungen
Die rhythmisch-musikalische Erziehung hat eine Aufgabe zu erfüllen
- die individuell-pädagogische
- die Gemeinschaftserziehung
Ohne eine individuelle Ordnung ist eine kollektive Ordnung nicht möglich. Ordnungsübungen
sind gleichermaßen soziale Übungen-warten, sich einordnen alle Übungsarten, in den
Gemeinschaft üben.
6. Führen und Folgen
- Gelegenheit auch für die Schüchternen einmal der Gruppe vorzustellen
- die Aktiven sollen lernen, sich einmal unter den Führung der Anderen zu stellen
Beide sind starke Konzentrationsaufgaben. Für alle beide handelt es sich um gemeinsames
Tun, z.B.: Kinderorchester.
Die Übung löst die Kinder aus ihrer Ichbezogenheit und löst sie zu echten sozialen
Beziehungen kommen, Eisenbahnspiel
7. Improvisationsübungen
Die Fähigkeit zur Entfaltung wird entwickelt. Nur dort wird rhythmisch-musikalische Arbeit
wertvoll und lebendig, wo sie unter der erfinderischen Mitarbeit der Kinder geschieht.
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z. B.: Was kann man damit tun?,
Probiere mit deinem Ball alles aus!
Bewegen sich die Kinder zur Musik. Erzählen Sie eine Geschichte beim Musikhören.
Musikalische Signale: Was kann das heißen? Motive zu Reimen.
Hilfsmitteln: Bälle, Reifen, Seile, Schlaghölzer, Rundstäbe, Papier, Luftballons, Seidentücher
Musikbeschäftigung
Kinder – alle anwesenden Kinder.
Die Spieltätigkeit soll gesichert sein – die Kindergärnerin soll ein Spiel organisieren
Sie verwendet wenige Satzmodelle.
Der Stoff:

2-3 Kreisspiele – ein Neues, zwei Wiederholung
entweder eine rhythmische oder melodische Fähigkeitsaufgabe
ein Volkslied zu anhören

Der Aufbau der Beschäftigung ist locker organisiert. Sie entwickelt sich aus dem Spiel und
kehrt ins Spiel zurück. Viele Veranschaulichungsmateriale werden verwendet.
1. Motivation – Ein Volkslied, ein Mittel, eine Erzählung, ein Bild
a, die Tradition wird dabei gepflegt
b, das Interesse wird geweckt
c, die Aktivität für den deutschen Stoff wird vorbereitet
2. Darbietung des Stoffes
a, Kreisspiele, viele Spiele-viele Rollen
b, die Rolle des Antwortgebens wird gewechselt
c, der Wortschatz wird geübt
3. Fähigkeitsaufgabe:
laut-leise, schnell-langsam, hoch-tief, Rhythmus-Klatschen
4. Musikhören
- ein unmittelbarer Kontakt zwischen Kindergärtnerin und Kind
- Erlebnis
- Zurückführung ins Spielsituation
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IV. Bewegungserziehung
Körperliche Bewegungsfreude und geistige Entwicklung stehen in Wechselbeziehung
zueinander. So wird den wachsenden Organismus der Kinder eine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Die mannigfaltigsten Bewegungen an der Luft und in der Sonne, im Winter und
Schnee stärken die Gesundheit, härten den Organismus ab, machen ihn wiederstandsfähiger
und sichern ein normales Wachstum, verhindern weiterhin die psychische Belastung, die
wegen der zwei Sprachen auftreffen kann.
Interressante und auch freudvoll gestaltete Körperübungen wecken im Kind das Bedürfnis
nach regelmäßiger körperlichen Betätigung.
Systemathisch

und

vervollkommen

zielgerichtet

bei

den

durchgeführte

Kindern

motorische

Körperübungen

entwickeln

und

Eigenschaften,

die

und

Kraft

Reaktionsschnelligkeit, Geschwindheit, Ausdauer, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, die
Entwicklung

des

Koordinationsvermögens

des

Kindes

und

die

Schulung

des

Gleichgewichtssinnes.
Fertigkeiten lassen sich herausbilden, Laufen, Springen, Hüpfen, Klettern, Rollen, Ziehen,
Schieben, Fangen, Werfen u. a. Bei der Auswahl der Körperübungen und Bewegungspiele hat
die Kindergärtnerin die Aufgabe die grundformen der Bewegungen bei den Kindern zu
schulen und zu fördern, daneben die Sprachkenntnisse der Kinder zu erweitern.
Der sprachliche Stoff, die Fachausdrücke des Sportes und die Anleitungen der
Kindergärtnerin werden Stufenweise eingesetzt. Die Übungen und Spiele werden einsprachig
geleitet,

auf

Deutsch

und

vor

Veranschaulichen

und

Mitturnen

begleitet.

Die

Bewegungserziehung hat im Zusammenhang mit der Spracherziehung drei Formen in der
Gruppe:
- die freie Bewegung im Freien zur Befriedigung des natürlichen Bewegungsdranges vom
Kind
- den täglichen Sport,
- die Sportbeschäftigungen
Aufbau der Sportbeschäftigungen
Erste Phase: Bewegungsfreude wecken, man fängt mit Bewegungspiele an. (10 min.)
Haupstübungszeit: kurze, intensive, vielseitige physische Belastungen bringen (20 min.)
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Ruhephase: in 1-2 Minuten den Korper des Kindes beruhigen
Bewegungsspiele: Lauf, Hasche-, Hüpf-, Ballspiele
Diese Spiele sind Bewegungsspiele in deren Mittelpunkt die Schulung und Förderung der
Grundformen der Bewegungen steht
Diese Spiele dienen der gesunden körperlichen Entwicklung der Kinder:
- Motorische Eigenschaften werden entwickelt: Ausdauer, Geschicklichkeit, Kraft und
Reaktionsschnelligkeit.
- die Herausbildung positiver Verhaltensweisen, wie Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit ist die
Aufgabe
- die Kinder werden zur Disziplin, kameradschaftlichen Umgangsformen erzogen.
Ein Vorteil dieser Spiele, dass wir sie fast während des ganzen Jahres durchführen können.
Die Kinder sind dabei den unterschiedlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt, ihr Körper
lernt sich anpassen und wird wiederstandsfähiger.
Die Aufgabe der Kindergärtnerin ist die Spielfreude der Kinder zu wecken, zu erhalten. Die
gründliche Vorbereitung ist sehr wichtig, die Kindergärnerin soll am Beginn des Jahres einen
Bewegungsstand der Kinder analysieren: Das Bewegungstempo, das Bewegungsbedürfnis,
die Bewegungsfertigkeiten.
Aufgabe für 3-4 jährige Kinder:
- das Interesse wecken
- die Freude an der Bewegung im Spiel
- dominieren lassen
- anfangs wird das Einhalten der Spielregel nicht betont
- die Kindergärtnerin soll alle Spielen mitspielen
- zuerst sollen die Laufspiele in einer Richtung gespielt werden
- dabei werden die Kinder daran gewöhnt, auf ein bestimmtes akkustisches Zeichen sich einen
Zielort zu merken
- zur Schulung der Gewandtheit können Bälle und Gegenstände bewegt werden.
- vor Beginn jedes Spieles werden die Spielregeln wiederholt.
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Aufgabe für 5-6-7 jährige Kinder:
- in diesem Alter wird das Leistungstreben deutlicher sichtbar
- bevorzugt werden deswegen Fang- und Haschespiele, Platzsuchspiele
- Wettläufe aus dem Laufspiele. Aus den Ballspielen lernt man das Werfen und Fangen
- in diesem Alter soll die Kindergärtnerin nur bei neuen Spielen mitspielen. Sie soll weiterhin
eine exaktere Ausführung der Bewegung verlangen und die Kinder korrigieren.
- die Spielregeln sollen alle Kinder einhalten
- die Kinder sollen lernen, gewinnen und verlieren.

V. Umwelterziehung
Ziele der Umwelterziehung sind

der Erwerb

elementarer Erfahrungen und die

Auseinandersetzung mit Gegenständen, Dingen und Erscheinungen. Die Grundlagen der
Umwelterfahrungen sind das eigene Handeln und Erleben des Kindes.
Im Vorschulalter ist es wichtig, den Kindern Impulse zu geben, die zur Erforschung und
Entdeckung der Umwelt führen. Alle Gelegenheiten sind zu nützen, die dem Kind
ermöglichen, einfache Arbeitsvorgänge zu verfolgen und Naturereignisse mitzuerleben. Für
die Auswahl der Themen aus der unmittelbaren und weiteren Umgebung des Kindes sind die
Gegebenheiten der Umwelt und für die Interessen der Kinder entscheidend. Die Kinder der
Gruppe werden von einem Thema in unterschiedlicher Intensität angesprochen. Die
Kindergärtnerin hat deswegen die Aufgabe, die individuellen Bedürfnisse der einzelnen
Kinder zu beachten und ihre Fähigkeiten durch geeignete Angebote zu fördern.
Die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema macht die Kinder innerlich ruhig und
fähig, sich zu konzentrieren und sich darüber zu freuen, neue Gedanken zu fassen und Pläne
zu schmieden. Die Gründlichkeit, mit der ein Thema entwickelt wird, gibt den Kindern und
der Kindergärtnerin die Möglichkeit, sich in einem Sachverhalt zu vertiefen. Die
Umwelterziehung steht vor allem mit der Spracherziehung in enger Wechselwirkung. Die
sprachlichen

Aufgaben

stimmen

mit

den

grundlegenden

Erfahrungen

und

der

Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt überein.
Die Wortschatzerweiterung und die Entwicklung der Sprechfertigkeit wird mit folgenden
Themen verwirklicht:
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- die unmittelbare Umwelt des Kindes
- Kind und Natur
- Kind in der weiteren Umgebung.
Die unmittelbare Umwelt des Kindes wird in mehreren, dem Kind wichtigen Teilgebieten
seiner Umgebung aufgeteilt, wie:
1. Kindergarten – Spielsachen kennen lernen
Arbeitsweisen erlernen (aufräumen, den Tisch decken usw.)
Regeln für die Körperpflege üben usw.
2. Familie, Wohnung – Familienmitglieder
Die Einrichtung der Wohnung
Der Haus und Wohnnungsschlüssel
Die Arbeit der Familienmitglieder usw.
3. Nahrung- Lebensmittel kennenlernen
Umgang mit Geld üben
Konsumgüter auswählen usw.
4. Bekleidung – Zusammenhänge zwischen Wetter und Bekleidung
Die Kleidung in den verschiedenen Jahreszeiten
Die Bekleidung der Nationalität
Zweckentsprechende Bekleidung für verschiede Berufe usw.
Das zweite Thema – Kind und Natur – beschäftigt sich mit Pflanzen und Tieren und mit den
Merkmalen der Jahreszeiten, mit den angenehmen Vorbereitungen auf die Feste.

Angeboten wird der folgende sprachliche Stoff:
1. Im Zusemmanhang mit dem Herbst – Früchte kennenlernen
(Apfel, Birne, Pflaume, Pfirsich, Traube usw.)
Weinlese erleben (Weinberg, Verarbeitung zu Saft)
Samen sammeln (Maiskolben sammeln)
Feldfrüchte kennenlernen (Kartoffeln)
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Wildfrüchte kennenlernen (Kastanien, Eicheln, Vogelbeeren)
Sammelbegriffe: Früchte, Obst, Gemüse erlernen
Mit bunten Blättern die Farben kennenlernen
Der Wind, der Sturm
Wintervorbereitungen von Menschen (Heizung)
Von Tieren (Zugvögel beobachten, Futterhaus vorbereiten)
Feste veranstalten, St. Martinstag
2. Kenntnisse über den Winter
Schnee, Eis, Schneeflocken (winterliche Natur beobachten)
Tiere in Not (Wildfütterung)
Feste vorbereiten und veranstalten (St. Nikolaus, Weihnachten)
3. Über den Frühling
Die Sonne (schmilzt den Schnee, spendet Wärme)
Die Wirkung der Sonne (Heiligkeit, Tiere erwachen aus dem Winterschlaf, Knospen sprießen)
Das Licht der Sonne
Der Weg der Sonne am Firmament
Die Nahrung für die Samen (gute Erde, Sonne, Regen, Mithilfe der Menschen)
Das Wachstum der Pflanzen verfolgen
Beim Umtopfen der Zimmerpflanzen helfen
Blühende Bäume und Beete bewundern
Bienen, Schmetterlinge, Vögel, Maikäfer beobachten und die Lebensweise dieser Tiere
kennenlernen
Feste veranstalten wie Ostern, Maifest, Muttertag, Abschiedsfeier vom Kindergarten
4. Über den Sommer
Das Wasser als Spielmöglichkeit (waschen und putzen)
Das Wasser in verschiedener Form kennenlernen (Wolken, Regen, Hagel, Nebel, Schnee, Eis)
Die Bedeutung des Wassers für das Leben der Menschen, Tiere und Pflanzen
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Verschieden Tiere kennenlernen (Laubfrosch, Schnecken, Igel, Raupen, Regenwürmer,
Eichhörnchen, Ameisen usw.)
Haus und Wildtiere
Neben

der

aufgezählten

Themen,

die

bei

den

methodischen

Hinweisen

mit

Spielmöglichkeiten sowie anderen Tätigkeitsformen und Übungen ergänzt werden, wird die
Entwicklung der Orientierungsfähigkeit des Kindes in seiner Umwelt als Wichtiges.

Thema aufgenommen. Teilgebiete des Themas sind:
1.

Die weitere Umgebung des Kindes kennenlernen

Spielplätze in der Nähe des Kindergartens
Spaziergang im Wald
Fremdenverkehr
Sehenswürdigkeiten
2. Einrichtungen kennelernen (Bahnhof, Museum, Kulturhaus, Theather, Kino)
3. Verkehr (Fahrzeuge auf der Straße, auf dem Wasser, in der Luft
Richtiges Verhalten im Straßenverkehr
Ausflüge mit dem Zug oder mit dem Bus
Die Aufgaben der Umwelterziehung dienen auch dem Kennenlernen des Heimatlandes, der
örtlichen Traditionen und Sitten, der Kulturgüter und wie diese geschützt werden. So wird die
Identität des Kindes gestärkt.
Ein spezielles Gebiet der Umwelterziehung sind die elementaren mathematischen Relationen,
die während des Beobachtens, während einer Tätigkeit festgelegt werden. Durch diese
Relationen wird die Denkfähigkeit festgelegt. Durch diese Relationen wird die Denkfähigkeit
des Kindes herausgebildet und weiterentwickelt. Die Kindergärtnerin stellt Aufgaben, bei
denen gemeinsame Merkmale oder gemeinsame Eigenschaften zu berücksichigen sind. Die
Kinder lernen das Sortieren, Ordnen, Zuordnen, Unterscheiden, Vergleichen, Schätzen und
Messen. Dabei werden die Sprachkenntnisse erweitert z. B.: durch Adjektive wie groß und
klein, lang und kurz, mehr oder weniger usw.
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3.5.

Pflege der Traditionen und Sitten deutscher Nationalität

Das Gesetz LXXVII./1993 bestimmt die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten.
Das Gesetz gilt für Kultur, Traditionen.
- Die Minderheit hat das Recht, ihre Muttersprache, Kultur, Tradition zu pflegen und ihre
Geschichte kennenzulernen. Die Rechtlinien der Erziehung im Nationalitätenkindergarten
(Richtlinien zu den Nationalitäten-Erziehungsprogramm, Grundprogramm der Erziehung im
Kindergarten) bestimmen die Ziele und Aufgaben. Da steht:
- Die Kinder sollen die Sprache und Kultur der Minderheit kennenlernen und erlernen, ihrem
Lebensalter und ihrem einzelnen Entwicklungsstufe entsprechend. Die Spracherziehung
erfolgt im Rahmen des ungarischen „Grunddokumente der Vorschulerziehung” als dessen
organischer Bestandteil. Daraus folgt, dass die allgemeinen Ziele und Aufgaben eines
Nationalitätenkindergartens auch mit dessen Ziele und Aufgaben übereinstimmen. Das
„Grunddokument der Vorschulerziehung” ist das Grunddokument der Spracherziehung. Die
spezifischen Ziele, die sich aus der eigenen Rolle der Spracherziehung ergeben, sind unter
anderen:
- die Pflege der dem Lebensalter geeignete Kulturgüter und Traditionen einer zweisprachigen
Identität neben Akzeptieren und Achten der sprachlichen Identität des Kindes.
- eine der wichtigsten Aufgabe ist die Traditionen, Sitten und kulturellen Wertvorstellungen
der Nationalität zu pflegen. Durch die Übermittlung des dem Vorschulalter entsprechenden
Volksgutes werden die Identität des Kindes positiv gefestigt und die Zusammengehörigkeit
gestarkt. Die Volksdichtung trägt dazu bei, eine positive Einstellung zur Sprache gewinnen.
Diese Bestrebungen sollen auch in der Einrichtung des Kindergartens, der Gruppe erscheinen.
Es können Gegenstände, Fotos, Trachten ausgestellt werden, damit die Kinder sie beobachten,
kennenlernen können.
Falls es gibt, können die Kinder das Dorfmuseum besichtigen. Omas, alte Handwerker
können eingeladen werden. Sie können von ihrem Leben Erinnerungen erzählen – wenn es
möglich ist, in der Mundart. In Márkó gibt es dafür nur wenige Möglichkeiten.
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3.6.

Traditionspflege durch die Feste

11. November-Martinstag – Abschuss des wirtschaftlichen Arbeitsjahres. „Martini kommt auf
dem Schimmel geritten” – da fällt der erste Schnee.
Wir organisieren einen Umzug mit den Laternen um den Kindergarten. Wir gehen singend
herum.
4. Dezember – Barbara Tag – Weissagen - von den Barbara zweigen (Obstbaumzweigen –
wenn sie bis Weihnachten blühen, wird das Mädchen nächstes Jahr heiraten.
Bei Frauen heisst es reiche Ernte, beim Nichterblühen heisst es Unglück.
Arbeitverboten: Spinnen, Nähen, Waschen, Fegen, Borgen, Schenken.
Im Kindergarten schneidet man Obstbaumzweige ab.
Diese Zweige blühen bis Weihnachten in einer Vase, dann stellen wir sie unter den
Weihnachtsbaum.
6. Dezember – Nikolaustag: Nikolaus ist Gabenspender seit dem 16. Jahrhundert, seine
Begleiter: Knecht, Ruprecht, Krampus. Nikolaus kommt in den Kindergarten und bringt den
Kindern Geschenke. Die Kinder bereiten sich mit Liedern, Reimen, Gedichten und
Zeichnungen mit verschiedenen Kleinigkeiten vor. Sie schmücken ihren Gruppenraum, sie
putzen ihre Schuhe oder Stiefel.
25. Dezember – Weihnachten: - der Festtag der unbesiegbaren Sonne, der römische
Wintersonnenwendetag, mit Feuern und Lustbarkeit gefeiert. Im Kindergarten wird Kuchen,
Lebkuchen gebacken als Geschenk, oder zum Schmücken des Tannenbaums. Pufmais wird
aufgefedert, Kette aus buntem Papier verfertigt. Nüsse silber und gold bemalt, verschiedene
Schmücke aus Stroh gebastelt. Wir giessen Kerzen. Wir dekorieren den Raum. Er werden
kleine Geschenke gebastelt.
Fasching – Faschingsonntag – der siebente Sonntag vor Osternssonntag, ab Dreikönigstag bis
Aschermittwoch, uraltes Fest der Wintertreibung und des Frühlingserwartens – im
Mittelpunkt stehen Abwehr – und Fruchtbarkeitsriten.
Höhepunkt: Faschingsonntag, Montag, Dienstag – Umzug démonisch maskierte Gruppen –
Schutzmittel gegen feindliche Mächte – man täuscht den Dämon, und gewinn siene Kraft,
wenn man seine Züge annimmt.
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Schreie, Peitschenknallen, Ratschen, Schießen, Trommeln. Im Kindergarten veranstalten wir
ein Faschingsfest. Die Kinder verkleiden sich. Einige Omas backen Faschingskrapfen. Wir
singen Faschingslieder von Berufen von Tieren und verschiedene Tanzlieder. Wir basteln
Masken.
Ostern – Ostereier – das Ei ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und des erwachsenen Lebens /
Eier – picken, rollenschieben.
Osterhasen – zum Nestbauen benutzte man früher Stroh.
Im Kindergarten sind Vorbereitungen auf der Karwoche.
Wir schmücken den Raum. Wir malen Eier mit buntem Kreppapier mit der Brühe gekochter
Zwiebel oder Nussschale. Wir zieren die Eier mit Kerzen. Wir verstecken kleine
Überraschungen im Gras.
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4.

AZ

ÓVODAI

ÉLET

MEGSZERVEZÉSÉNEK

ELVEI
4.1.

Személyi feltételek

Az óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A nevelőmunka kulcsszereplői az óvodapedagógusok, akinek személyisége meghatározó a
gyermek számára. Jelenlétük a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai
nevelésnek.
Intézményünk személyi feltételei megfelelnek a törvényi előírásoknak, 4 főiskolai
végzettségű óvodapedagógus dolgozik a két csoportban.
Mivel óvodánk német nemzetiségi intézmény három óvodapedagógusunk rendelkezik a német
nemzetiségi főiskolai diplomával, hárman pedagógus szakvizsgával:


közoktatás vezető



minőségbiztosítási szakértő



fejlesztőpedagógus

Szakmai megújulás iránti igényünk nagy, az eredményesebb munkavégzés érdekében
továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk, állandóan képezzük magunkat.
A továbbképzéseken és a kötelező órán kívüli feladatok megosztásánál az óvónők
érdeklődését, egyéni adottságait egy-egy nevelési területhez való vonzódását vesszük
figyelembe. Ezáltal azt kívánjuk elérni, hogy egy bizonyos területen legyenek jártassak, minél
nagyobb sikerélményhez jussanak, szívesen osszák meg egymás között a szerzett tudást,
tapasztalatot, érezzék, hogy a közösség nélkülözhetetlen tagjai. Legyen jó a közérzetük,
szeressék a helyet, ahova dolgozni járnak.
Munkabeosztásunkat úgy határoztuk meg, hogy a kisebb létszámú csoportokkal a
tevékenységekben megvalósuló tanulás fejezetnél megfogalmazottak megvalósulhassanak.
A feltételrendszer fontos eleme az óvodai nevelőközösség, ezen belül:


megfigyelő és helyzetfelismerő képesség,



a jövő elképzelésének képessége,
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megosztott figyelem,



nyelvtanilag helyes beszéd,



önmagával és a gyermekkel szembeni igényesség,



kiegyensúlyozott állapot, érzelmi gazdagság,



a gyerekek szeretete, megértése, megbecsülése,



segítőkészség, optimista magatartás.

Az óvoda egész nevelőközösségének rendelkeznie kell az együttműködés, egymásra figyelés
képességével a mindennapok során, hogy példaadással neveljük a gyermekeket.
Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek
számára.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak

összehangolt

munkájának

hozzá

kell

járulnia

az

óvodai

nevelés

eredményességéhez, ezt bizonyítja, hogy szakképzett dajkák segítik az óvodapedagógusok
munkáját, az óvodai nevelés eredményességét.
A gyermek egészségügyi ellátást gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítják.
Technikai személyzetet, az udvar, kert gondozására, karbantartására a fenntartó biztosít.
A kiemelt

figyelmet

igénylő

gyermek

fejlesztése speciálisan

képzett

szakember

közreműködését igényli, ezért óvodánkban logopédus és gyógypedagógus foglalkozik a
speciális fejlesztést igénylő gyermekekkel, és egyre gyakrabban vesszük a zirci Nevelési
Tanácsadó szakembereinek segítségét. A mindennapokban a fejlesztésre szoruló gyermekek
felkarolásában, fejlesztésében, a mozgásterápia megvalósítása révén a tanulási nehézségek
megelőzésében fejlesztőpedagógus kolléganőnk nyújt segítséget.
Mivel

óvodánk

német

nemzetiségi

intézmény,

nemzetiségi

óvodapedagógusaink

megvalósítják a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit, a hagyományápolást.
A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni
ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
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4.2

Tárgyi feltételek

Az óvodának rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel.
Az óvoda épülete a község központjában helyezkedik el, 2 csoportszoba, folyosó-, mosdó-,
tálaló-, mosogató- és irodahelyiség-, betegszobával.
Az óvoda tálaló, melegítő konyhával rendelkezik, a gyermekek és felnőttek étkezése a
szomszédos Dudar község konyhájáról történik, napi rendszerességgel történő szállítással.
Csoporttermeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, játék, tornafoglalkozások,
étkezések, és a pihenés színtere is. Biztosítják egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé
teszik mozgás- és játékigényük kielégítését. A csoportszobák, öltözők harmóniát árasztó
színekkel, formákkal, anyagokkal vannak kifestve, dekorálva, jól felszereltek. A gyermekek
által használt tárgyi felszereléseket, játékokat számukra hozzáférhető pocokon helyeztük el.
Bútoraink újak (szükség szerint felújítjuk őket). bútoraink újak Játékokat, eszközöket évente
vásárolunk a költségvetésből.
Sportszerekkel, az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközökkel jól ellátott óvodánk. A
folyamatos bővítésre támaszkodunk a pályázati lehetőségekre és a szponzorok támogatására.
Könyvállományunkat folyamatosan gyarapítjuk a program szellemiségének megfelelően,
újonnan megjelenő kiadványokkal bővítjük.
Tudatosan válogattunk és válogatunk az értékes és hasznos könyvekből, amelyek
felkészülésünket és a gyermekekkel való foglalkozást segíti.
Munkánkhoz, a nemzetiségi hagyományok megismertetéséhez nagy segítséget ad az óvoda
szomszédságában létrehozott FALUMÚZEUM.
Folyamatosan, fokozatosan szeretnénk javítani feltételeinket, az alábbiakban felsoroltak
szerint:


gyermekjátékok felújítása, korszerűbbek beszerzése



mesekönyvek, leporellók, szakkönyvek folyamatos beszerzése
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Az óvoda udvarán esztétikus fa játékok adnak lehetőséget a tartalmas játékra és mozgásra,
biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás- és játékigényük
kielégítését.

4.3.

Az óvodai élet megszervezése

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan
is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével,

szervezésével

valósítunk

meg.

A

napirend

igazodik

a

különböző

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a
gyermeknek.
A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti
harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és
hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti
önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a
fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai
nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapjánvalósulhat meg és a teljes óvodai életet
magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen
jelenlétében és közreműködésével.
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4.4.

Az óvoda kapcsolatai

A családdal való kapcsolat
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető
feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a
személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a
lehetőségeket, amelyeket az óvoda, ill. a család teremt meg. Figyelembe vesszük a családok
szokásait, sajátosságait, érvényesítjük a segítségnyújtás családhoz igazított módjait.
Nemzetiségi csoportjainkban kiemelten fontos a szülőkkel, nagyszülőkkel való együttműködés.
Különösen hangsúlyos a gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztése, a hagyományápolás, a
kisebbségi identitástudat megalapozása és fejlesztése terén.
A gyermekek közvetítésével a szülőket is igyekszünk bevonni a nemzetiségi kultúra és a
hagyományok ápolásába.

Alapelveink:


a nevelésben a család szerepe elsődleges az óvoda épít rá és kiegészíti azt,



az óvónő fogadja el a szülőt még akkor is ha a gyermeknevelésben hiányosságokat
tapasztal,



kapcsolatában éreztesse az őszinte odafordulást és a segítő szándékot addig a pontig,
amíg a szülő ezt elfogadja,



a kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok együttes
tevékenysége során,



az óvónő ismerje és fogadja el a család szokás - és szabályrendszerét, tapintatosan
befolyásolja az életmód jó szokásainak alakításába,



legyenek tájékozottak a helyi nevelési programról,



Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülői Munkaközösség látja el, mely Szervezeti
és Működési Szabályzatában megfogalmazottak és a vezető irányításával vesz részt az
óvoda életében.
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Kialakult kapcsolattartás formái:


napi beszélgetések, információ a gyermek állapotáról



hirdetőtábla,



családlátogatás, az óvodába érkező minden gyermeknél,



családlátogatás probléma észlelése esetén, esetlegesen a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozójával, illetve a gyámügyi előadóval,



szülői értekezletek,



nyitott óvoda meghirdetése (a szülő bármikor betekinthet az óvoda életébe, napi munkájába,
egy feltétellel, ha jelenlétével nem zavarhatja a csoport életét)



az 5-6-7 éveseknél kivétel nélkül minden szülő látogasson el legalább egyszer az óvodába,



közös programok szervezése szülőkkel (gyermeknap, kirándulások stb.)



szülői munkaközösségi programok: munkadélutánok, rendezvények, társadalmi munka.

Kapcsolatok külső intézményekkel
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt
(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat
intézményei,

gyermekjóléti

szolgálatok,

gyermekotthonok,

egészségügyi,

illetve

közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek
be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz
és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és
kezdeményező.

Iskola
Kapcsolatainkat környezetünk adottságai határozzák meg. Fontosnak tartjuk az óvodából az
iskolába történő zavartalan átmenetet, így az óvoda iskola-előkészítő munkája akkor
eredményes, sikeres, ha a gyerekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát.
Az óvónő szoros, nevelőpartneri viszonyt alakítson ki az iskolai pedagógussal. Tegye
lehetővé, hogy a gyerekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az iskolai életmóddal.
A családok és a gyermekek egyéni helyzetét és jellemzőit ismerve segítse az iskolába lépés
zavartalanságát.
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A hatékony együttműködés érdekében ismerje meg az iskola nevelési elveit, adjon lehetőséget
a tanítónak az óvodai nevelési módszerek, eljárások megismerésére.
Adjon tájékoztatást a gyermekek fejlődésről, egyéni fejlődési üteméről, az egyéni bánásmód
tapasztalatairól és az esetleges várható alkalmazkodási nehézségekről.
Tegyenek kölcsönös látogatást, a gyermekek ismerkedjenek leendő tanítójukkal, vegyenek
részt közös rendezvényeken, (pl. Mikulás) látogassák meg egymást.
Az óvónő kísérje figyelemmel a gyerekek iskolai beilleszkedését. Munkatervébe építse be a
kapcsolattartás konkrét feladatait.(évenkénti látogatás a nagycsoportból 1. Osztályba került
gyermekeknél).
A fejlettség szerinti beiskolázásra az óvónő folyamatos megfigyelése, tapasztalatai és az
orvosi szakvélemény alapján kerüljön sor. Ha a beiskolázás eldöntéséhez kiegészítő
vizsgálatra van szükség, forduljon a Nevelési Tanácsadóhoz.
Közművelődési intézmények
Könyvtár, művelődési ház, Természet Tudományi Múzeum Zirc - sajátos lehetőségeit
tudatosan használja fel az óvónő a nevelőmunkában. Ezeket úgy válogassa, hogy elősegítse a
nevelési feladatok sokoldalú megoldását, lehetőleg úgy építse be a nevelőmunkába, hogy nem
zavarja a gyermek napirendjét, pihenését, válogasson a kínálatból igényesen.
Ismerkedjenek, a könyvtárral 1-1 könyvet kölcsönözzenek az óvodai kezdeményezésekhez,
tevékenységekhez. Vegyenek részt óvodás gyermekek részére szervezett néhány báb és
színházi előadáson, egy-egy kiállításon, egy-egy alkalommal gyermekmunkák kerüljenek
kiállításra (pl. könyvhéten mese, vers rajza stb.). Az óvónő kapcsolódjék be az óvodáskorú
gyermekek számra szervezett speciális programok megszervezésébe, szakértelmével segítse a
közművelődési intézményekben folyó munkát.
Egészségügyi intézmények
Környezetünk adottságaiból adódóan kapcsolatot tartunk az óvoda orvosával, védőnőjével, az
egészséges életmód, egészségmegőrzés érdekében
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Önkormányzat, Nemzetiségi önkormányzat, Hagyományőrző egyesület
Önkormányzatunk, nemzetiségi önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az
óvodában folyó munkát. Vizsgálják a fenntartás, a működés feltételeit, szükség esetén
támogatják kéréseinket, pályázatainkat. (Óvodánk önállóan gazdálkodó intézmény).

Pedagógiai szakszolgálatok, Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Részt veszünk a KÖRPI által szervezett továbbképzéseken, az ott hallottakat felhasználjuk
nevelőmunkánkban.
Nevelési Tanácsadó segítségét kérjük szükség esetén és a beiskolázás zavartalan lebonyolítása
érdekében.
Az átlagtól eltérő, sérült gyermekeket a Veszprémben működő Szakértői Bizottsághoz
irányíthatjuk.
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5.

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ (SAJÁTOS
NEVELÉSI

IGÉNYŰ)

/INTEGRÁLTAN

NEVELT/

GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK ELVE
Minden olyan gyermek integráltan nevelt sajátos nevelési igényű, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján kerül intézményünkbe. Joga van a sérülése
figyelembe vételével a különleges ellátáshoz és ahhoz, hogy egészséges társaival együtt,
kirekesztés és előítéletek nélkül, elfogadó, befogadó közegben nevelkedjen, melyben az apró
eredmények is értékesek. Helyi pedagógiai programunk tartalmi követelményeit a kiemelt
figyelmet igénylő (sajátos nevelési igényű) gyermekekre is vonatkoztatjuk. A fejlődést
minden esetben saját tempóikhoz viszonyítjuk.
Kiemelt figyelmet igénylő (integráltan nevelt) gyermek:
1.

Különleges bánásmódot igénylő gyermek

1.1.

sajátos nevelési igényű gyermek

1.2.

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek

1.3.

kiemelten tehetséges gyermek

2.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Sajátos nevelési igényű gyermek:
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén autizmus spektrummal, zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Cél a szegregációs tendenciák megszüntetése.
Erre nyújt lehetőséget:


képesség kibontakoztató felkészítés,



integrációs felkészítés,



integrált oktatás,
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Óvodai fejlesztő program:
Az óvodai fejlesztő programba felvehető a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, illetve a
hátrányos helyzetűnek minősülő gyermek.
A fejlesztő programban a (gyermek igényeihez igazodva) biztosítja az óvoda:


a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,



a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet,



az együttműködés kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat
biztosítanak,

Az integrált nevelésből adódó sérülés specifikus feladataink:
Óvodai nevelésünkben a fogyatékkal élő gyermeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek
megvalósítására törekszünk. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a nevelés hatására a sérülés
arányában a sajátos nevelési igényű, (kiemelt figyelmet igénylő) gyermeknél is kialakuljon az
alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az együttműködés. Az egész
napos óvodai tevékenység alatt a különleges gondozás igényét is kielégítjük.
A fejlesztés céljait, módjait minden esetben a szakértői, rehabilitációs vizsgálat diagnózisára,
javaslatára építjük. Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a
gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni.
Intézményünkbe felvehető gyermekek sérülésmértékét illetően:


Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek



Értelmi fogyatékos gyermek



Mozgásszervi fogyatékos gyermek



Érzékszervi fogyatékos gyermek



Autizmus spektrummal, zavarral küzdő gyermek



Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek



Halmozottan fogyatékos gyermek
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Az óvodapedagógus feladatai:


Szerezzen alapismereteket a fogyatékosság számos körülményéről.



A szülőkkel való szoros kapcsolattartás során: szülőgondozás, segítő tanácsadás.



Egyéni szükségletekhez igazodó differenciálás.



Tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, empátia, szeretetteljesség, következetesség.



A segítségnyújtás lehetőségének és mértékének megismertetése az óvoda dolgozóival,
szülőkkel, csoporttársakkal.



Együttműködés

a

gyógypedagógussal,

pszichológussal, logopédussal.
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6.

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

Célja, feladatai:
A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik nevelési-oktatási feladatainkhoz,
tevékenységünkhöz. Olyan pedagógiai légkör kialakítására törekszünk, amely eleve kizárja
annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek származása, neme, vallása, etnikai hovatartozása,
vagy bármilyen oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.
Óvó-védő segítő kezet nyújtunk az arra rászoruló gyermekeknek és családoknak.
Prevenciós, korrekciós, védő-óvó feladatok:


A gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógus tájékoztassa a szülőket, pedagógus
kollégákat a

gyermekek jogairól, a

gyermekek jóléte érdekében működő

szervezetekről, szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről.


Lássa el a szülőket életvezetési, gyermeknevelési tanácsokkal.



Szűrje ki a potenciális baleseti források lehetőségét az óvodában és a családi
környezetben is.



Szorgalmazza a szülők körében a nyári szabadidős tevékenységeken való gyermeki
részvételt.



Segítse a hátrányos helyzetű gyermekek részvételét kiránduláson, bábszínház
látogatáson és úszásoktatáson.

A gyermekvédelemmel megbízott óvónő feladatai


Térképezze fel az óvodában a hátrányos és a fokozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számát, folyamatosan tájékoztassa az óvodavezetőt e gyermekek helyzetének
alakulásáról, életkörülményeiben történt változásokról.



Tegyen javaslatot az Szociális Bizottság felé rendkívüli gyermeknevelési illetve
étkezési támogatásra.



Végezzen szükség szerint családlátogatást, vezesse folyamatosan a nyilvántartási
ügyeket, szükség szerint intézkedjen.
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Vegyen részt esetmegbeszéléseken, ha szükséges védelembe vételi eljárás során
képviselje a gyermek érdekeit, segítse az utógondozási feladatok ellátását.



Vegyen részt továbbképzéseken, kísérje figyelemmel a Gytv. változásait.

Óvodavezető feladatai:


Irányítsa, koordinálja az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.



Kísérje figyelemmel az igazolás nélküli túlzott hiányzásokat, szükség esetén tegyen
jelzést a jegyzőnek.

Óvodapedagógusok feladatai:


Működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszűntetésében.



Kísérje

figyelemmel

csoportjába

járó

gyermekek

gondozottságát,

családi

körülményeik, indokolt esetben jelezze a hiányosságokat a gyermekvédelmi
felelősnek.


Végezzen családlátogatást a gyermekvédelmi felelőssel, ha szükségét érzi.



Folytasson felvilágosító munkát az egészséget károsító szerekről, szenvedélyekről.

Baleset megelőzési feladatok
Az óvodavezető felelőssége:
Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység szervezése, ellenőrzése.
Védelmi előírások, tilos és elvárható magatartásformák, gyermekekkel történő megfelelő
ismertetésének ellenőrzése.
Az óvoda alkalmazottaira vonatkozóan:
Folyamatosan biztosítani kell a felnőtt jelenlétét a gyermek minden tevékenysége közben.
Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt kísérőről.
A kísérők felelnek a rájuk bízott max. 5 gyermekért, akiket indulás előtt név szerint vállaltak.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek csak az óvónő csoportjához lehet beosztva.
A balesetveszélyes tevékenységek esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott
figyelemmel lehet csak foglalkozni.
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Az óvoda csak megfelelő jellel ellátott eszközt vásárolhat (EU szabványos). A játékot
használatba helyező óvónő köteles a mellékelt utasítást gondosan áttanulmányozni és a szerint
alkalmazni.
Az udvaron minden óvónőnek a kijelölt helyén kell lennie és ott megfelelő felügyeletet
ellátnia.
A gyermekekkel életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell minden,
tevékenységükkel kapcsolatos veszélyforrást, annak elkerülési lehetőségeit.
A sajátos nevelési igényű (kiemelt figyelmet igénylő) gyermek folyamatos, speciális,
szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érik el az iskolai alkalmasság
szintjét.
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7.

SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG

Feladataink:


a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása,



praktikus ismeretek, tevékenységek, szokás és szabályrendszer kialakítása,



térítési díjkedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,



családi életre és egészséges életmódra nevelés,



a mozgás megszerettetésével az egészség értéknek tekintő gondozásmód kialakítása, a
szabadidő tartalmas eltöltésének igényére nevelés,



tolerancia, segítőkészség kialakítása, másság elfogadása,

Tevékenységek:


differenciált fejlesztés, egyéni fejlesztő foglalkozások,



egészségnevelés,



mozgástevékenység rendszeres, hatékony biztosítása,



nemzetiségi kultúra és hagyományápolás,



tehetséges gyermek felkészítés,e



élményszerzés biztosítása,



pályázatokon való részvétel,



kulturális rendezvényeken való részvétel,

Szülőknek felajánlott segítség:


szülői értekezletek csoportmegbeszélések,



folyamatos, rendszeres tájékoztatás a család működését segítő szolgáltatásokról,



szülőkkel közös program szervezése,
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8.

A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

Az esélyegyenlőség biztosításához szükséges elvek, feladatok:
Beóvodázási körzetünk, Bakonynána község közigazgatási területe. A falu lakossága vegyes
összetételű életkorát tekintve, de az elöregedés folyamatát segítik a vidékről beköltöző fiatal
családok.
A hátrányos helyzet megítélésekor találkozunk a munkanélküli, alacsony jövedelmű,
egyedülálló szülőkkel.
Óvodánkban folyamatosan emelkedik a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek száma.
Az óvodánkba járó gyerekek részére Gyermekvédelmi támogatás, normatív támogatás (három
és több gyerekes), és rászorultsági alapon történő önkormányzati támogatás igényelhető.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapja az egy főre jutó alacsony jövedelem míg a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei csak 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkezhetnek.
Beóvodázási körzetünkben van megfelelő számú óvodás utánpótlás.
Esélyegyenlőségük növelése érdekében a gyermekek már 3 éves kortól kerüljenek be az
intézményi nevelésbe.
Célunk a meggyőzés, a bizalom erősítése a nyitott óvoda által, fontos a program
gyermekközpontúságának, a családias, hangulatos légkör bemutatása.

Alapelvek:
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a rendelkezésünkre álló adatok, tények és
eddigi értékeink alapján az alábbi alapelvek, feladatok, felelősség megállapítására került
sor.


Óvodánk

célrendszere

képességszintre épülő

kiemeli

a

fejlesztést, a
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felzárkóztatást. A csoportszobák felszereltsége megfelelő a program előírásainak,
biztosított a szakember ellátottság.


A nyitott óvoda feltételezi a szülői házzal való szoros kapcsolatot, a szülőbevonás
által. A szociális segítés (gyermekjóléti és családsegítővel való napi kapcsolat) tovább
erősíti a családok működőképességét.



A vegyes csoportok működése erősíti a bizalmat, kapcsolatot a szülői ház és az
óvoda között.

Általános feladatok:


Beiratkozás előtt nyitott óvodai hét keretében a szülők betekintést nyerhetnek az
óvodai életről, a játszóház pedig a gyermekek részére szóló ismerkedési lehetőség az
óvodai élettel.



Az beíratás napján a szülőt a kisgyermekkel együtt fogadjuk, amikor szintén
választhat óvónőt, csoportot, csoporttársakat. Ekkor nyilatkozhat önkéntesen a szülő a
halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, valamint tájékoztatjuk a nyilatkozat
előnyeiről, a lehetőségekről.



A tanulási folyamatban az egyéni ill. mikrocsoportos foglalkozások a döntési,
választási lehetőség biztosítása mellett a differenciált egyéni fejlesztést valósítják
meg.



Minden tanköteles, visszamaradó gyermek egyén fejlesztésben részesül, ill. ha nincs
ilyen a csoportban, akkor a részképesség hiánnyal rendelkező gyermekek közül 2-2
gyerek egyéni fejlesztését biztosítani kell.



A gyermekek fejlesztésében az egyéni, mikrocsoportos v. szociocsoportos fejlesztés
a hátrányok csökkentése, ill. tehetségfejlesztés tekintetében fontos.



A gyermekek neveltségi szintjének fokozása oly módon, hogy a szokásszabályrendszer megalkotásába bevonjuk őket, így értékelik önnön maguk és társaik
munkáját, tevékenységét. Testi fenyítést /nyakon legyintést sem/ megszégyenítést,
terrorizálást, etnikai hovatartozás miatti előítéletet nem alkalmazhatnak a dolgozók.



A képzési szándék támogatása (logopédus, fejlesztő pedagógus, nyelvtanulás) képzés
terén.
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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

kibontakozhasson.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell:


az intézményben biztosított szolgáltatások igénybevétele során,



a gyermeki jogok gyakorlása során,



felzárkóztatás, egyéni fejlesztés vagy tehetséggondozás biztosítása,



gyermekcsoportban történő elhelyezéskor



nyilatkozat szerinti nemzetiségi nevelés igénylésére.
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9.

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Az óvodai nevelés általános feladatai: biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését,
közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni
fejlesztését, fejlődésének segítését.
Ezen belül:


az egészséges életmód alakítása,



az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,



az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

9.1.

Az egészségfejlesztés feladatai

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.


egészséges táplálkozás,



mindennapos testnevelés testmozgás,



baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás,



személyi higiéné területére terjed ki,

Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása az
óvodáskorúaknál kiemelt jelentőségű. Segíti a kisgyermek szükségleteinek kielégítését,
elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, a betegségek
megelőzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, vagyis az egész
személyiségük fejlődéséhez és megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit.
A növekedés és a fejlődés üteme, jellemzői egyéni sajátosságokat mutatnak, amelyeket a
gondozás során nagyon fontos figyelembe venni. Az egészség megőrzése a személyi- és
környezet higiénét, valamint a mentálhigiénét is magában foglalja.
Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a mozgás, az edzés, a
pihenés és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, és az
ezeken alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot.
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Óvodáink udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Úgy alakítottuk ki, hogy
minden évszakban a gyermekek sokféle tevékenységét szolgálja. A gyermekek mozgását,
edzését szem előtt tartva folyamatosan fejlesztjük játékeszközeinket és az időjárástól függően
a lehető legtöbb időt a szabadban töltjük.
Fontosnak tartjuk óvodáink környezetének védelmét és ápolását a gyermekek és a szülők
bevonásával.
A környezeti tényezők segíthetik, vagy lassíthatják az öröklött adottságok kibontakozását.
Ezért nagyon fontos, hogy az óvoda feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai segítsék
elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelően legyen képes a környezethez való
legoptimálisabb alkalmazkodásra.
Óvják, védik közvetlen környezetüket, a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyez a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.
Célja: Testi- lelki elégedettség és harmónia biztosítása az óvodai élet során. Egészséges
életmód iránti igény megalapozása az óvodai életet követő életszakaszokra.

Feladatok:


gondozás



egészséges környezet biztosítása,



betegségek megelőzése,



helyes életritmus biztosítása,



egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátíttatása.

Gondozás
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti
önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. Megismertetik a
gyermekekkel a megfelelő egészségügyi szokásokat, kialakítják tisztálkodási igényüket, a
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helyes testápolási szokásokat. Vonzóvá teszik a szabadban való tartózkodást a gyermekek
számára, törekszenek a mozgásigényük kielégítésére. Az óvodapedagógusok barátságos,
otthonosságot sugárzó csoportszobákat alakítanak ki, figyelnek a berendezési tárgyak
esztétikus elhelyezésére. Megalapozzák a kulturált étkezési szokásokat, ügyelnek az asztalok
esztétikus rendjére, személyes példamutatásukkal elősegítik az eszközök használatát,
ízlésüket formálják. Elegendő időt biztosítanak az étkezésre, hogy a gyermekek egyéni
tempójuknak megfelelően táplálkozhassanak.
Az óvodapedagógus, a család és az óvoda gondozási szokásainak összehangolására törekszik.
Figyelembe veszi a gyermekek egyéni szükségleteit és a fejlődési tempót a gondozás során.
Az óvoda minden dolgozója természetesnek tartja a beilleszkedés, az alkalmazkodás
nehézségeit.
Egészséges környezet
Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészséges életmód kialakulását,
ezért gondoskodni kell a megfelelő tárgyi környezetről, melynek egyik színtere az óvoda
udvara.
Az udvarunk tágas, EU-s előírásoknak, a gyermeklétszámnak megfelel. Játszóhelyek
kialakítottak, homokozó, mászókák, hinták, pihenőhelyek, mászóvár áll a gyerekek
rendelkezésére, biztosítva a változatos tevékenységekhez a színtereket. A játékok, sportszerek
biztonságára folyamatosan figyelünk. Az óvoda épületéhez vezető utak burkoltak.
Hangsúlyt kap a szervezés a mindennapi munkában.
A gyermekmosdók jól felszereltek, a csoportszobák szintén. A falakat az óvónők díszítik saját
munkáikkal. A folyamatos szellőztetés megoldott, a hőmérséklet szabályozható. A
berendezések a gyermekek méretének megfelelőek, esztétikusak, könnyen tisztántarthatóak.
Az egészséges, tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele az alapos takarítás,
fertőtlenítés, melyben időnként a gyermekek maguk is aktívan részt vesznek.
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Betegségek megelőzése
Óvodába csak egészséges gyermek járhat, a napközben megbetegedett gyermekeket
lefektetjük, a szülőt értesítjük, szükség esetén orvoshoz visszük, a fertőző betegségek
megelőzése érdekében biztosítjuk a megfelelő feltételeket (külön jellel ellátott törülköző,
ágynemű, megfelelő fertőtlenítések stb.).
Figyelnünk kell a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, melyek kedvezőtlen családi
légkör, súlyos lelki megrázkódtatás hatására alakulnak ki. (A leggyakoribb tünetek: a
gyermek ingerlékeny, kapkodó, visszahúzódó, félénk, sírós, passzív, esetleg agresszív, nem
tudja figyelmét összpontosítani stb.)
Ezek a gyermekek fokozott törődést, gondoskodást igényelnek, a gyermekben rejlő,
tevékenységét blokkoló feszültséget igyekszünk feloldani, ezért szükség esetén speciális
szakember segítségét vesszük igénybe.
A veleszületett rendellenességek korai kiszűrése lehetővé teszi a mielőbbi korrekciót
(nagyothallás, fénytörési hiba stb.)
A tartási rendellenességek megelőzése érdekében figyelni kell a helyes testtartásra, rendszeres
fejlesztő mozgással javítható. A lúdtalp speciális lábboltozatot erősítő gyakorlatokkal,
megfelelő lábbelivel és mezítláb járással megelőzhető. Óvodánkban a testi nevelés során
alkalmazzuk a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által kidolgozott programot, ami a rossz
testtartás és a gerincproblémák kiküszöbölése szempontjából rendkívül fontos.
Az óvónőnek időben fel kell figyelni a rendellenességekre, tünetekre, s a szülők segítségével
keresni kell az okokat és a megoldásokat a mielőbbi gyógyulás érdekében.

Napirend, heti rend
A csoportok napi- és heti rendjének kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek,
hagyományok figyelembevételével, a tevékenységekhez rugalmasan, differenciáltan, az
egyéni szükségletekhez alkalmazkodva történik.
Az óvodai élet megszervezésénél maximálisan figyelembe vesszük és biztosítjuk a gyermeki
jogokat, a gyermek igényeit, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét.
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A napirend a maga rugalmas időkeretével lehetőséget ad az óvodai élet egészében az
elmélyült játékra és egyéb tevékenykedésre. A tevékenységek megszervezésének alapja a
folyamatosság, a kötetlenség, a választhatóság, átjárhatóság biztosítása.
A játékban valósítjuk meg a különböző fejlesztési feladatainkat, ezekhez biztosítjuk a
megfelelő időt, helyet, eszközt, valamint olyan légkört, ahol a gyermek felszabadultan
tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül.
A szeptember 1 – május 31-ig terjedő időszak napirendjét a gyermek biológiai, (életkor –alvás
– mozgásigény - étkezés rendszeres időpontja) társas szükségleteit szem előtt tartva minden
óvodapedagógus maga alakítja ki. Az egész nap során érvényesül a folyamatosság és a
rugalmasság elve.
A heti rendben az óvodapedagógus egy-egy témakört (évszak – ünnepkör) komplexen dolgoz
fel kötött, ill. kötetlen formában.
A nevelés a nyári időszakban is tartalmas, gondosan megtervezett, a gyermek szabadságának,
igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételével.
A folyamatos napirend előnyei:


minden gyermek eldöntheti, mikor kezd és mikor fejez be egy tevékenységet,



a játszó gyermeknek nem kell abbahagynia a játékot,



az óvónő jobban észreveszi, hogy a gyermek mikor szorul segítségre.

A helyes életritmust a családdal együtt alakítjuk ki, figyelembe vesszük a gyermek otthoni
környezetéből adódó igényeit (pl. alvásigény) és ajánlott napirenddel segítjük a családi
nevelést.

Az óvodai élet megszervezése, napirend
Időtartam

Tevékenység
6.30 – 7.30

Gyülekezés, közös játék összevontan
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Játék, egyéni beszélgetések, reggeli
beszélgető kör, kezdeményezések,
foglalkozások,
(játékba integrált egyéni- mikro és makro
csoportos tevékenységek)
Rajzolás, mintázás, kézimunka
7.30 – 10.45

Ének-zene, nemzetiségi tánc
Verselés, mesélés, bábozás
Környezetben szerzett tapasztalatok
rendezése. Fejlesztés egyéni
szükségletek alapján Mindennapos
testnevelés
Tízórai
Játék a szabadban
Csoportos séták
Mozgásos játékok, szabadon választott

10.45 – 11.45

játéktevékenységek
Énekes játékok az udvaron

11.45 – 13.00

Tisztálkodás, ebéd, tisztálkodás, készülődés a
csendespihenőhöz

13.00 – 14.30

Délutáni pihenés, alvás mesével, altatóval,
Csoportrendezés testápolási tevékenységek,

14.30 – 15.00

uzsonna. Ébresztő utáni torna.
Játék az időtől függően a csoportszobában

15.00 – 16.00

vagy az udvaron összevontan,
levegőzés, hazamenetel
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Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátítása
Táplálkozás
A növekedés és a fejlődés alapvető feltétele. Óvodákban melegítőkonyha működik.
A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezéssel, kellő összetételben és elosztásban a
napi tápanyagszükséglet 65-70 %-át kapják meg. Az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk a
szülőket, az otthoni étkezéseket ehhez tudják igazítani. Az étlap összeállításakor a
főzőkonyhával nem rendelkező óvodákban is kikérik véleményünket. Ismernünk kell az egyes
gyermekek étkezési szokásit, kedvelt ételeit, érzékenységét, a kívánt táplálkozási
követelmények betartásában fokozatosan, tapintatosan járunk el.
Hagyományápolásunkban vonzó feladat az ünnepek hagyományos ételeinek elkészítése,
elfogyasztása pl. mustkészítés, karácsonyi mézeskalács, farsangi fánk stb.
Az étkeztetés feltételeinek biztosításában a gyermekek is közreműködnek, különös figyelmet
fordítunk az esztétikus terítékre, a gyermekméretű eszközökre.
Testápolás
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és
szükség szerinti tisztálkodásukat és a tisztaság iránti igényüket fejleszti.
Az óvónő szükség szerint maga is közreműködik az ápolási szokások kialakításában, közben
bensőséges kapcsolat alakul ki a gyermek és az óvónő között, ezek eleinte a kapcsolatfelvételt
szolgálják, később a tevékenység megtanulását segítik. Alkalmazkodunk a gyermek egyéni
igényeihez, otthonról hozott szokásaihoz és befolyásoljuk az otthoni szokások alakulását.
Szükség szerint egyes gyermekek esetében teljes mosdatásra, fürdetésre is szükség van.
Személyi higiéné szempontjából fontosnak tartjuk a naponta többszöri fésülködést, az otthoni
haj és körömápolást, valamint a fogmosást.
Orrtörlésre papír zsebkendőt használunk, mely a gyermekek által elérhető helyen van,
használat után fedett szeméttárolóba kerül. A gyermekek a WC-t a nap bármely időszakában
igényük szerint használják, az intim helyzetű WC használat megoldott.
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A gyermekek fokozatosan, az egyéni fejlődés ütemének megfelelően jutnak el a személyes
gondozottság igényléséig.
Öltözködés
Az öltözködés védekezés az időjárás hatásai ellen, de fejleszti a gyermek ízlését, önállóságát
is.
A ruha, az öltözködés hangsúlyozza a kislányos és fiús jegyeket. Szülők számára is elfogadott
a réteges öltözködés, amely a gyermek egyéni igényeit szolgálja.
A lúdtalp megelőzése érdekében nem javasoljuk a sarok nélküli cipőben járást, papucs
használata nem megengedett.
Csereruha, cserecipő, tartalék fehérnemű, tornaruha, szabadidőruha a gyermekek számra a
szülők által biztosítva van.
Az edzés, nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. A légfürdőzés, a tornaruhában végzett
testnevelés, és a szabadban töltött minél több idő hozzájárul a gyermekek egészségének,
erőnlétének fokozásához. Ősztől nyárig nagyon sok időt töltünk az udvaron a délelőtti és
délutáni órákban egyaránt.
Szeles, esős időben az óvoda terasza nyújt lehetőséget a levegőzéshez.
Nyári időben a gyermekek kedvelt tevékenysége a fürdés, a vízzel, homokkal való játék,
mezítláb, fürdőruhában. Alkalmanként, amikor lehetőség adódik a gyermekek úszásoktatását
is megoldjuk. A környezeti adottságokat kihasználva sokat sétálunk, kirándulunk.
Pihenés, alvás
Az óvodáskorú gyermek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő pihenés.
A délutáni pihenés előtt mesével, énekkel altatunk, figyelünk a zaklatott, nyugtalan
gyermekekre.
A gyermekek alvási szokásait tiszteletben tartjuk (apróbb tárgyak, kendők, játékok).
Lehetőség szerint megfelelő méretű kényelmes ágyon csendben pihennek a gyermekek. A
helyiség folyamatos szellőztetését biztosítjuk.
A gyermekek otthonról hozott saját ágyneműben alszanak, pihennek.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
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Igényesek lesznek a tisztaság iránt, önállóan mosakodnak, törölköznek, használják a fésűt,
rendben tartják hajukat. Önállóan mosnak fogat, fogápoló szereket tisztán tartják, helyesen
használják a zsebkendőt.
Saját magukat kiszolgálják, önállóan tevékenykednek, holmijukra vigyáznak. Mindennapi
szükségleteiket önállóan kielégítik. Tisztán étkeznek, közben kulturáltan viselkednek.
Megfelelően használják az evőeszközöket.
Csukott szájjal rágnak. Igénylik az asztal esztétikai rendjét. Önállóan öltöznek, vetkőznek,
ruhaneműikkel gondosan bánnak, cipőjüket megkötik. Képesek önállóan eldönteni, hogy felvagy levegyenek ruhadarabot magukról.
Ügyelnek saját személyük és a környezetük rendjére, gondozottságára. Az eszközökkel,
berendezésekkel óvatosan bánnak, a rendetlenséget megszüntetik.
Igényükké válik a levegőzés, szívesen tornáznak, vesznek részt mozgásos játékokban.
Változatos játékra és mozgásra használják az udvar adta lehetőségeket. Részt vehetnek a kert
és az udvar gondozásában, a növények ápolásában. Vigyáznak a csoportszoba és az udvar
berendezési tárgyaira.
A rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekben biztosítjuk az utánzáson alapuló
nemzetiségi nyelv elsajátítását.

9.2.

Érzelmi, erkölcsi és közösség nevelés

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi beállítódása. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában
érzelmi biztonság, állandó értékrend otthonos, szeretetettel teli légkör vegye körül. Ezért
tartjuk szükségesnek, hogy az óvodába lépés pillanatától kezdve kedvező érzelmi hatások
érjék őket. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének
fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek Fontos az
óvodapedagógusok és az óvoda más dolgozóinak példamutató viselkedése, kommunikációja,
bánásmódja. Alakuljon ki bensőséges, meleg érzelmi kapcsolat óvodapedagógus-gyermek,
gyermek-dajka és gyermek-gyermek között.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.
Az „én” fejlődésben a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. A 3-4 évesre jellemző agresszív,
önérvényesítő magatartástól 7 éves kor végére eljut a gyermek a kezdeményező,
együttműködő,

szociális

magatartás,

viselkedés

szintjére.

Ez

természetesen

csak

csoporthelyzetben valósulhat meg.
Az együttesség, a közösen átélt élmények bizonyos többletet adnak a csoporttagoknak,
növelhetik az egyén társas hatékonyságát, módosíthatják viselkedésmódjait, egészséges
összehasonlítási lehetőséget kínálnak, önértékelés kialakulását teszik lehetővé. A kisgyermek
életében a környezetnek a csoportnak kiemelkedő jelentősége van.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja,
hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.
A szociális tanulás legfőbb eszköze óvodáskorban az utánzás, a mintakövetés, a felnőtt, majd
a társmodell szociális viselkedésének érzelmi indíttatásból fakadó átvétele, majd e minta
egyre szélesebb kiterjedése, mely megnyilvánul a gyermek tevékenységében.
Célja: A személyiség, az „én” fejlődése során optimális kapcsolat alakítása a szűkebb és
tágabb társadalmi környezettel. Pozitív érzelmi viszonyulásra törekvés, úgy az akarati
életük, mint jellemvonásaik alakításában, tiszteltben tartva a gyermekek egyéniségét.

Feladatok:


Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feltételeinek megteremtése.



Kapcsolatok biztosítása, elősegítése, tiszteletben tartása.



Értékek, normák közvetítése, annak színterei.

A fejlesztés tartalma:
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Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feltételeinek megteremtése.
Törekedni kell a barátságos, derűs légkör kialakítására, mert ez ad a gyermek számára
biztonságérzetet. A derűs alaphangulat tevékenységre serkent. A folyamatos napirend
biztosítja, hogy a gyermekek kedvük szerint választhassanak a különböző tevékenységek
közül, dönthessenek kedvük és igényük szerint kivel, mit és hogyan játszanak. A várakozás a
túlszervezés kiküszöbölése nyugalmat eredményez.
A társas kapcsolatok színterei legyenek otthonosak, barátságosak, legyenek összhangban az
óvoda környezetével, a gyermekek ötleteinek, igényeinek megfelelően is formálódjék.
Mindenütt legyenek kuckók, bensőséges zugok, leválasztott sarkok, amelyek a csoportszobák
családias jellegét, intimitását növelik.
A derűs légkör alapozza meg a gyermekek érzelmi kötődését óvónőjükhöz, az óvoda felnőtt
dolgozóihoz. Az óvoda dolgozói magatartásukkal, gyermekekhez való viszonyulásukkal,
bánásmódjukkal segítsék elő, hogy minden óvodába járó gyermek jól érezze magát, szívesen
járjon óvodába, tekintse második otthonának azt.
Kapcsolatok biztosítása, elősegítése
A felnőtt-gyermek kapcsolat alapja és háttere minden pedagógiai munkának.
Az érzelmekre épülő szeretetteljes kapcsolat lehet az alapja az új megértésének, az
élményfeldolgozásnak, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, szabályok
elfogadásának a konfliktushelyzetek megoldásának.
Igen fontos ezért az érzelmi támaszt nyújtó, a függőségi törekvéseket kielégítő meleg nevelői
attitűd. Az óvónő személyiségének modell értékével hat a csoportszerveződés folyamatára,
serkentője a gyermekek egyéni fejlődésének. A gyermekek érzékenyen reagálnak az óvónő
érzelmeire, viszonya egy-egy gyermekhez szándéka ellenére is hat a csoporton belüli
kapcsolatokra. Igyekezzék minden gyermekhez szeretettel, megértéssel fordulni.
A gyerekek érezzék, majd értsék meg mit tart helyesnek, mit miért utasít el, mindezt fejezze
ki cselekvéseiben, szavaiban. A gyermekek így a kezdetben érzelmileg, később belátás
alapján azonosulnak azzal az értékrenddel, amelyet számára az óvónője közvetít.
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Magatartása legyen határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, őszinte. A gyermekkel
igazságosan és differenciáltan, egyéni sajátosságaihoz igazodva bánjék, követeléseiben vegye
figyelembe a gyermekek fejlettségét, törekvéseit, de tartsa szem előtt fejlesztésük feladatait is.
Az óvónő és a gyermek kapcsolatának alapvetően fontos követelménye, hogy e kapcsolatban
az óvoda valamennyi felnőtt dolgozójának magatartása, legyen határozott, következetes,
barátságos, szeretetteljes, őszinte, minden gyermek számára elfogadó és toleráns, tehát minta
értékű.
A szocializáció szempontjából nagy jelentőségű a közös élményekre épülő, közös
tevékenységek gyakorlása. Az óvodai életet úgy szervezzük, hogy az elősegítse a gyermekek
erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és
akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat) fejlődését.
A nehezen szocializálható, fejlődésben elmaradt, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek
fejlesztésénél igénybe vesszük a szakemberek közreműködését is (logopédus, pszichológus,
fejlesztő pedagógus).
Gyermek-gyermek közötti kapcsolat
Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt számon
tartják, hogy a csoportnak szüksége van rá. A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a
szocializációban. Ehhez az óvodai nevelés- a családi nevelésen túl - semmivel sem pótolható
szocializációs színteret biztosít a gyermek számra. Lehetőséget teremtünk a társas kapcsolatok
alakulására, segítjük a gyermekeket a másság, különbözőség elfogadására.
A gyermek-gyermek közötti kapcsolat a személyiségfejlesztésben több szempontból is fontos,
az egyes gyermeket gazdagítja, az egészséges „én” fejlődéshez biztosítja a sokoldalúságot, az
összehasonlítási lehetőséget. A csoportközeg segíti, lerövidíti a tapasztalatszerzés útját,
alkalmat ad a probléma többirányú megközelítésére, így rugalmas gondolkodásmódot alakít.
A kortárs is modell a gyermek számára - amit egy vagy több gyermek átvesz - ezek egy része
állandósul, a gyermek beiktatja szokásrendszerébe.
A felnőtt felelőssége, hogy a gyermekcsoport szociális atmoszférája hogyan alakul.
A szocializáció folyamatában figyelnünk kell, hogy a gyermekek „én” tudata megerősödjék,
én-képe a különböző tevékenységek során és a kapcsolatokban differenciálódjék, egyetlen
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gyermek se tűnjön el észrevétlenül a csoportban. El kell érnünk, hogy figyeljenek egymásra,
legyenek képesek beleélni magukat más gyerek helyzetébe, ez elősegíti, hogy minden
gyermek önálló, aktív személyként élje meg önmagát, hogy az „én és a másik” elkülönüljön.
Így a gyermekek a csoportnak nem névtelen, hanem egyéni színekkel, tulajdonságokkal
rendelkező tagjai lesznek. Segítenünk kell az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét,
barátságok alakulását.
A konfliktusok kezelését önállóan oldhassák meg, beavatkozásra csak akkor kerüljön sor, ha
veszélyben van a gyermek.
Segítsük elő, hogy a különböző tevékenységek végzése közben együttműködve közösen
oldhassanak meg feladatokat. A spontán kialakult csoportok mellett alakítsunk egy-egy
csoportot bizonyos feladatok elvégzésére (pl. növénygondozás)
Tapasztalhassák meg, közösen örömtelibb és eredményesebb minden tevékenység.
Fontos, hogy a gyermek elfogadja társaiktól eltérő külsejét, viselkedését, különleges állapotát.
Törekedjünk arra, hogy az óvodába, de más csoportba tartozó gyerekek is érezzék, hogy
összetartoznak, ezt közös tevékenységek szervezésével érhetjük el, melyre - néphagyományra
épülő programunkban nagyon sok lehetőség adódik.
Értékek, normák közvetítése
A közösségi szokások, társas kapcsolatok kialakulása előfeltétele annak, hogy a gyermekek
beilleszkedjenek a közösségbe. Kialakításuknál kezdettől fogva figyelni kell arra, hogy
pozitív érzelmekhez kapcsolódjanak, és lassan felismerjék a szokás értelmét és minél
önállóbban alkalmazzák a gyermekek. Ezeket ismerje az óvónő - köszönés, kérés, segítés stb.
saját példaadásával adjon mintát a gyermeknek az utánzásra.
A gyermek boldogulása, a felnőttekhez és gyermektársaihoz való viszonyulásától alapvetően
függ, ezért akkor nevelünk hatékonyan, ha e viselkedés kialakítását alapvető feladatnak
tekintjük. Meghatározzuk az együttélés szokásait, normáit, elősegítjük az azokhoz való
alkalmazkodást, a szoktatást példamutatással, a követelmények következetes betartásával
alakítjuk. Mindez az óvónőtől az egyéni bánásmód széles körű alkalmazását kívánja meg.
Az együttélés, a viselkedés érvényesítendő módjai
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A bizalom a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatban alapja, feltétele minden ember
együttlétének.
A szeretetteljes magatartás, barátságos, biztonságos légkört biztosít a gyermekek számára.
Segítjük őket érzelmeik megjelenítésében, követendő példát mutatunk.
A tiszteletadás- alapvető követelmény, tisztelte a felnőtt családtagokkal, az óvoda
dolgozóival,

vendégekkel,

csoporttársakkal

szemben.

Megnyilvánulásai

szóban

és

kommunikációs helyzetekben.
A csoporttagok egymás iránt érzett és kinyilvánított megbecsülése. Figyeljenek társaik és a
felnőttek munkájára és vigyázzanak az eredményekre.
Tevékenységük során gyakorolják a tapintatos viselkedést (pl. vigasztalják szomorú társukat
stb.)
Legyenek figyelmesek, éljék át és váljék szokásukká a mások számára szerzett öröm.
A segítségnyújtás számtalan formáját legyen alkalmuk megélni (segítsenek gyengébb
társuknak, kisebbeknek (pl.: kösse be a társa cipőjét).
Próbálják meg késleltetni vágyaikat, kívánságaikat, legyenek türelmesek.
Tapintatos nevelői magatartással neveljünk önfegyelemre, a gyermek egyéni céljait a
csoportnormákhoz alkalmazkodva valósítsa meg, ha kell, rendezze át elképzeléseit, vagy
mondjon le eredeti szándékáról.
Önértékelése az óvodai élet gazdag tevékenységrendszerében fejlődik.
Beszoktatás-befogadás
Az első találkozás az óvodával, minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja a
csoporthoz fűződő későbbi kapcsolatát.
A kisgyermekben bizonytalanságot, „elveszettségi érzést” kelthet a számára idegen környezet.
Ezért kiemelten kezeljük gyakorlatunkból és tapasztalatinkból adódóan a gyermek
befogadását, annak előkészítését és folyamatosságát.
A beíratást követően megismerkedünk a gyermekkel, szüleivel, a környezetével.
Beszélgetünk a gyermek családban betöltött helyéről, érzelmi kapcsolatairól.
Lehetővé tesszük, hogy ellátogassanak az óvodába, ismerkedhessenek a leendő óvó nénikkel,
környezettel.
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Óvodakezdéskor a gyermek igénye szerint a szülővel együtt kezdi óvodai életét - anyás illetve
családos beszoktatás. (Folyamatosan, fokozatosan 1-1 óra, 1-1 nap, egy hét, kettő, ahogy a
gyermek kívánja.), a régi óvodásokat felkészítjük az újak fogadására.
A gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat, biztonságukat fokozó eszközeiket magukkal
hozhatják. Feltételeket akkor is biztosítjuk, ha a gyermek 5 éves korában kerül óvodába, ez
esetben a régi óvodásokat felkészítjük az újak fogadására.
Hagyományok, ünnepek
A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődések,
tervezgetések, a holnap öröme távlatot jelenthet a gyermek számára. Az óvodai élet szokásai,
hagyományai, ünnepi érzelmei átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak
lehetőséget.
Programunkból adódóan nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódva alakítottuk ki óvodáink
ünnepeit. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek maguk is részt vegyenek a szervezésben, a
mindennapi élettől eltérő legyen, és az esemény tartalmától függően a szülők is aktívan
közreműködjenek.
A tevékenységek egy része kizárólag a gyermekcsoportban kerül megvalósításra (sütés, közös
díszítés, kirándulások) más részük az egész óvodára kiterjed (dramatizálás). Az ünnepeknél is
ezeket az elveket követjük.
Az ünnepek, hagyományok négy témakörre épülnek:

1.

a természettel, hagyományokkal összefüggő ünnepek (szüret, Mihály nap, Advent,
Mikulás, Luca, karácsony, farsang, húsvét, pünkösd)

2.

nemzetiségi ünnepek (Martin-nap, Erntedankfest))

3.

társadalmi ünnepek (nemzeti ünnepek

4.

a gyermekek ünnepei (születésnap, gyermeknap, anyák napja, évzáró, falunap),
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1.

Természettel, hagyományokkal összefüggő ünnepek

A néphagyomány-ápolás tartalmai korcsoportonként:

Mihály nap
3-4 évesek:
Figyelgessék a nagyok őszi tevékenységét. Tapasztalják meg a természet változásait.
Feküdjenek az avarba. Gyűjtögessenek terméseket, figyeljék meg tárolásukat. Hallgassanak
állatokról népmeséket, mondókákat, dalokat.
4-5 évesek:
Készítsenek közösen kalendáriumot, amin követik a jeles napokat.
Gyűjtsék a természet kincseit, rendezgessék, díszítsék velük a csoportszobát. Amit csak lehet,
használjanak fel játékukban is. Az óvónővel, csináljanak ehető termésbábokat, salátástálakat,
kompótot.
Morzsoljanak kukoricát. Figyeljék az állatok viselkedését. Tanuljanak névcsúfolókat, vásári
kikiáltó rigmusokat.
Süssenek perecet, készítsenek egyszerűbb vásárfiákat, népi játékszereket.
Ismerkedjenek a népi hangszerekkel, népzenével.
5-6-7 évesek:
Készítsenek kalendáriumot. Ismerjenek meg néhány közmondást, találós kérdést, vásárról
mesét, verset, dalt a vásárról.
Tegyenek el télire néhány termést, gyümölcsöt.
Végezzenek őszi munkát az óvoda udvarán.
Készítsenek néhány vásárfiát, rendezzenek be vásárt, árulják a portékáikat.
Táncoljanak néhány egyszerűbb tánclépéssel, forgással a népzenére. Játszanak énekes népi
játékokat.
Ismerjenek meg néhány ügyességi játékot.
Szüret
3-4 évesek:
Hallgassanak éneket, mondókát, verset almáról, szőlőről, szüretről.
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4-5 évesek:
Ismerjenek meg egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtsék, válogassák az ősz gyümölcseit.
Süssenek az óvónő vezetésével pogácsát a szüretelőknek. Préseljenek gyümölcsöt,
kóstolgassák levüket.
5-6-7 évesek:
Készítsenek őszi ajtókoszorút, díszítsenek kaput őszi gyümölcsökkel, termésekkel.
Süssenek pogácsát a szüreti mulatságra.
Énekeljenek, táncoljanak, játszanak szüreti népi játékot.
Készítsenek egyszerűbb hangszereket a termésekből.

Advent
3-4 évesek:
Ismerkedjenek az advent jelképeivel, az adventi naptárral, koszorúval. A naptár alapján
készüljenek minden nap a karácsonyra.
Rövid dalt, mondókát, verset tudjanak Mikulást és karácsonyt várva. Készítsenek egyszerű
fenyődíszeket, ajándékot szüleiknek. Figyeljék a vízbe tett cseresznyeágat és az ültetett Lucabúzát. Ismerkedjenek a karácsonyi népszokásokkal.
4-5 évesek:
Segítsenek az adventi koszorú, vendégváró ajtódísz és az adventi naptár elkészítésében.
Figyeljék a napi teendőket az adventi naptáron. Tegyék vízbe a cseresznyeágat, ültessenek
Luca-búzát. Fényesítsenek almát, süssenek mézeskalácsot, készítsenek fenyődíszt. Egyenek
almát, gyújtsanak gyertyát. Mikulás és karácsony előtt tanuljanak dalt, verset, mondókát.
5-6-7 évesek:
Készítsenek adventi naptárt, koszorút, vendégváró ajtódíszt. Naponta oldják meg a kijelölt
feladatokat. Luca napján kotyoljanak egymás csoportjaiban, tanuljanak kotyoló versikét,
mondókát. Készüljenek verssel, mondókával, dallal karácsonyra.
Készítsenek asztali díszt, öntsenek gyertyát, főzzenek, csomagoljanak szaloncukrot.
Pattogassanak kukoricát, süssenek tököt, gerezdeljenek almát, törjenek diót. Látogassanak el a
templomba.
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Farsang
3-4 évesek:
Egyszerű technikával készítsenek papírálarcot, öltözzenek jelmezbe, ha kedvük van,
táncoljanak.
4-5 évesek:
Díszítsenek farsangi álarcot, gyűjtsenek a zsákbamacskához tárgyakat, vegyenek részt a
farsangi játékokban. Tanuljanak egyszerű dalokat, mondókákat. Hallgassanak tréfás mesét,
verset.
5-6-7 évesek:
Vegyenek részt a zsákbamacska kihúzásában, hívogassák társaikat a mulatságba. Segítsenek
egyszerű jelmezük, álarcuk elkészítésében. Az óvónővel díszítsék fel a csoportszobát,
készítsenek díszeket, meghívókat.
Vegyenek részt a táncban, ügyességi játékokban.
Tanuljanak farsangi dalt, bálba hívogató mondókát.
Húsvét
3-4 évesek:
Tanuljanak locsolóverset, locsolkodjanak és vegyenek részt a tojás-játékokban. Az óvónő
segítségével fessenek tojást.
Tegyenek nagy sétát az óvoda környékén.
4-5 évesek:
Írjanak tojást viasszal. Díszítsék csoportszobájukat.
Tegyenek nagyobb sétát a környéken. Tanuljanak locsolóverset.
5-6-7 évesek:
Díszítsék csoportszobájukat, az ablakait is.
Tanuljanak mondókát a locsoláshoz és a komáláshoz is. A fiúk locsolják meg az óvónőket,
dajkákat, lányokat. A lányok karcolással készítsenek tojást a fiúknak.
Tegyenek nagy, határkerülő sétát. Látogassanak el a zirci Arborétumba.
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Május elseje
3-4 évesek:
Az egész óvoda által felállított és feldíszített fát járják körbe, tavaszi dalokat énekelve.
4-5 évesek:
Egyszerűbb díszeket készítenek a májusfára, segítenek díszíteni.
5-6-7 évesek:
Önmaguk készítik a díszeket, majd közösen díszítjük fel. A fa alatt rendezünk versenyeket.
Pünkösd
3-4 évesek:
Figyelgetik a nagyok készülődését. Szüleikkel vegyenek részt a rendezvényen.
4-5 évesek:
Készítsenek vásárfiát az óvónő segítségével. Tanuljanak meg néhány vásári rigmust.
Hallgassanak a vásárról dalokat, mesét, verset. Süssenek perecet.
5-6-7 évesek:
Rendezzék be a vásárt, árulják a portékákat.
Segítsenek a versenyjátékok után a nyeremények szétosztásában. Táncoljanak, bátran
versenyezzenek szüleik és testvéreik bevonásával.
Tanuljanak a pünkösdöléssel kapcsolatos dalokat, énekes játékokat.

2.

Nemzetiségi ünnepek

Nemzetiségi néphagyományok (Martin-nap, Erntedankfest)
Gyűjtése elkezdődött. A gyűjtést folytatjuk, s azt a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelően beépítjük a magyar néphagyományok közé, megjelölve nemzetiségi jellegét.
A településeken lévő nemzetiségi néphagyományok megismerése a nemzetiségi önkormányzat
segítségével történik.
Nemzetiségi népszokások megismerése:


nemzetiségi gyermektáncok



nemzetiségi dalok, mondókák

A hagyományőrző néptáncokat a mindennapi tevékenységeink közé soroljuk.
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A nemzetiségi csoportokban dolgozó óvodapedagógus a családok segítségével alakítson ki
pozitív érzelmi viszonyt a német kultúra és nyelv iránt.
Az egyes nevelési helyzetekben a gyermekek igényeire, szükségleteire anyanyelvükön
reagáljon.
Tartsa fontosnak a néphagyományok megőrzését, újraélesztését, általuk a nemzetiségi
identitástudat erősítését.
Ismertesse meg a német néphagyományokat, melyek által lelkileg feltöltődnek, örülnek
egymásnak, megtanulják átélni az ünnepeket, melyek életüket szebbé, boldogabbá teszik.

Márton nap
A gyermekekkel együtt Márton napi cipót, liba formájú linzert készítünk, amit közösen
elfogyasztunk.

3.

Társadalmi ünnepek (nemzeti ünnep)

Március 15-e
Mese a magyar huszárról, csatáról. Katonásdi játékok, csákó, kokárda készítése.
Megünneplése csoportonként történik. Elsétálunk a falu központjához, és, ott adják elő a
csoportok a műsorukat, majd a kopjafa köré elhelyezik a saját készítésű zászlóikat. Részvétel
a falu ünnepélyen.

4.

A gyermekek ünnepei (születésnap, gyermeknap, anyák napja, évzáró, falunap)

Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei:
A gyerekek születésnapja és / vagy névnapja
A gyerekek születésnapja és / vagy névnapja csoportonként kerül megünneplésre. Az
ünnepeltnek gyertyát gyújtunk, énekelünk és a kedvenc meséjét vetítjük.
Ajándékot közösen készítünk számára. A csoport többi tagja - barátja további apró
meglepetést készít.
Névnapot csak külön kérésre köszöntünk (pl. óvodai szünetre esik a gyerek születésnapja és a
szülő nem akarja előbb vagy utóbb megtartani.)
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Anyák napja
Verssel, énekkel, ajándékkal készülünk rá, de otthon köszöntik fel az édesanyákat. Az
ajándékokat dugdossuk, meglepetéseinket május első vasárnapjáig titokban tartjuk. Közös
délutánra hívjuk meg az édesanyákat, nagymamákat. Közös éneklés közben egyénileg
felköszöntik verssel, ajándékkal édesanyjukat, nagymamájukat. Közös uzsonna teszi még
hangulatosabbá az ünneplést, amit együtt elfogyasztunk. A felköszöntést fényképkészítéssel
örökítjük meg.
Gyermeknap


Kirándulást szervezünk, lehetőleg olyan helyre, ahová máskor nem jutunk el. Akár
lovas kocsival, akár vonattal utazunk, fő szempont, hogy valami új és szokatlan
meglepetés legyen.



Közös kirándulást szervezünk, ami lehet múzeumlátogatás és közös fagyizás, sütizés.



A faluban szervezett gyermeknapi programokba aktívan bekapcsolódunk, különféle
kézműves tevékenységekkel.

Családi nap, családi kirándulás
Közös programot szervezünk a szülőkkel, kirándulás, szalonnasütés a közeli erdő szélen.
Hangulatos ügyességi játékokkal, barkácsolással, szamaragolással, sárkányeregetéssel stb.
tesszük vidámmá ezt a közös együttlétet.

Húsvéti játszóház
Meghívott vendégeink a szülők, akik aktívan közreműködnek a tevékenységekben. Különféle
technikákat alkalmazunk, és sokféle tevékenységlehetőségét biztosítjuk gyermekeinknek
Húsvét
Óvodai ünnep, melyre énekes előadót is szoktunk hívni. A csoportok műsora mellett, kedves
meglepetés a nyuszi simogatás is. Óvónők bábelőadása.
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Kirándulások
Alapítvány, pályázati, valamint szülői támogatással lehetőség nyílik kirándulások
szervezésére. Minden gyermek részt vehet ebben a programban, és úgy próbáljuk kiválasztani
a helyszíneket, hogy változatos, élményt nyújtó, legyen. Pl. Cirkusz, 3D-s mozi, állatkert,
Planetárium, ahova nem minden gyermek juthat el.
Nyílt nap az óvodában
Évente egy alkalommal biztosítjuk a szülő számára azt a lehetőséget, hogy bepillantást
nyerjenek az óvodánkba folyó nevelőmunkánkba, mindennapi tevékenységekbe. A középső és
nagycsoportos gyermekek szüleinek kínáljuk fel ezt a lehetőséget.
Zenés előadások szervezése.
Lehetőséget biztosítunk a szülők számára évente több alkalommal is, hogy gyermekük részt
vehessen ilyen jellegű programokon. A rendezvény költségeit a szülő fedezi. Vannak
visszatérő, kedvelt előadóink, akik mindig megörvendeztetnek bennünket műsorukkal. .Az
előadások során a gyermekek megismerkedhetnek a különféle hangszerekkel is, ki is
próbálhatják. Jó alkalom a zenei ízlésük formálására.
Bábelőadások
Az irodalmi nevelés egyik fontos eszköze a bábozás, bábelőadáson való részvétel. A
gyermekek szókincsfejlesztését, esztétikai élményét fokozza, bővíti, s lehetőséget nyújt a
képzeletviláguk fejlesztésére is. Évente 3 alkalommal vehetnek részt ilyen jellegű előadáson a
bérletet igénylők.
Tanító nénik látogatása az óvodában
Tavasszal felkeresnek bennünket az elsős tanító nénik, hogy megismerkedjenek a leendő
diákjaikkal. Közös kötetlen beszélgetés keretében zajlik le ez a találkozás.
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Ovisok látogatása az iskolában
A nagycsoportos gyermekeink ellátogatnak az első osztályba, megismerkednek az iskola
épületével, környezetével, a játszóudvar adta lehetőségekkel.
Évzáró, a nagyok búcsúzása
A csoportok egyéni arculatát az óvodapedagógusok személyisége és a módszertani
szabadsága határozza meg.
Az ünnep fényét emeli, hogy a Művelődési Házban tartjuk évzáró műsorunkat. A feldíszített
színpad, az ízléses dekoráció, az ünneplő ruha, mind hozzájárul, a jó hangulathoz. A jó
érzelmi előkészítés és az egyre fokozódó örömteli várakozás maga az ünnepi együttlét,
melynek hangulatát tovább emelheti a felnőtt közösség jelenléte. Együtt vagyunk a szülőkkel,
nagyszülőkkel, testvérekkel. Ízelítőül bemutatunk néhány verset, dalt, énekes játékot, német
nyelvű mondókát, dalt.
A gyermekek, szorongással járó szerepeltetését elkerüljük, ezért frontális formában, közösen
szerepelnek a gyerekek. A csoportok egy napon, egy időpontban tartják évzáró műsorukat,
meghatározott ideig. A nagycsoportosok elbúcsúztatása együtt történik, búcsúzóul ballagási
batyuval kedveskedünk a gyerekeknek. Egy nyilvános szereplésre kerül sor az év folyamán:
az évzáró ünnepségre, ahol a „nézőközönség” a családtagokból kerül ki. Az ünnepek csak a
szülők együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat, ez nem jelenthet terhet sem a szülő,
sem a gyermek számára.
A fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére:
Kialakul a gyermek „én” tudata, én érvényesítési törekvései. Képesek kapcsolatteremtésre,
együttműködésre. Elfogadják a másságot. Szívesen tevékenykednek együtt társaikkal,
elfogadják és betartják a tevékenység által megkívánt magatartásformákat.


Akaratukat alá tudják vetni mások akaratának.



Érdeklődnek egymás iránt, tekintettel vannak egymásra. Figyelnek egymás játékára,
alkotására, meghallgatják a felnőtteket, társukat. Türelmesek, keresik a segítségnyújtás
formáit.



Tudják, hogy egy összetartozó csoport tagjai.
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Örülnek a közösen elért sikereknek.



Bíznak önmagukban és társaikban.



Udvariasak, köszönnek, vendéget hellyel kínálják stb.



Segítenek egymásnak és a kisebbeknek, öltözködés, étkezés, séta közben.



Alkalmazkodnak a szabályokhoz, tudják késleltetni szükségleteik kielégítését.



Feladattudatuk kialakult.



Készen állnak az iskolai élet és a tanító elfogadására.

A viselkedés normái 5-6-7 éves korban beépülve a személyiségbe, képes az alkura, a
megegyezésre.

9.3.

Esztétikai nevelés, ízlésformálás

Helye a nevelés folyamatában
A gyermekek otthoni környezetükből nagyon eltérő tapasztalattal, ízlést alapozó élménnyel
kerülnek óvodába. A gyermekek esztétikai nevelése az óvodai nevelés keretein belül a
spontán hatások mellett tudatos nevelői tevékenység.
A kisgyermekkorban az esztétikai tevékenységek iránt való vonzódás spontán, csak a hajlam
adott és a csírája annak a képességnek, amely egyre szándékosabbá válik. Fontos, hogy a
gyermekek ebben a fogékony életkorban kapjanak lehetőséget és ösztönzést a környezettel
való helyes, értékes kapcsolatteremtésre, mikor fogékonyságuk, eredetiségük, ízlésviláguk
még tiszta. Ennek megvalósítása hosszú és társas folyamat. A felnőttek és gyermekek
együttlétekor alakul a látás és ábrázolás, mozgásészlelés és a mozgás harmóniája. A környezet
esztétikai élményeinek forrása a beleérző képesség és a szimbólumalakítás, mely jól nyomon
követhető a korai gyermekkorban. Ennek igénye életkori sajátosság, mely érzelmeket hív elő.
A gyermek az esztétikai tevékenységben szívesen vesz részt, mert újraélheti élményeit.
Az esztétikai nevelés komplex folyamata, hatásrendszere segíti a világról alkotott kép
befogadását, újraalkotását, az önálló, produktív szemlélet kialakítását, a világ jelenségeinek
megfigyelését, a természeti és társadalmi esztétikai tevékenységek élményét, - közben alakul
a gyermek önmegismerése és kifejezése. Az összetett esztétikai nevelés a gyermek spontán,
eredeti - beszéd, ének, mozgás, képi kifejezés - hajlamaira épít.
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Célja: olyan élményekre és tapasztalatokra épülő nevelés, amely során a környező világ érzéki
síkon megfoghatóvá válik és képessé teszi a gyermeket a valóság esztétikai
felismerésére, befogadására és létrehozására.

Feladatok:


esztétikailag megfelelő környezet biztosítása,



változatos és rendszeres élménynyújtás, képességfejlesztés különféle tevékenységeken
keresztül; különböző művészeti alkotásokkal való ismerkedés,



illemszabályok kialakítása,

A fejlesztés tartalma:
Esztétikailag megfelelő környezet biztosítása.
A gyermekek esztétikai nevelését elsősorban azoknak a környezetei hatásoknak a rendszere
biztosítja, amely körülveszi, amelyben tevékenységrendszere zajlik.
E kérdést programunk több helyen érinti, így most néhány esztétikai szempontból fontos
területet emelünk ki. Az óvoda belső tereinek kialakítását az egyszerűség és a célszerűség
jellemzi. Halványszínű falak, fehér mennyezet, nagyméretű ablakok. A függönyök színe
összhangban van a többi textíliával (szőnyeg, terítő).
Minden helyiséget (a falakat is) zöld növények díszítenek. Dekorációban egyre többet
alkalmazzuk a természetes anyagokat (fa, zsák, gyapjú, nád stb.). Az óvoda bútorai fa
színűek, (barna, drapp), a gyermekasztalok, székek natúr fa színűek. A gyermekek eszközei,
játékai színesek, tarkák.
A felnőtt dolgozók legyenek igényesek megjelenésükre, viselkedésükre igyekezzenek
követésre méltó modellt nyújtani. Minden felnőtt számára kötelező a köpeny használata.
Változatos és rendszeres élménynyújtás, képességfejlesztés különféle tevékenységeken
keresztül.
Az esztétikai nevelés céljának megvalósítása érdekében az óvónő céltudatosan vezeti a
gyermekeket a környezet iránti nyitottság és az ezzel szorosan összefüggő szemlélet
birtoklása felé. Egyrészt teret és lehetőséget ad az életkori sajátosságokból fakadó gyermeki
kíváncsiságnak, fantáziának. Másrészt felkínálja mindazokat a lehetőségeket, amelyek nevelői
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mintakövetésből, mint bő forrásból adódnak. Az óvónő modellként ad mintát a sokszínűség,
az alkotó kíváncsiság kielégítésére, a világ gyermekek számára való kitágítására. Így az
esztétikai élmények iránti vágy megalapozása egyik fontos feladata egész óvodai
nevelésünknek.
A gyermekek esztétikai nevelését az őt körülvevő környezet hatásrendszere biztosítja. Az
óvodai nevelésben az esztétikai nevelés az irodalom, a zene, a vizualitás, a mozgás, a
viselkedés és a környezet esztétikájában valósul meg.
(Mindezeket a megfelelő fejezetekben kifejtjük.)
Másik fontos feladat a változatos és rendszeres élménynyújtás. A gyönyörködtetés, a
rácsodálkozás alkalmainak és lehetőségeinek megteremtésével, szervezésével, az eszközök
széles körű kínálatával gazdag tevékenységrendszert kell biztosítani a gyermekek
motivációja, aktivitása érdekében. Segíteni kell a kezdeményező magatartás érvényre jutását,
meg kell teremtetni a hangulati, környezetei feltételeket, emellett gyakoroltatni az esztétikus
környezet felismerését, óvását, alakítását.
Ennek érdekében az óvónő:


Szervezzen, kezdeményezzen minél több sétát, kirándulást, mesét, bábozást, énekes
játékot, adjon lehetőséget a vizuális megjelenítéshez.



Teremtsen megfelelő érzelmi légkört az azonosulást, átélést segítő atmoszférát,
melynek feltétele, hogy a gyermekek egymásra is legyenek tekintettel.

A gyermekek eredeti ötletei kapjanak megerősítést, kiemelést, megvalósulásához nyújtsunk
segítséget, a látás, hallás, tapintás, mozgás, mozgathatóság együttes élményének folyamatos
biztosításával, komplex hatások érvényesítésével.
Az esztétikai tevékenységek kapjanak kiemelt helyet a gyermekcsoport normarendszerében.
A gyermekek együttélését jellemezze:


biztonságos, nyugalmas, tevékenységre serkentő légkörben egymás ötleteinek
meghallgatása, tiszteltben tartása, a létrehozott produktum megerősítése, az esztétikai
kritériumok tisztelete, szabadság az új létrehozásához ésszerű korlátok között.



Olyan anyagokat, eszközöket biztosítson a gyermekek számára, melyek elősegítik az
esztétikai élmény kialakulását, magában rejtik az egyéni megvalósulás lehetőségét is.
(festék, filc, gyurma, mesekönyv, báb, paraván, különböző természetes anyagok stb.).
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Fokozatos fejlesztéssel törekedjék:


Az élmény és tanulás, tapasztalatszerzés és gyönyörködtetés, befogadó és cselekvő
tevékenység szoros egymásba fonásával az esztétikum iránti vonzódás kialakítására.
Eközben a gyermekek egyre nagyobb számú lehetőséget igényelnek, hogy figyelmüket
a pontosabb tanulásra fordítsák, mely egyben fontos eredménye is az esztétikai
nevelésnek.

Illemszabályok kialakítása
Ahhoz, hogy a gyermekek az életükben adódó helyzetekben gyorsan és megfelelően tudjanak
dönteni, meg kell velük tanítani a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait.
Az ember viselkedése része a környezet esztétikájának, információt ad látható és hallható
jeleivel az ember belső állapotáról. A világban való eligazodáshoz önmagunk és mások
elfogadásához

feltétlenül

szükség

van

illemszabályok

kialakítására,

megértetésére,

alkalmazására.
Ezeket a szabályokat pontosan és egyértelműen fogalmazza meg az óvónő, de kerülje a
megalázó, megszégyenítő értékelést.
A szabályok elsajátításának színterei: a drámajáték, a szituációs játék, bábjáték és a
felnőttek mintaadó viselkedése.
Az óvónő ösztönzi a gyermekeket:


a jó megjelenésre (tisztaság, ápoltság, rendezettség),



az óvodai viselkedés szabályainak betartására (kérdezés módja, udvariassági szokások,
bocsánatkérés, köszönés módjai, a konfliktusok intelligens rendezése egymás között,
az árulkodás és a jogos panasz közötti különbség felismerése, bemutatkozás, óvodán
kívüli viselkedés, - utazás, öltözködés ünnepeken stb.)



az érintkezés szabályainak betartására. (tekintettartás, gesztikulálás kerülése,
térközszabályozás, udvarias és halk beszéd).
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Néhány érintkezési, viselkedési szabályt németül is (pl. köszönés, kérés, bemutatkozás stb.)
sajátítsanak el.
Fontos, hogy a gyermekek ismerjék a szabályok tartalmát és képesek legyenek betartani és
másokkal is betartatni azokat, hogy eljussanak mások megértéséhez, önmaguk jobb
megértetéséhez, az emberi érintkezés mindenkit kielégítő és tartalmas formáihoz.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
Kialakul igényük az esztétikus környezet iránt, képesek maguk is létrehozni, alakítani,
formálni azt.
Fogékonyak a szépre a természetben, a társadalomban és a művészeti alkotásokban.
Képesek megfogalmazni esztétikai élményeiket, beszédükben igényükké válik az ízléses,
csendes tónus, finom beszédstílus.
Igényesek megjelenésükben, a viselkedés és az érintkezés szabályait ismerik és betartják.
Néhány érintkezési szabályt németül is elsajátítottak.
Egész nevelőmunkánk eredményeként az esztétikai tevékenységek belülről fakadó,
belefeledkező, gátlásoktól mentes, szívesen vállalt tevékenységgé válik.

9.4.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a
gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a
gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére
szükséges figyelmet fordítani.
Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori
sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a
gyermeknek

változatos

tevékenységeket,

amelyeken

keresztül

további

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
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Az értelmi nevelés további feladatai:


Egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása.



Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése.



Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő ösztönző környezet biztosítása.

Helye a nevelés folyamatában
Az embert a beszéd kapcsolja a többi emberhez és a beszédben tudja megérteni a külvilágot,
ugyanúgy, mint saját belső világát. Mozgás, beszéd és gondolkodás egymással szoros
kölcsönhatásban fejlődnek. A megzavart mozgás gátolja a beszédfejlődés, meglassúbbodása
visszaveti fejlődésében a gondolkodást.
A nyelv elsajátítása során két folyamat - a beszéd megértése és a beszéd létrehozása - egymást
feltételezve és támogatva fejlődik. A beszédfejlődéshez állandó társas kötődés (anya,
gyermek, család) szervezett, differenciált környezet, megfelelő idegrendszer, ép beszéd és
hallásszervek kellenek.
Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, szerves része az óvodai élet
minden mozzanatának. Átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítő elemként
jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. Eredményes
megvalósítása hozzájárul a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez.
A valódi anyanyelvi nevelésnek alapja: az óvoda szóbeli közlést kiváltó derűs légköre.
Célja: bő szókinccsel, fejlett kommunikációs készséggel rendelkező, mindennemű helyzetben
megnyilatkozni tudó, élményeit, elképzeléseit bátran megfogalmazó gyermekek
nevelése, akik tisztán beszélnek, nyelvtanilag helyesen használják a magyar nyelvet.

Feladata:


az óvónő modell szerepe érvényesüljön az anyanyelvi nevelésben,



beszéd és kommunikációs képességfejlesztés, különböző tevékenységeken keresztül,
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beszédtechnikai hibák korrigálása.

Mivel óvodánk nemzetiségi óvoda, a csoportokban mindkét nyelv – a magyar és német –
fejlesztése történik. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata
érvényesül. Ennek arányát a következők határozzák meg:


a gyermekek életkora,



a gyermekek egyéni nyelvismerete,



a nevelési helyzet,



az adott szituáció.



A hangsúlyt a német nyelv fejlesztésére helyezzük.

A kétnyelvűség beépül a mindennapi tevékenységekbe. Ezeken keresztül valósítjuk meg az
óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségüknek megfelelően
a német nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a
szituatív beszéd és a válaszadó szerep gyakorlását.
A fejlesztés tartalma
Az óvodás gyermek elsősorban érzelmi alapon mintakövetéssel tanul, így fokozottan igaz,
hogy az óvónő minden megnyilatkozása modellértékű.
Az óvónő gyermekekhez fűződő viszonyában legyen elfogadó, együttműködő, a
kapcsolatteremtésben kezdeményező. Egyenként ismerje a gyermekek szokásait, kedvenc
játékait, napi örömeit, bánatait. Legyen meleg és támogató, határozott és következetes.
Eszköztárában szerepeljen a humor és a vicc, de kerülje a gyermekre irányuló gúnyt, a
kiabálást, a fenyegetőzést.
A beszédfejlesztés leghatékonyabb eszköze az óvónő példamutató beszéde, kommunikatív
viselkedése, gyakori szeretetteljes beszédkezdeményezése és beszédkapcsolata.
A beszédhelyzetekben szerzett tapasztalat során a gyermek átveszi a környezetétől a szórend,
a ragok, a jelek, a képzők, a névelők, a névutók, a névmások, az igekötők, igemódok
gondolatot kifejtő és a környezet számára pontosan érthető használatát.
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A

fejlődés

során

elkülönülnek

a

mondattípusok.

A

láncszerű

vagy

szaggatott

szövegszerkesztéstől a jól szerkesztett, nyelvtanilag helyesen felépített mondatokig jutnak el a
gyermekek.
A felnőttel való beszédkapcsolat az óvodában kiegészül a gyermektársakkal való tevékenység
közbeni beszélgetéssel. Több társ beszédét, viselkedését kell a gyermeknek követnie, ezáltal
fejlődik beszédfegyelme.
Az egymás iránti érzelmeket kölcsönösen jellemzik a metakommunikatív elemek, a tekintet, a
mimika, a gesztusok, egyaránt hordoznak személyiségjellemzőket és tanult viselkedési
formákat is. Fontosnak tartjuk, hogy életszerű helyzetekben, természetes módon minden
gyermek beszélgessen arról, ami foglalkoztatja, érdekli. Azt utánozza, amit hall és úgy,
ahogyan hallotta, ezért lényeges a környezetében élők helyes és szép beszéde, amelynek,
spontánnak, önkéntelennek kell lenni, törekedve a szemléletességre, a képszerű kifejezések
alkalmazására, mely segíti a gondolkodás fejlődését is.
Az anyanyelvi és kommunikációs képességfejlesztés eszközei: mondókák, versek, mesék,
bábok, dramatikus és anyanyelvi - kommunikációs játékok. Ezek szorosan kapcsolódnak a
mindennapi élethez, a fejlesztés területeihez: környezetismeret, hagyományápolás, rajz kézimunka, ének-zene, testnevelés, játék-munka - gondozás.
A hagyományok ápolása során az óvónő által használt kifejezések épüljenek, be a gyermekek
szókincsébe (pl. guzsaly, puttony, írókázás stb.)
Az óvónő tárja fel a gyermekek interakciós zavarait, keresse meg azok okait, tapintatosan
törekedjék azok megszüntetésére. A beszédtechnikai hibákat (légzéstechnikai, artikulációs
stb.) ismerje fel és a spontán beszédnél, vers és mesemondásnál példaadással korrigálja. Ez
hosszadalmas és nagy tapintatot igénylő feladat, amely beépül a mindennapi tevékenységek
rendszerébe.
Nagyfokú elmaradás esetén logopédiai kezelést veszünk igénybe.
Óvodánkban mindkét nyelv fejlesztése a cél (magyar, német) az óvodai élet tevékenységi
formáival két nyelv használata érvényesül, ennek arányát a következők határozzák meg:


a gyerek életkora,



a gyerek egyéni nyelvismerete,
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adott szituáció,



nevelési helyzet,

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
A gyermekek eljutnak arra a szintre, hogy aktívan használják a tapasztalatok során bővült
szókincsüket.
Beszédük összefüggő, elbeszélésük folyamatos, logikai összefüggéseket tartalmaz.
Próbálják meg figyelmesen, nyugodtan végighallgatni a másik megnyilatkozását.
Helyesen használják a névmásokat, névutókat, igeidőket, módokat.
Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető, többnyire
megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd.
Beszédüket érzelmeik által kiváltott természetes gesztus, arcjáték kíséri.
Tisztán ejtenek minden beszédhangot.
Beszédhelyzetekhez illő állító és tagadó mondatokat, a felkiáltást, a felszólítást, az óhajtást az
anyanyelvnek megfelelő hanglejtéssel, hangsúllyal használják.
Ismerik és értik a néphagyományokból átvett szavak jelentését (pl. komatál, bocskor,
szűrszabó, fejősjuhász stb.) ezeket beszédük színesítésére használják.
Ismerkednek a megismert német szavakkal, kifejezésekkel.
A jellemző mesefordulatok kifejezései is megjelennek a mindennapi beszédben
Anyanyelvi nevelés a nemzetiségi csoportokban

Feladatok
Mérje fel az óvodapedagógus a gyermekek nyelvismereti szintjét!
Tájékozódjon, milyen alapokkal rendelkeznek a gyerekek, amire munkáját építeni tudja!
Az óvodapedagógus nyelvismerete, kiejtése legyen példaértékű!
Beszédét,

utasításait

tegye

mindig

szemléletessé

egy-egy

adott

szituációval,

metakommunikációval, tárggyal, különböző eszközökkel, hogy ezáltal is segítse a gyermekek
számára a megértést!
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Ébressze fel a gyermekekben a német nyelv iránti érdeklődést, teremtsen olyan szituációkat,
melyekben a gyermekek kíváncsiságára és játékosságára építve tudja elképzeléseit
megvalósítani!
A gyermekek által ismert, megkedvelt meséket német nyelven is dolgozza fel! (pl.:
dramatizálás, bábozás)
Gyermeki tevékenységek
A gyermekek szívesen részt vesznek az óvodapedagógus által felkínált tevékenységekben,
párbeszédes játékokban, szívesen utánozzák a kapott modellt.
A nyelv zenéjét, ritmusát, intonációját képesek felfogni, utánozni, sikerélményt jelent nekik a
mondókák, énekek reprodukálása.
A pozitív élmények hatására maguk is szívesen kezdeményeznek német nyelvű játékokat,
körjátékokat és reagálnak az óvodapedagógus közléseire, kérdéseire, utasításaira.
Módszertani alapelvek
Az óvodapedagógus olyan oldott, derűs légkört teremt, mely elősegíti a német nyelvvel való
játékos ismerkedést, a nyelvtanulást.
Fontos alapelvünk a beszéd és szemléltetés együttes alkalmazása.
Az utánzásra, a játékra, a gyermekek szituációs élethelyzeteire, a gyakori ismétlésre építünk.

AZ ÉRTELMI NEVELÉS
Helye a nevelés folyamatában
Az óvodába lépő kisgyermek fejlődésének elején tart, személyiségének bontakozása,
viselkedésének alakulása, értelmének nyiladozása elválaszthatatlan dolog. Három-négy évet
tölthet el az óvodában és ennek az időnek számára meghatározónak kell lennie érzelmileg,
értelmileg és még sok más szempontból is.
Az értelmi képességek kibontakoztatása, az önálló, az alkotó, az aktív gondolkodás
alapjainak lerakása nagyon fontos helyet foglal el az óvodai nevelésben.
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A 3-7 éves korosztály potenciális érési és elsajátítási lehetőségei óriásiak. Ebben az időben
rendeződnek azok a képi és szimbolikus reprezentáción alapuló kognitív folyamatok, amelyek
az

alap

kultúrtechnikák

elsajátítását

teszik

lehetővé.

Meghatározzák

a

gyermek

információszerző és feldolgozó folyamatait, tanulási stratégiáját és ebből eredően az iskolai
sikerességet.
Az óvodáskorú gyermek értelmi képességeinek fejlődését ismerve a spontán és a szervezett
tanulás elveit követjük.
Célja: a gyermek olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket sajátítson el, értelmi
képességei úgy fejlődjenek, hogy az élet egyre változó helyzeteiben jelentkező
feladatokat meg tudja oldani, tudjon eligazodni a világban.

Feladata:


a valóság megismeréséhez, összefüggéseinek feltárásához szükséges képességek
harmonikus fejlődésének biztosítása,



a megismerő tevékenységet segítő képességek (a figyelem, megfigyelőképesség,
emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztése.

A fejlesztés tartalma:
A két feladat megoldása szerves egységben valósul meg az óvodai nevelésben. Nem külön
képességeket fejlesztünk, hanem az egész értelmet, a megismerés egész folyamatát, az egész
embert.
Fokozzuk az értelmi erők fejlődését mind magasabb szintű ismerettartalom, értelmi
erőfeszítést kínáló új feladatok állításával. A fejlődésre döntő hatással van a nevelés-tanulás
tartalma, az ismeretanyag jellege, formája és módszere.
Kiinduló

pontunk

az

óvodába

érkező

gyermek

értelmi

szintje,

észlelésének,

megfigyelőképességének fejlettsége.
3-4 éves korban elsősorban a megismerő tevékenységet erősítjük, az ehhez szükséges
képességeket fejlesztjük (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet), manipulációs
játékok, gyakorló játékok, helyszíni megfigyelések alkalmával sokrétű tapasztalatszerzés
biztosításával.
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A tapasztalatok minél többféle megismerő tevékenységet aktivizáljanak, a világról minél több
információt szerezzenek a gyermekek, érdeklődésüknek, egyéni fejlettségüknek megfelelő
szinten.
Iskolás korig a hangsúly a gondolkodás, ok-okozati összefüggések, a képzelet valóságnak
megfelelő ellenőrzése irányában tolódik el az értelmi fejlesztés. A gyermekekben kialakítjuk
azt a képességet, hogy a környező világ dolgaiban összefüggéseket keressenek, rendszert
átvegyenek, illetve maguk is alkossanak.
Pl. őszi tapasztaltszerzős séta - 3-4 éves korban, színek, formák, hangulat - 4-5-6 éves korban
az időjárás konkrét jelenségeinek hatása hogyan nyilvánul meg a természetben, hideg hatása,
évszakváltás, előzmények stb.
A gondolkodás és fogalomkör alakulására a környezet erősen rányomja bélyegét.
A helyes fogalmak kialakításához a tárgyak elemzése (analízise) és az egyes elemek
összekapcsolása egésszé (szintézis) vezet. Az óvodáskorú gyermek jól ismeri a tárgyak
jegyeit, ha jó a megfigyelőképessége. Segíti az elemző képességet, ha nemcsak szavakban,
hanem a gyakorlatban is konkrétan megtapasztalhatják az adott tárgy vagy jelenség
tulajdonságait. Különböző egyszerű kísérletek.
A helyes gondolkodás feltétele, hogy a gyermek tudjon összehasonlítani, meglássa a dolgok
közötti hasonlóságokat és különbségeket.
A gyermek gondolkodásának legfőbb mozgatója az érdeklődés fenntartása.
Ahhoz, hogy a probléma megoldására való kedv és képesség kialakuljon a gyermekben, az
kell, hogy önállóságukat tiszteltben tartsuk és minél több lehetőséget biztosítsunk ismeret- és
tapasztalatszerzésre. A megértés, a gondolkodás egyéni alapfeltétele, hogy a gyermek újonnan
szerzett ismereteit összefüggésbe tudja hozni a régiekkel. Minél többet lát és tapasztal, annál
tágabb lesz az érdeklődési köre, annál inkább meglát problémákat és igyekszik azokat a maga
erejéből megoldani.
A gyermekek zavartalan értelmi fejlődése érdekében nagyon sok érzelem indította játékos mozgásos tevékenységet és sokoldalú tapasztaltszerzést kell kezdeményeznünk. Minél több
tevékenységet, lehetőséget biztosítunk, annál több mindent fedeznek fel, ismernek meg, egyre
nagyobb lesz érdeklődésük és tudásvágyuk.
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Többszöri megfigyelés után tapasztalatait alkalmazni tudja, akár több szakaszból álló
cselekvéssort is végrehajt, ezt beszédével kíséri, beszédfejlődése ezáltal fokozatosan új irányt
ad a gyermek gondolkodásának.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


Érzékelő funkciók épek legyenek (látás, hallás, szaglás stb.).



Belső érzékelése (mozgás, egyensúly) megfelelően működjön.



Múltbeli tapasztalataira építve felfogadja környezetének eseményeit, jelenségeit.



Tér- és időészlelése formálódik.



Önkéntelen figyelme szándékos és tartós figyelem felé halad, megfelelő érzelmi
motiváltsággal kellő ideig tart.



Sokoldalú tevékenysége során formálódik és tökéletesedik megfigyelőképessége.



Képesek ún. gondolati, vagyis megértésen alapuló emlékezésre, tudatos emlékezetbe
vésésre.



Képesek emlékképek kombinálására, új alkotására, különbséget tesznek a valóság és a
képzelet világa között.



Meglátnak dolgok közötti összefüggéseket, a tárgyak lényegtelen tulajdonságaitól el
tudnak vonatkoztatni, lényeges jegyek alapján általánosításokra képesek.



Szemlélhető tapasztalatból kiinduló összefüggések révén az egyszerű ok-okozati
összefüggéseket felismerik.



Tapasztalataiknak, ismereteiknek gazdagsága által problémamegoldó képességük az
önálló problémamegoldás felé halad.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva változatos tevékenységeket biztosítunk,
melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről.
Spontán szerzett tapasztalataikat, ismereteiket fontos feladatunk összerendezni, bővíteni,
valamint értelmi képességeiket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás), s nem utolsó sorban kreativitásukat fejleszteni.
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Kiemelt jelentőségű az anyanyelv fejlesztése. A gyermekek fejlődésének egyik forrása a
felnőtt beszéde, tevékenysége, viselkedése, viszonya a környezetéhez. Olyan légkört kell
kialakítani magunk körül, ahol a tevékenység és a kérdezés feltételei adottak, meghallgatásra
és válaszadásra talál a gyermek. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre
szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermekek személyiségének alakulását.
A játékba integrált tanulás az óvodában egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében
sajátosan szervezett tevékenység. Elsődleges célja az óvodás gyermekek kompetenciájának
fejlesztése. Az óvodában végzett sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés
kielégítésére, tapasztalatszerzésre, a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az emberi
és tárgyi környezet szépségének felfedezésére. A megfigyelés, az emlékezetbe vésés és
felidézés ebben az életkorban a gyakorlati tevékenységbe ágyazottan fejlődik. A tanulás
hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződnek. Pontosabbá válik érzékelésük, észlelésük,
megfigyelőképességük, tartósabb lesz a figyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk,
fejlődik beszédük és gondolkodásuk, képessé válnak problémák felismerésére és megoldására.
A gyermekeket a tanulásban a kíváncsiság, az óvodapedagógushoz fűződő érzelmi kapcsolat,
a foglalkozási helyzet motiválja. A tanulás feltétele a gyermekek cselekvő aktivitása a
közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. Az óvodás
korú gyermekek többféleképpen szerezhetnek tapasztalatot az őt körülvevő természeti és
társadalmi környezetből:


utánozzák a kapott modell magatartás és viselkedés formáit,



spontán játékuk során is tapasztalatot gyűjtenek, cselekvés útján tanulnak és
problémákat oldanak meg,



kérdéseikre kapott válaszokból is gyarapszik ismeretük,



az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, szituációs játék is
bővíti ismereteiket,



az óvodán kívül is nagy mennyiségű spontán tapasztalat, élmény halmozódik fel a
gyermekekben,

A 3-7 éves kor a szenzomotoros integráció időszaka, ezért tartjuk fontosnak, hogy a
gyermekek minél több mozgásos- és érzékszervi tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő
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világról. A gyermekek legalapvetőbb megnyilvánulási módjára, fő tevékenységi formájára a
mozgásra és a játékra alapozva szervezzük meg a főbb nevelési területeken végzendő
pedagógiai és pszichológiai feladatokat. Fő törekvésünk, hogy minden nevelési területet
átfogva, komplexen, hatékonyan, - változatos módszerekkel, a megelőzésre fókuszálva, az
iskolai élet sikeres megkezdéséhez szükséges alapvető képességek célzott fejlesztésével, minden gyermeket a képességeihez és a lehetőségeihez mérten fejlesszünk.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére – iskolai alkalmasság:
Az óvodás évek alatt a gyermekek többsége eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettségi szintet. Mindezt belső érésük, a családi nevelés és az azt kiegészítő óvodai nevelés
együtt biztosítja.
Az iskolai alkalmasságnak testi, lelki és szociális kritériumai vannak, ezek közül egyik sem
hanyagolható el, egyformán szükségesek a kitűzött célok érdekében.
Testi kritériumok:
Az első alakváltozáshoz 6 éves kora körül eljutó, testileg egészségesen fejlődő gyermek
testarányai megváltoznak.
Teste arányosan fejlett, teherbíró, mozgása összerendezettebb, harmonikusabb.
Viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését képes szándékosan irányítani, erőteljesen
fejlődik a mozgáskoordinációja és a finommotorikája.
Lelki kritériumok:
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére iskolaéretté válik.
A tanuláshoz elengedhetetlen képességei folyamatosan fejlődnek. Differenciálódik érzékelése,
észlelése.
Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, egyre nagyobb
szerepet kap a felidézés.
Megjelenik a szándékos figyelem, nő ennek időtartama és terjedelme.
Kialakulóban van az elemi, fogalmi gondolkodás.
Az egészségesen fejlődő gyermek képes gondolatait, véleményét szóban is kifejezni. A
ragokat, toldalékokat helyesen használja. Mondatai összefüggőek, beszéde árnyalt és
folyamatos.
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Életkorának megfelelő hangsúllyal és tempóban tudja kifejezni magát.
Végighallgatja és megérti mások beszédét.
Rendelkezik elemi ismeretekkel környezetéről és önmagáról.
Felismeri a napszakokat, tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, a gyakorlatban
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait.
Ismeri a környezetében élő állatokat, növényeket, azok gondozását.
Az öltözködés és az időjárás közötti összefüggést felismeri.
Kialakulóban vannak a tőle elvárható magatartási formák, ismeri a viselkedés alapvető
szabályait.
Elemi mennyiségi ismeretekkel rendelkezik.

Szociális kritériumok:
Az egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskola élet elfogadására, képes a fokozatosan
kialakuló együttműködésre, a gyermektársaikkal és a felnőttekkel való kapcsolatteremtésre,
alkalmazkodásra.
A szociálisan érett gyermek késleltetni tudja szükségletei kielégítését, egyre több szabályhoz
tud alkalmazkodni.
Kialakulóban van feladattudata, ez a feladatok megértésében, a feladattartásban és az egyre
eredményesebb feladatvégzésben nyilvánul meg.
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10. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
10.1. Játék

„A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása,
Segítségével olvashatóvá válik a lélek …”
(Ancsel Éva)
Helye a nevelés folyamatában
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze.
A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon,
hosszan tartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A gyermek tapasztalatait,
élményeit játssza el sajátos, gyakran átalakított formában. Bármilyen élménye játékának
forrásává válhat. A játék örömforrás, maga a cselekvés, a manipuláció, az elképzelés szerez
örömet. Motivációja magában a tevékenységben van.
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait játékában tagolja,
rendezi, így a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó tevékenység. A gyermek játék útján
ismerkedik a világgal, a tárgyakkal, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, ezáltal hatással
van az értelmi képességek fejlődésére, ezért biztosítani kell a szabadjáték túlsúlyának
érvényesülését.
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodáskorú gyermek életében, mert a
kisgyermek képességeinek fejlődését segíti elő, valamint lehetőséget biztosít a szociális
kreativitás fejlődésére (magatartásmódok, szerepek felcserélése, mások ötletei iránti
nyitottság).
Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív érzelmek. A játékot kísérő érzelmek közlési
vágyat ébresztenek, fokozódik a gyermekek beszédkedve. Játékban nyilvánulnak meg és
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fejlődnek a gyermekek közötti társas kapcsolatok, válnak közelivé és elfogadhatóvá a
viselkedési szabályok és nagy hatással van a gyermekek ízlésének alakulásában is.
Bizonyos értelmi és szociális képességek kialakulásának optimális időpontja.
Ebben az életszakaszban többet tanul, - anélkül, hogy ennek tudatában lenne, - mint később
egész életében. A tanulási folyamat szinte teljes egészében a játékban talál közegére.
A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.

Feladatok:


élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása,



a játék feltételeinek megteremtése megfelelő légkör, hely, idő, eszközök,



a játék irányítása az óvónő feladata,



a gyermekek fejlődését elősegítő játékfajták biztosítása,



ismerkedés német nemzetiségi gyermekjátékokkal.

Gyakorlójáték
A gyakorlójáték lehet: mozgásos, manipulációs és verbális.
A mozgásos gyakorlójáték során a gyermekek a játékos mozgást ugyanabban a formában
ismételgetik. Mozgás közben ismerkednek saját testükkel, testi képességeikkel, bizonyos
mozgásokat begyakorolnak.
A manipulációs gyakorlójáték során a gyermekek tárgyakkal manipulálnak. E tevékenység
közben megismerkednek az őket körülvevő világgal, annak tárgyaival. Megismerik az
anyagok tulajdonságait, matematikai ismereteket szereznek.
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A verbális gyakorlójáték során egy-egy szótagot, szót, mondókát, verstöredéket, szófordulatot
ismételgetnek ritmikusan. Nagy örömet lelnek a halandzsa szövegek kitalálásában.
Amennyiben buzdítást kapnak, beszédkedvük megnövekszik, bátrabban nyilvánulnak meg.

Építő-konstruáló játék
A "valamit alkotni" igénye, öröme mutatkozik meg az építő, konstruáló játék által. Míg
eleinte a spontán építés dominál, később a tervezett, átgondolt játék veszi át a helyét. Az építő
játék során fejlődik a gyermekek kreativitása, megtanulnak tervezni, érzékelik a rész-egész
viszonyát. Formálódik, illetve kialakul térlátásuk és ezáltal is matematikai ismereteket
szereznek. Az építés-konstruálás során fejlődik finommotorikájuk, szem-kéz koordinációjuk,
megfigyelőképességük, szerialitásuk.
Szimbólikus - szerepjáték
A gyermekek a szerepjátékban tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket, vágyaikat,
élményeiket tükrözik, környezetük jelenségeit sajátos módon újraalkotják. A szerepjátéknak
fontos szerepe van a személyiségfejlődésben. A gyermekek a felnőtt minta alapján elsajátítják
az erkölcsi értékeket, a társadalmi együttélés szabályait. Megtanulnak társaikkal
együttműködni, egymáshoz alkalmazkodni. A szerepjáték során fejlődik alkalmazkodó- és
kommunikációs képességük, szabálytudatuk, önuralmuk, akaratuk. A szerepjáték által a
gyermekek gyakorolják a megszerzett ismereteiket s újakat tanulnak egymástól. Jó
lehetőséget teremt a nagymozgás, a finommotorika, a szem-kéz koordináció ill., a kognitív
funkciók fejlesztésére is.
Szabályjáték
A szabályjátékok lehetnek mozgásos és/vagy értelemfejlesztő szabályjátékok.
A mozgásos játékokhoz tartoznak a testnevelési játékok és a dalos népi játékok. Ezen játékok
során a gyermekek megtanulják érzelmeiket, indulataikat, sikereiket, kudarcaikat kezelni,
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elsajátítják a türelmet, kitartást, akaraterőt, fejlődik közösségi érzésük, feladat- és
szabálytudatuk, felelősségtudatuk.
Az értelemfejlesztő szabályjátékok fejlesztik a gyermekek szociális és értelmi képességeit.
Egyre pontosabb képet kapnak önmagukról, társaikról. /önuralom, türelem, tolerancia, siker-,
ill. kudarctűrő-képesség/ Ezekben a játékokban a kognitív funkciók fejlesztésére számos
lehetőséget találhatunk. A verbális fejlesztést jól szolgálják a nyelvi játékok.

Barkácsolás
A barkácsolás a játék igényéből alakul ki, hiszen az elkészített eszközöknek funkciójuk van.
Az óvodapedagógus ösztönzi a gyermekeket saját játékszükségletük tárgyi kiegészítésére,
elkészítésére. Az óvodapedagógus segíti őket kreatív ötleteik megvalósításában. Barkácsolás
közben rengeteg ismeretet, tapasztalatot szereznek az anyagok tulajdonságairól, a különböző
technikákról, egymásra épülő munkafolyamatokról. Fejlődik képzeletük, kreativitásuk,
társas kapcsolataik árnyaltabbá válnak. A barkácsolás jó lehetőséget teremt a
finommotorika, a szem-kéz koordináció, a rész-egész viszony, az alaklátás- és
formaállandóság, a téri viszonyok, ill. a verbális fejlesztésre is.
Bábozás
A gyermekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze a bábozás, ezáltal felelevenítik
tapasztalataikat, elképzeléseiket, esztétikai és szociális élményeiket. A bábozásnak nagy
szerepe van a személyiség fejlődésében. A bábok mögé bújva lehetőség van az
önmegvalósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok alakulására, fejlődik az
emlékezet, a fantázia. Mivel a bábozás lényeges eleme a beszéd, ezért nagymértékben hat
ennek fejlődésére is.
Dramatizálás
A gyermekek a dramatizálás során saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen
módon. A dramatizálás a gyermekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze. A
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gyermekek elgondolásaik alapján dolgozzák fel az ismert meséket, történeteket, vagy kitalált
szituációkat. A dramatizálásban megnyilvánul a környezethez való viszonyuk.
A fejlesztés tartalma:
Jó játék akkor alakul ki, ha a gyermekek megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek és van
élményük, amit megjeleníthetnek játékukban.
A játék témája, tartalma nagyrészt a gyermekek valóságról szerzett benyomásairól,
tapasztalataitól, ismereteitől függ, ezért arra kell törekedni, hogy a gyermekek minél jobban
megismerjék környezetüket, részesei legyenek az eseményeknek (pl. orvosi rendelő, szüret,
betakarítás, búcsú, stb.). Ezek a benyomások, tapasztalatok nem biztos, hogy azonnal
jelentkeznek játékukban, nem szabad erőltetni megjelenítését, hiszen a közös játék alapja egyegy gyermek egyéni élménye is lehet. Számolnunk kell azzal is, hogy a gyermekek negatív
tapasztalatai is megjelennek játékukban, az óvónő jelenléte ilyenkor nagyon fontos. Az
egymásra halmozott ismeret, illetve tapasztalatszerzés, a gyermekekre gyakorolt hatása, a
túlzsúfolt óvodai élet legalább olyan káros, mint az egyhangú.
Jót és jól játszani a gyermek dolga - ezt csak akkor teheti, ha megfelelő körülményeket,
feltételeket biztosítunk számára.
Elsősorban olyan nyugodt, barátságos, kiegyensúlyozott légkört, melyben a gyermeknek
módjában áll kiválasztani a számára legvonzóbb játéktevékenységet, módjában áll nézelődni,
válogatni és dönteni, hogy mit hol és kivel játsszon. Elmélyülhet a választott tevékenységben,
kijátszhatja pozitív és negatív érzelmeit. Ennek alapja az óvónő-gyermek közötti szeretetteljes
kapcsolat.
A jó játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakoztatását
segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. A hagyományos játékok mellett a természetes
anyagokból készült játékok és a természetben található, évszakonként elérhető anyagokból
(termések, kavics, kagyló, csutka, csuhé stb.) készített játékszerek, eszközök nagyszerű
kiegészítői a falusi környezet adta élményanyag kivetítésének a játékban. Készítésüket az
óvónő, esetleg a szülők közreműködésével a gyermekek maguk is elsajátíthatják.
A játékeszközök szabad birtoklása joga a gyermeknek, ennek a feltételnek a biztosításával, az
elmélyült, hosszan tartó játékot, a játék zavartalanságát segítjük elő. Az újonnan jött társ
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befogadása illetve elutasítása, az otthonról hozott eszköz birtoklása, illetve annak differenciált
megosztása szintén a jó játék feltételei közé tartozik.
Az elmélyült, nyugodt játékhoz állandó és ideiglenesen kialakított játszóhelyek szükségesek.
A csoportszobában illetve az udvaron való szabad rendezkedés, aktív közreműködés a
tervezés a szervezés terén, a kreatív tárgyhasználatot illetve a döntésképesség és a
szituációhoz való alkalmazkodás képességét alakítja ki a gyermekben (pl. óvodás székek
szabad rendezése során vonat, autóbusz, lovas kocsi, tenger, hajó, körhinta stb. lehet).
Szabályokat az eszközök rongálása, egymás játéktevékenységének zavarása és a következő
tevékenység akadályozása esetén alkalmazunk.
Folyamatos napirendünkkel rugalmasan alkalmazkodunk a játék feltételeihez, csak annyi
helyet és csak a szükséges időre veszünk igénybe egyéb tevékenységre (pl. reggelizés)
amennyi feltétlen szükséges. Igyekszünk biztosítani, hogy a gyermekek visszatérhessenek
eredeti tevékenységükhöz.
A játékidő nagy részét a gyermekek által kezdeményezett, spontán kialakult játék tölti ki. A
gyermekek egyéni képességeitől függően szükség van az óvónő által kezdeményezett és
irányított játékra is.
A játékirányítás alapvető sajátossága, hogy közvetett. Az óvónő mindenekelőtt azokat a
feltételeket termeti meg, amelyek a játékra hatással vannak, melyektől a játék függ.
Az óvónő a játékban elsősorban partner szerepet tölt be, együttműködik és segít, de csak
olyan szinten és mértékben amennyiben az adott gyermeknek, adott szituációban szüksége
van. A segítség módját mindig a konkrét játékhelyzet, a gyermekek igénye és fejlettsége
határozza meg (pl. technikai tanácsra van szüksége). Közvetlen beavatkozásra csak a társait
rendszeresen zavaró gyermek esetében van szükség.
Az óvónő változatos szervezéssel érje el, hogy szívesen tartózkodjanak a gyermekek a
szabadban, kezdeményezzen mozgásos és népi játékokat is (ugróiskola stb.).
A játék örömét fokozza, ha az óvónő maga is szívesen vesz részt benne, szeret játszani, ismeri
a gyermekek érdeklődési körét, tapasztalatait, élményeit, játékuk jellemzőit. Közben alkalma
nyílik - ami egyben feladata is - egy-egy gyermek, egy-egy csoport megfigyelésére a
gyermekek jobb megismerése érdekében. Erre alapozhatja a továbbiakban tervszerű
kezdeményezéseit.
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A gyermekek fejlődését elősegítő játékfajták óvodáskorban. Ismeretük azért fontos, mert mint
fő tevékenységi forma a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában fejlesztésében nagy
szerepet játszanak.
Az óvodáskort megelőző fejlődési szakaszban a gyermekek a tárgyi cselekvések egész sorát
sajátítják el és gyakorolják. Ezek a gyermekkor minden időszakában újra megjelennek,
valahányszor a gyermek egy új képességet szerez. A gyakorlójáték gyakorisága a beszéd
megjelenésétől kezdődő fejlődéssel együtt csökken.
A gyermekek a játéknak ezen a fokán a fölhasznált anyagok, eszközök tulajdonságaival, a
tárgyak egymáshoz való viszonyával, működésével ismerkednek. Fontos, hogy megfelelő
mozgásteret, játékszereket, eszközöket, anyagokat biztosítsunk a manipulációs vágy
kielégítésére. Gyakorló játék jelentkezik a konstrukciós és szerepjáték elemeként is. Akkor
kell erre felfigyelnünk, ha a gyermek kizárólag a gyakorlójáték szintjén marad.
A gyakorlójáték keretei között bontakozik ki a szerepjáték, mely nevelési szempontból a
leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta.
A szerepekkel bővült fantáziajátéknak a megismerés szempontjából nagyon sok
ismerethordozója van. A vállalt szerepeken keresztül megjelenítik a valóság Számukra
lényeges elemeit, miközben sokoldalúan megnyilvánulnak és alakulnak a gyermekek közötti
társas kapcsolatok (együttműködés, alá-fölérendeltség, viselkedési formák, fejlődik akaratuk,
önállóságuk, beszédkészségük, gondolkodásuk stb.).
Kísérjük figyelemmel a gyermekek szerepjátékát a gyerekek kérésére vegyünk részt abban,
jelenlétünkkel, viselkedésünkkel adjunk mintát (pl. egy-egy kevésbé vonzó szerep
elvállalása.)
A szerepjátékban számos eszközre van szükségük a gyermekeknek, ezeket alkalomadtán az
óvónővel közösen készítik el, barkácsolják össze, melyet fantáziájuk szerint szabadon
használnak fel. Ehhez legyen egy kis sarok, eszközökkel, anyagokkal, hogy bármikor
készíthessenek eszközöket. Néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolva pl. betlehem,
háromkirályok koronák, farsangi álarcok, stb. A szerepjátékot gazdagítja a gyermekek
irodalmi élményeire épülő dramatizálás, bábozás.
A gyermekek kötetlen módon játszhassák el ezeket az élményeket. Adjunk módot, hogy
szándékuk szerint átformálják, vagy szőjék tovább a történetet. Gondoskodjunk jelmezekről,
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kellékekről, eszközökről. A báb mögé bújva a félénkebb, visszahúzódóbb gyermekek is
szívesen szólalnak meg. Legyen a báb állandóan jelen, kézközelben, legyen alkalmunk
minden tevékenység közben szabadon használni. Készítsünk közösen bábokat (zacskó,
termés, fakanál, bot, ujjbáb), használják szabadon, fantáziájuk szerint.
A gyermekek játékuk során valamilyen szabályhoz alkalmazkodnak. A szabálytanulás már a
csecsemőkorban elkezdődik. Minden szinten minden formában szabálytanulás folyik, nem
szándékosan, utánzás útján, aktív tevékenységgel a sokszoros újrajátszás és variáció
lehetőségeivel. Megjelenik már a gyakorlójátékban is, ezek még nem tudatosan vállalt
szabályok.
Ezt fejlesztjük tovább a szabálybetartás elemeinek megismertetésén át a szabályok pontos
betartásáig óvodáskor végére.
A szabályjátékok egyes fajtái a gyermekek mozgását, mások elsősorban értelmi képességeiket
fejlesztik. Megtanulják a magatartás alapvető formáit: szerénységet, mértéktartást,
eredményre törekvést, kudarctűrést. Ezt a játékfajtát akkor szeretik meg igazán a gyermekek,
ha érdekes és vonzó, a szabály érthető számukra, betartásuk nem okoz nehézséget.
Az óvónő részvételét, figyelmét ez a játékforma különösen megkívánja.
Mindennapjainkban természetes módon jelennek meg a népi játékok, amelyek valamely jeles
naphoz, népszokáshoz kötődnek.
Nemzetiségi játékok megismertetése:
Olyan német nyelvű játékok szervezése, lebonyolítása, melyek mindig megegyező szavakat,
kifejezéseket igényelnek (101 Spiele). Ezáltal ismerkednek a nyelv hangzásával kiejtésével.
Későbbiekben pedig önmaguk is használni tudják azokat, értik jelentésüket.
Egyes játékszituációkban a már megismert szavakat, mondatokat elevenítjük fel a
gyerekeknek. A játékhoz német mondókával is kiszámoljuk a kezdő, hunyó, utolsó stb. játékost.
Fontos, hogy a nyelvet ekkor sem tanítjuk, hanem, mint az anyanyelvet, szoktatjuk,
mondogatjuk. Fontos, hogy a német kifejezéseket magyarul is hallják a gyerekek, tudják
annak értelmét.
A játékidő az óvodapedagógus számára lehetőséget biztosít a személyre szabott egyéni
fejlesztésre, gyakorlásra.
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Kihasználja a bábjátékban rejlő játékos nyelvelsajátítási lehetőségeket.
Törekszik a párbeszédes helyzetek kialakítására.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
A gyermekek szeretnek és tudnak játszani. A környezetükben megfigyelt, tapasztalt
jelenségeket képesek feldolgozni és újraalkotni.
Önállóan kezdeményeznek szerep és szabályjátékokat. Elosztják a szerepeket, betartják a
szabályokat, egymáshoz és a szabályokhoz tudnak alkalmazkodni. Elfogadják egymás
véleményét, javaslatát, a konfliktusokat megoldják.
Képesek problémahelyzeteket megoldani (dominó, kártya, puzzle).
Egyszerűbb kiegészítő eszközöket önállóan elkészítenek, játékukban felhasználják azokat
(bábok, kiegészítő eszközök dramatizáláshoz).
Német nyelvű játékokat is kezdeményeznek, eljátszanak.

10.2. Verselés - mesélés
Helye a nevelés folyamatában
A népi mondókák, a népmesék, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek az anyanyelv sajátos
ritmusát, dallamát, hangzóvilágát, nyelvünk legbensőbb törvényeinek megfelelő formában
közvetítik. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek
hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a
mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
Az irodalmi nevelés összefonódik az anyanyelvi neveléssel, a zenével, énekkel, mozgásos
játékokkal.
Helye és ideje van mindig, ahányszor a nap folyamán lehetőség és igény van rá.
A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít, erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket
közvetít.
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Sajátosságai: szereplői sajátos személyek. Cselekményük sajátos környezetben játszódnak,
meseszerű fordulatokkal. A gyermek nem tart rá igényt, hogy igaz legyen, kettős tudattal éli
meseélményeit. Képzeletbeli beleélése segíti és megalapozza a műalkotás befogadását. A
mese oldja a szorongást, belső képteremtésre tanít.
A mese és vers élmény a kisgyermek számára, irodalmi nevelésről azonban csak akkor
beszélhetünk, ha a gyermek szereti a verset, a mesét, ha örömöt okoz neki, ha kéri, várja az
újabb és újabb élményt. A gyermek kezdetben a befogadó az óvónő az előadó. Az irodalom
közege a nyelv, ezért lényeges, hogy nyelvileg tiszta, esztétikailag értékes mesét, verset
halljanak a gyermekek. Az óvodán kívül szerzett élményeket, ha esztétikailag elfogadható, az
óvónő építse be, használja fel a csoport közös élményének kialakításában.
A mesék, versek az anyanyelv eszközei, a szóhasználat, a sajátos stílus az írói eszközök
gazdag lehetőségeit kínálják. Az irodalmi művek szókészlete, a szójelentés megértése, a
mesék fordulatai ösztönzik a gyermeket a szóbeli kifejezésre. Hozzásegítik őket szorongásaik
leküzdéséhez, gátlásaik oldásához, képzeletük erősödéséhez, önbizalmuk, „én” képük
alakulásához.
A mesék, versek az anyanyelv eszközei, a szóhasználat, a sajátos stílus az írói eszközök
gazdag lehetőségeit kínálják. Az irodalmi művek szókészlete, a szójelentés megértése, a
mesék fordulatai ösztönzik a gyermeket a szóbeli kifejezésre. Hozzásegítik őket szorongásaik
leküzdéséhez, gátlásaik oldásához, képzeletük erősödéséhez, önbizalmuk „én” képük
alakulásához.
A gyermekek nemzetiségi mondókákkal, versekkel való megismertetése fontos. A mese, mint
folyamatos szöveg jelenik meg, érzelmek közvetítésével, a gyermekek részére a szöveg értése
nélkül:
A német nyelvű mondókákat közösen mondogatjuk, ügyelve a helyes kiejtésre. Kasper bábot
használjuk minden új, bemutatásra szánt mondókánál, versnél. Ezután különböző kellékekkel
keltjük fel a gyerekek figyelmét. A meséknél egyedül itt használunk képi feldolgozást is, hiszen
a mese tartalmára egyébként csak a hangsúly, hangerő, hangszín játékából következtethet.
Olyan előadásmódot követel meg, amely a szöveg megértése nélkül is élményt nyújt a
gyermekeknek.
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Célja: az erkölcsi fejlesztés és a testi jó érzés megvalósítása a társaság figyelembevételével. A
gyermekekkel való különös játékos beszédkapcsolat egyik nagy lehetősége, szellemi
szükségleteik kielégítése: beszéd, tanulás, tanítás, szórakoztatás, kellemes időtöltés, együttes
élmény.

Feladatok:


a gyermekek irodalomhoz fűződő pozitív viszonyának kialakítása,



a nyelvi érintkezés formáinak kialakítása, a gyermekek aktív bekapcsolása a verbális
tevékenységbe,



a felhasznált irodalmi anyag igényes összeállítása.

A fejlesztés tartalma
Az óvónő naponta többször kezdeményezzen verset, mesét, a gyermekek kérésének,
érdeklődésének,

az

adott

szituációknak

megfelelően,

az

életkori

sajátosságok

figyelembevételével. Egy-egy mesét hosszabb időn keresztül legyen alkalma a gyermekeknek
meghallgatni. A mindennapi mesék hatására segítse elő a dramatizáláshoz és bábozáshoz
szükséges eszközökkel a mese tartalmának kijátszását. Beszéde feleljen meg a helyes magyar
beszéd szabályainak. Pontosan fogalmazza meg az adott szituáció tartalmát. Legyen őszinte a
gyermekekkel, igyekezzen önmagát adni, tekintse a gyermekeket partnernek. Teremtse meg a
mesehallgatás külső és belső feltételeit, hangulatát (fény, zene, festmény, természeti
környezet stb.). Ossza meg érzéseit, érzelmeit a gyermekekkel. Magatartásával közvetítse,
saját élményként élje át a mesékben rejlő üzenetet, azt az igazságot, hogy az ember mindig
többre, tökéletesebbre törekszik.
Igényesen válogasson egyéni érdeklődéséből, műveltségéből adódóan a rendelkezésre álló
irodalmi alkotásokból. Az irodalmi anyag tartalma legyen szituációhoz és a gyerekek
életkorához, érdeklődéséhez megfelelően kapcsolható. Forrásai a magyar és a világirodalom
gyermekek számára készült alkotásai, valamit a nemzetiségi nyelven kiadott mondókák,
versek, rövid mesék.
Óvodánkban a környezet és a hagyományhoz kapcsolódva választjuk ki az alkalomhoz, a
gyermekek érdeklődéséhez, az ismeretnyújtás szintjéhez legjobban illőket.
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A szabadidő tartalmassá tételére és a mindennapi tevékenységek színesítésére alkalmazzuk
népi és nemzetiségi gyermekköltészetünk alkotásait: etetők, altatók, ujjsorolók, mondókával
kísért mozgásos játékok, népi eredetű drámajátékok, növényekhez, állatokhoz kapcsolódó,
hozzájuk fűződő érzelmi viszonyt tükröző és fejlesztő mondókák.
Irodalmi nevelésünk akkor éri el célját, ha a gyermek befogadóból előadóvá válik.
Mindennapi életében felismeri azokat a helyzeteket, amelyekre ráillenek az irodalmi
alkotásokban megismert fordulatok, felfedezik környezetükben a szépet, a jót és egységben
élnek önmagukkal és a világgal.
Ismernek az adott évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mondókát, verset.
Figyelmesen hallgatják a lerövidített német meséket, szívesen részt vesznek azok
bábozásában, dramatizálásában.
Vannak kedvenc meséik, verseik, mondókáik.
Szívesen nézegetik a leporellókat, képeskönyveket, megnevezik az ott látottakat, és néhány
cselekvést is.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Szeretik és igénylik a mesemondást. Részt vesznek a mesemondás feltételeinek
kialakításában. Figyelmesen végighallgatják a mesét, tekintetükön látszanak a belső képzeleti
képek jelei.
Folytatásos mesét, verses mesét, meseregények szálait össze tudják kötni. Van kedvelt
mesehősük, a mese fordulatait beviszik játékukba.
A meséről beszélgetnek, szófordulatait mindennapi beszédükben alkalmazzák. Bábozás,
dramatizálás, mesejelenetek ábrázolása kedvelt tevékenységeik közé tartoznak.
Mesekönyveket

önállóan

nézegetik,

hozzájuk

kapcsolódó

szöveget,

képolvasást,

magyarázatot összefüggően mondanak. A játék tartozékaiként verset, mondókát az
alkalomhoz illően önállóan mondanak.
Önállóan kezelik a könyvespolc könyveit, vigyáznak rájuk, részt vesznek javításukban. Az
olvasást utánozzák egy-egy betű iránt érdeklődnek.
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Ismerik és el tudnak mondani néhány német nyelvű mondókát, versikét, verses mesét.
Figyelmesen hallgatják a lerövidített német meséket, szívesen részt vesznek azok
bábozásában, dramatizálásában.
Felismerik a többször hallott meséket és tudják, miről szól.

10.3. Ének - zene, énekes játék, gyermektánc
Helye a nevelés folyamatában
A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene
fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.
Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket,
formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyermekekkel az
éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. Fejleszti a gyermekek
zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját.
A felnőtt minta utánzásával, az éneklés, a zenélés részévé válik a gyermekek mindennapi
tevékenységének. 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.
Elsősorban az érzelmekre hat, de egyidejűleg az értelemre is. A képességek fejlődését az élet
során szerzett tapasztalatok az ebből adódó tevékenységek határozzák meg.
Az óvodai ének-zenei nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez, az
évszakokhoz, népszokásokhoz, a mozgáshoz, az óvodai élethez.
Zenei

élményeket

szereznek a

gyermekek

játék közben, kezdeményezéseken

és

foglalkozásokon.
Az óvodai ének-zenei nevelés során gyakran hatunk a gyermek érzelmeire és a gyermek
érzelmei visszahatnak a felnőttére. Együtt örülünk, bánkódunk, mindez fejleszti az együttlét
társas örömét.
A népi gyermekjátékdalok, népzene és gyermekeknek szóló népzenei műalkotások
segítségével ismerjék és szeressék meg a néptánc- nemzeti mozgáskincs alapjait. Életkori
sajátosságaik figyelembe véve játékosan neveljük őket táncos mozgásra.
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Célja: A gyermekeknek az éneklés örömet szerezzen, belőle társas éneklés, társas zenélés,
bontakozzon ki, alapozza meg a zenei anyanyelv kialakulását. Kis zenei formákon
keresztül a néphagyományokból kiindulva a világirodalom remekeihez jussunk el.

Feladatok:
A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése. A gyermekek zenei érdeklődésének
felkeltése, élménynyújtás.
Képességfejlesztés: hallás, éneklési készség, ritmusérzék, harmonikus szép mozgás
kialakítása.
Nemzetiségi gyermekdalok, énekes játékok megismertetése. Nemzetiségi gyermektáncok
megismertetése, életkori sajátosságuknak megfelelően, tánclépések elsajátítása.
A fejlesztés tartalma:
A zenei nevelés lehetőségeit az egész nap folyamán ki kell használni, a gyermek óvodába
lépésének pillanatától az eltávozásig. A jó zenei légkör átszövi az egész napot. Énekeljünk,
dúdolgassunk a gyermekek között hangulatkeltés, a gyermekek érzelmi állapotának
megtartása vagy éppen megváltoztatása céljából. Az óvónő hangja a „zenei légkörhöz”
tartozik, hangszíne, hangereje egész viselkedés módja minta a gyermekek számára.
Biztosítson megfelelő teret, eszközöket a sikeres zenei neveléshez. Vannak énekes játékok
melyek kifejezetten udvarra alkalmasak, mert nagyobb teret igényelnek.
Álljon rendelkezésükre néhány ízléses szép kivitelezésű eszköz, hangszer, azokat bármikor
kedvük szerint használhassák (fejdíszek, szoknyák, mellények, botok, ritmushangszerek
stb.).
Az énekelgetés, a személyes kapcsolat, az énekes játék a legjobb módszer a gyermekek zenei
érdeklődésének felkeltésére. Az énekelgető óvónő érzelmileg hat a gyermekre, örül a közös
játéknak, kedvet kap, utánozza és maga is énekelgetni kezd. Azok a gyermekek dúdolgatnak,
énekelgetnek szívesen, ahol az óvónő is dalos kedvű és szeret a szavakkal, dallamokkal
játszani. Zenei élményeket szereznek a gyermekek játék közben, spontán, kötött, kötetlen
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keretű szervezett foglalkozásokon egyéni érdeklődésük alapján. A fejlesztés tartalma a
korosztálynak megfelelő mondókákból, dalanyagból, zenehallgatási anyagból áll.
Ehhez kapcsolható az állatok hangja természetben, környezet hangjai, ezek újra felidézése,
hangutánzással való kiegészítése, emberi hang megnyilvánulások, hangutánzó játékok,
hangadást

kísérő

mozdulatok,

egyszerű

játékoz

mozgások,

különböző

nehézségű

mozgásformák, táncos jellegű mozdulatok, mozgás improvizáció zenére színesítik a zenei
tevékenységet.
Az óvónő feladata, hogy biztosítsa az éneklés, a mozgásos játékok gyermekek által
kezdeményezett alkalmainak lebonyolítását, a kezdeményezések mozgás és zenei anyagának
a gyermek életkori sajátosságaira épülő kiválasztását, kapcsolódását környezeti és
hagyományápoló elképzeléseinkkel. Biztosítsa, hogy a gyermekek a nap bármely szakában
próbálkozhassanak zenés tevékenységekkel, használja ki ezeket a lehetőségeket az egyéni
fejlesztésre. Segítse a gyermekek önmegvalósítását, önállóságát, kreativitását, képzeletének és
fantáziájának fejlődését.
Tartsa tiszteletben a gyermek jogát a tevékenység elutasítására, s engedje bekapcsolódni
bármikor a gyermek szándéka szerint. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy meggyőződhet arról, hogy
senki sem kényszeríti a részvételre, nem kerül kudarc helyzetbe.
A szerepcserés játékoknál lehetőleg minden gyerek kerüljön sorra. Legyen tisztában a lányok
által játszott és a fiúk által kezdeményezett, játékok tartalmának különbözőségével (pl.
fiúknak küzdőjátékok).
A készségfejlesztő feladatok egymásra épülnek, és mindaddig előkerülnek és felszínen
vannak, ameddig az minden egyes gyermek sajátja nem lesz.
Az óvónő ismerje a zenei képességek fejlesztésének területeit, hogy munkáját tudatosan tudja
megtervezni:


éneklési készség (tiszta éneklés, a gyenge hallású gyermek, a gyermekhang ápolása és
fejlesztése),



a zenei hallás fejlesztés (magas és mély hang különbsége, halk-hangos közötti
különbség, hangszínek felismerése, a belső hallás fejlesztése),



a ritmusérzék fejlesztése (az egyenletes lüktetés, az egyenletes lüktetés és a ritmus
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összekapcsolása, a tempóérzékelés, a mozgáskultúra, tánc, gyermekhangszerek),


a

zenei

formaérzék

fejlesztése

(a

motívumhangsúly kiemelése

mozgással,

dallammotívumok, ritmusmotívumok),


zenei alkotókészség fejlesztése,



a zene hallgatására nevelés.

Segítse a családi nevelést az otthoni énekelgetésben (dal, mondóka, mozgásanyag
megismertetése). A szülői érdeklődést ilyen irányban is elégítse ki.
Hagyományápoló programunkban fokozottan építünk népi gyermekjátékokra, dalokra,
mondókákra, néptáncra és a népszokásokból adódó egyéb zenei anyagra.
Az évszakhoz, népszokásokhoz kapcsolódó dalok, játékok, táncok kreativitásra serkentik a
gyermekeket és fokozott együttműködésre késztetik őket.
Az együttmozgás és együtténeklés élménye kibővül a helyszínen szerzett környezeti
tapasztalatokkal, élményekkel - természet, régi használati eszközök, népviselet - mely által
színesebbé válnak hétköznapjaik, kifejezésre kerülhetnek érzelmeik és viselkedésükkel
környezetükre is visszahatnak.
A zenében, mozgásban feloldódó, önmagát kifejező, boldog gyermek látványa a legnagyobb
öröm, mely célunk és eredményünk egyaránt.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek
nemzetiségi, etnikai hovatartozását is.
Csoportjainkban az óvodapedagógus énekeljen a gyermekeknek német nyelvű népdalokat,
gyermekdalokat.
A fejlődés várható jellemzői:
A gyermekek önként, belülről fakadó késztetésként énekelnek.
Egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza. A mondókákat a magyar beszéd
ritmusa szerint mondják. Dallamfelismerést, ritmusvisszaadást változatos formában
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alkalmazzák. Halk-hangos éneklést, gyors-lassú tempó érzékeltetését, felelgetős játékot,
magas-mélyéneklés közötti különbséget egyedül is képesek érzékeltetni.
Belső hallásuk kifejlett, dallambújtatásra, természethez kapcsolódó hangok utánzására,
hangszínek megkülönböztetésére, hangszerek hangjának felismerésére képesek. Megérzik a
zenei motívumok hosszát, azt mozgásban és térben szemléltetik.
Egyöntetűen körben járnak szép testtartással, kézfogással is. Egyszerű táncos mozgások
elemeit ismerik (dobbantás, koppantás, páros forgás, kilépés stb.).
Térformák kialakítására, visszaalakítására esztétikusan képesek.
Dalokhoz egyszerű játékokat, mozgást kitalálnak. Élőzenét, népdalokat, műdalokat
figyelmesen hallgatják, örömet jelent számukra a zene.
Értsék a halk - hangos ill. gyors-lassú feladatokra vonatkozó német nyelvű utasításokat.
Szívesen énekelgessék a megtanult német nyelvű dalocskákat.
Tudjanak néhány nemzetiségi gyerektáncot, annak lépéseit a játékukban is felhasználják.
Tudjanak a magyar dallamvilágtól eltérő készletű, dallamú német gyermekdalokat énekelni,
ritmushangszerekkel kísérni.

10.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel
való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás
a belső képek gazdagítására épül.
A szabadrajz gyerekkorban az egyik legjelentősebb önkifejezési forma, hiszen az óvodáskor
elején

a

gyerekek

szókincse,

fogalmazási

készsége,

a

gondolatok

logikus

összerendezettségének képessége még fejletlen. Nehezen képes szavak segítségével
világosan, egyértelműen közvetíteni álmait, vágyait, gondolatait, félelmeit és érzéseit. Az
ábrázolás eszközeivel, színekkel, vonalakkal, formákkal azonban sok mindent elárul
önmagáról, belső világáról.
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A vizuális alkotások segítenek abban, hogy minél jobban megismerjük őket, tisztában legyünk
azzal, hogy mi az, ami felkeltette az érdeklődésüket, és ami élményszerűen megragadt bennük
az őket ért ingerekből. Ha megkötöttség nélkül alkothatnak, mindig azok a dolgok
tükröződnek vissza az alkotásaiban, melyek foglalkoztatják, ami iránt éppen érdeklődnek.
A rajzokban megjelennek a még fel nem dolgozott, konfliktust okozó helyzetek, az élmények,
az eltitkolt félelmek, a másképp ki nem fejezhető érzelmek.
A gyerekek megismerésének, fejlettségi szintjének felméréséhez a legegyszerűbb és
legtermészetesebb út, ha hagyjuk szabadon alkotni és alkotásairól szabadon megnyilatkozni.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a konstruálás, a kézimunka különböző fajtái, a
népművészeti elemekkel és a műalkotásokkal való ismerkedés, valamint a környezet
esztétikus alakítása fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermek
alapozó élménye, a külvilágról szerzett tapasztalatai eltérőek. Biofizikai érésük, manipulációs
készségeik, író, rajzoló mozgásuk egyéni és az óvodáskor előtti időszak pozitív hatásait
tükrözi.
A látás-befogadás, látás-kifejezés, ábrázolás, alakítás során fejlődnek értelmi képességeik,
vizuális érzékelésük, észlelési emlékezeti képességeik, manuális és dinamikai képzeteik,
fantáziájuk, képi gondolkodásuk, alkotóképességük, esztétikai érzékenységük. Tudatosodik
bennük, hogy a környező világ, térben, mozgásban, történésben létezik. A gyermek vizuális
fejlődésére hatást gyakorol a társadalmi környezete, a tömegkommunikáció, a téri és tárgyi
környezet, külső téri táj, udvar, kert, épületek, a belső tér bútorai, eszközei, díszítményei,
műalkotások valamint a társak és az őt körülvevő felnőttek.
Célja: Az óvodai nevelésben ismeret és képesség jellegű tudás megszerzése, mely által a
gyermek vizuális, kommunikációs képessége fejleszthető. Ennek eredménye a kreatív,
esztétikum létrehozására, tartalom és forma összhangjának kifejezésére képes, én
tudattal rendelkező és önelfogadó gyermek nevelése.
Feladata:


a látó, érzékelő rendszer, keresztcsatornák, térpercepció, testséma, alaklátás és
formaállandóság, a nagy és kis mozgások fejlesztése, manuális érzékelés,
finommotoros mozgás, színészlelés fejlesztése,
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ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, biztosítani, változatos
eszközöket, élményt, tapasztalatot adni. Lehetőséget biztosítani a technikai ismeretek
elsajátítására, kialakítani a gyermekben az alkotásra, kreatív önkifejezésre történő
igényt.

A fejlesztés tartalma
Az óvodás gyermek az őt környezetéből érő spontán vizuális ingerek és a szervezett
foglalkozások hatására egyaránt fejlődik, tapasztalatokkal gazdagodik.
A tárgyi világról egyre pontosabb ismereteket szerez, majd sokrétű ábrázoló tevékenysége
során mindegyiket újraalkotja. Ábrázoló tevékenysége nem más, mint a világról kialakított
vizuomotoros reprezentációja.
A megfelelő vizuális önkifejezés kiteljesedéséhez szükség van a testséma, testfogalom minél
pontosabb kialakulására, a kinesztétikus észlelés és a térpercepció fejlődésére ahhoz, hogy a
gyermekek térben, mozgásban, történésben tudják megjeleníteni a különböző dolgokat.
Mindezek tudatos fejlesztéséhez sokféle ötletes játékot választhatunk, - s mivel az óvodai élet
korai szakaszában az ábrázoló tevékenység szervesen beépül a játékba – s szinte észrevétlenül
„szabad” játéka közben bármikor elővehetjük, segíthetjük a gyermekek ez irányú fejlődését.
Minden csoportban a gyermekek rendelkezésére áll: a csoportszoba berendezése a megfelelő
hely és a gyermekek által elérhető, bármikor elővehető eszközök: - különböző minőségű
papírok a dobozkartontól a selyempapírig, textíliák a zsákvászontól a selyemig, különféle
ragasztók, ecset, festék, víz, ceruzák, kréták, tollak, szalagok olló, gipsz, viasz, agyag.
A szabadban homok, kavics, farönkök, agyag, festék, víz, természetes anyagok (fűzfavessző,
nád, textil), szerszámok. Az óvodai élet során sokféle tevékenység szervezésére,
kezdeményezésére van lehetőség építés, plasztikai munkák, képalakítás, festés: papírra,
üvegre, fára, textilre, rajzolás, batikolás, fonás, szövés, barkácsolás, varrás, gyöngyfűzés,
nemezelés, tojásfestés, sóliszt, mézeskalács-figurakészítés.
Az eszközökhöz kapcsolódó technikai ismeretek elsajátítása, a velük való ismerkedés
csoportosan vagy egyénileg történik, a tanulás feltétlen egyénre szabott.
Ott és akkor segítünk, amikor szükség van rá: fogások, eszközhasználat, időrendiség a
folyamatban. A megértésről való meggyőződés, a fogalmak tisztázása, pontos magyarázat és
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bemutatás után figyelünk a pontos megtanulásra és elegendő időt biztosítunk a kellő
begyakorlásra. Fontos, hogy a gyermek még a gyakorlás időszakában megkedvelje az adott
tevékenységet, ne akarjon kimaradni, semmiből. Újabb technika bemutatása csak a
készségszint elérése után következhet. A technika fejlődése az önkifejezés magasabb szinten
történő megvalósulását eredményezi.
Óvodáinkban havonta és hetente számba vesszük a környezet változásából és az azokhoz
kapcsolódó jeles napok szokásaiból, ünnepek tartalmából adódó lehetőségeket, az oda illő
anyagokat, a velük kapcsolatos eszközöket, technikákat.
A természet és a hagyomány gazdag választékot biztosít a rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka gyakorlására. Elődeink által használt anyagok, technikák sok információt és
élményt

nyújtanak a gyermekeknek. A megtanulható fogásokat igyekszünk mai

gyakorlatunkba beépíteni. Hangsúlyos szerepet adunk közvetlen környezetünk nemzeti és
német nemzeti jellegű alkotásainak, szín és formavilág, technika és anyag otthont idéző,
nyugalmat és harmóniát árasztó tárgyainak. Ezeket gyűjtjük, védjük, formálja ízlésünket,
otthonossá teszi óvodánkat.
Nap, mint nap biztosítjuk a gyermekek kapcsolatát, találkozását azokkal az anyagokkal,
élőlényekkel (növények, állatok), amelyek egy későbbi állapotukban életük egy-egy területén
velük vannak (len, gyapjú stb.).
Az óvónő felkészültsége lehetővé teszi a környezeti és hagyományápoló programból adódó
feladatok sokszínű megoldását. A gyermekek és a szülők igényeinek kielégítésére törekszik,
hozzájárul környezete ízlésformálásához, esztétikai fejlődéséhez.
Átveszi a család felől jövő pozitív kezdeményezéseket (hagyományápolás, gyűjtés) és
visszahat azokra. Egész személyiségével hozzájárul a gyermekek önelfogadásához, én tudatuk
alakulásához a motivációs bázis kiépítéséhez.
A fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére:
Élményeiket, tapasztalataikat vizuálisan képesek megjeleníteni. A rendelkezésükre álló tér
alakításában ötletesek, célszerűek. Tárgyak térbeli kiterjedésével tisztában vannak, főbb
formai jellemzőket megneveznek. A képi kifejezés változatos eszközeit készségszinten
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alkalmazzák.

Színhasználatuk

valóságnak

megfelelő,

vannak

kedvenc

színeik.

Formaábrázolásuk változatos, arányok, egyensúly és térbeliség létrehozására képesek.
Emberábrázolásuk részletező, mozgásábrázolással próbálkoznak.
Tárgydíszítésben önállóak, az ábrázolás technikáit készségszinten művelik. Tevékenységük
kitartó, egymás munkáit értékelik.
Fejlettségi

szintjük

a

részletgazdagságban,

kompozíciókészítésben,

bonyolultságban,

tervszerűségben tükröződik.
Egyre gyakoribb az együttes alkotás.
Díszítőjellegű, írás-előkészítő feladatokat szívesen oldanak meg. A balról jobbra haladás a
díszítőmunkában - szín, forma, mennyiségi - ritmus tartásával nem okoz problémát.
Megismerkednek a nemzetiség kulturális emlékeivel.
Használják a különböző használati tárgyak német neveit. Használják a színek német neveit.
Németül is értik az ábrázolás eszközeire és technikáira utaló kifejezéseket.
Megnevezik az egyszerűbb ábrázolt formákat és színeket.

10.5. Mozgás
A testi nevelés célja a mozgás megszerettetése, a testkultúra, az egészséges életmód és
életvitel megalapozása. Az óvodás korú gyerek lételeme a mozgás, nincs szüksége külön
motivációra, hiszen képtelen nem mozogni. A fejlődésnek ez az időszaka, mikor a
legintenzívebben, minden külső kényszer nélkül fejleszthető a mozgáskultúra. Ez nem csak a
testi nevelés szempontjából fontos. Azért is, mert a mozgás, a beszéd és a gondolkodás
fejlődésének, az önismeretnek, a reális énkép kialakulásának az alapja. Elsődleges feladatunk
az önálló tapasztalatok, a mozgásos élmények biztosítása. A mozgás minden formája élményt
nyújt, minden egyes új feladat természetes kihívás a gyerek számára. A sikeres végrehajtás
növeli az önbecsülését („én-képes vagyok -rá„) és magabiztosságát.
A természetes környezetben történő szabad mozgás szinte semmivel sem pótolható. A szabad
próbálkozások, sikeresen és sikertelenül végrehajtott cselekvések az elsődleges feltételei,
hogy a gyerek alkalmassá váljon a váratlan helyzetben való biztos mozgásra.
133

PEDAGÓGIAI PROGRAM
BAKONYNÁNAI „APRÓNÉPEK” NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
A természetes környezet által biztosított lehetőségek felhasználása mellett szükség van arra is,
hogy a gyerekek a csoportszobában és az udvaron a különböző mozgásformákat
balesetmentes

körülmények

között,

kedvük

szerint

gyakorolhassák,

kipróbálhassák

önmagukat, felfedezhessék testük összes lehetőségét. A szükséges feltételek megteremtése
hosszú időt, átgondolt tervezést és következetes végrehajtást igényel az óvónőtől, óvodától.
A csoport berendezésénél, az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek
egyéni fejlettségét, az egy csoportba járó gyermekek egyéni mozgásszintjét és mozgásigényét.
Biztosítjuk a csoportszobában és az udvaron a nagyobb mozgást igénylő játékok számára a
megfelelő helyet és kihasználunk minden lehetőséget. (focipálya, tornaterem)
Csoportszobáinkban rendelkezésre állnak az alábbi sportszerek, eszközök: tornapad,
tornaszőnyeg, bordásfal, mászóka, tornakarikák, labdák, babzsák stb
Óvodánk udvarán megtalálható: lejtős mászóka, függő mászóka, csúszda, egyensúlyozó,
hinták és mászó vár, focipálya.
Helye a nevelés folyamatában
Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szívesen mozognak. A mozgás és tevékenység
útján szerzett tapasztalatok érthető és jól feldolgozható információt jelentenek, ezért a
mozgásnak az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepe van. A mozgás a gyermek napi
tevékenységében szinte állandóan jelen van és a testnevelés keretein belül tervszerűen, de
egyénre szabottan valósítja meg feladatait.
Az egészséges életmód területén hozzájárul ahhoz, hogy a számtalan tevékenység - főként a
szabadban - a gyermekek természetes igényévé váljon.
Hozzájárul az értelmi nevelés megvalósításához, a különböző mozgások ismétlésével,
felidézésével, fejlődik a gyermek vizuális memóriája. A testrészek a téri irányok és a
különböző formák megismerésével gyarapodnak ismeretei. A hallott, látott és elvégzett
cselekvések elősegítik a fogalomalakítást és a keresztcsatornák fejlődését. Mozgás közben
lehetőség nyílik a környezet tapasztalati megismerésére. A gyermek saját testének mozgásos
képességeinek megismerésével fejlődik „én” tudata, szociális énje. A közös mozgás öröme
elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a társakhoz való alkalmazkodást, mozgás közben
fejlődik önuralma, együttműködő képessége, akarata. Kialakul egészséges versenyszelleme.
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Célja: A személyiség sokoldalú fejlesztése, változatos tevékenykedtetésen, a fizikai
aktivitáson keresztül. A szellemi aktivitás előkészítése a gyermek, alkotó
gondolkodásának kibontakoztatása.

Feladatok:


a fizikai állóképesség fejlesztése, az önértékelés és az önbizalom növelése,



nagy és finom mozgások és a fizikális erőnlét fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, szemkéz, szem-láb koordináció, ritmusérzék fejlesztés,



testséma fejlesztése: - testrészek ismerete, a test koordinációjának alakítása,
testfogalom, kezesség, lateritás, dominancia,



a vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó illetve azt kiegészítő mozgások,



a testséma fejlesztése,



a problémamegoldó képesség erősítése és az emocionalitás fejlesztése, elvégzett
feladatmegoldásokkal,



mozgással kapcsolatos szókészlet fejlesztése a nemzetiség nyelvének becsempészése a
figyelemfelkeltő, illetve a vezényszavak használatakor,



egészséges versenyszellem kialakítása

A mozgásfejlesztés tartalma
A mozgásprogram - a gyermekek kötetlen, motivált mozgástevékenységének biztosításával, a
konkrét fejlesztést szolgáló testneveléssel, testedzéssel és ügyességfejlesztő sportprogramok
fejlesztésével - teljesíthető.
A szabad mozgástevékenységnél cél a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése, a
tudatos környezetalakítás. Kísérletezhessenek kedvük szerint, korlátozás nélkül, bátorságuk
szerint minden tornaszeren, udvari játékon.
A frissítő testnevelés a gyermekek napirendjében fontos szerepet tölt be, felfrissíti, edzi őket,
elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését.
Naponta két alkalommal szervezzük, időtartama a gyermekek fejlettségétől függ.
Mozgásanyaga a testnevelési foglalkozások mozgásanyagához kapcsolódik, azt előkészíti, ill.
az ott megtanultak begyakorlására szolgálnak.
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Testnevelési foglalkozások: - kötelezően szervezett tevékenységek, amelyek természetesen
nem jelenthetnek kényszert a gyermek számára. Hetente egy alkalommal van foglalkozás, ez
kiegészül a naponta szabadban töltött mozgásos tevékenységekkel (séták, udvari játékok,
rövidebb erdei kirándulások).
A gyermekek a különböző nehézségű feladatokat fokozatosan, egyéni képességeiknek
megfelelően sajátítják el, fontos, hogy folyamatosan mozogjanak és a mozgás öröm legyen
számukra.
Ügyességfejlesztő sportprogramok
Elsődleges célja az egészséges életvitel megalapozása a családi nevelés a család életmódjának
befolyásolása. A szülőkkel való együttműködés a sporttevékenységekben való alkalmi
részvétel, feladatainak, mozgásanyagának megismerése meggyőzi a szülőket a mozgás
fontosságáról, személyiségfejlesztő hatásáról.
A mozgásos játékoknak különösen nagy szerepe van a nyári időszakban, a nyári élet
tartalmasabbá válik általa, a víz és a levegő edző hatását kiegészítik, erősítik.
A gyermekek napját az óvodában úgy szervezzük, hogy minden gyermek számára biztosítva
legyen az a mozgáslehetőség, amit szervezete és idegrendszere igényel. Mozgásukat az óvónő
csak akkor korlátozza, ha az veszélyt jelent saját magára vagy társára. Az óvónő mintaadó
magatartásával járuljon hozzá ahhoz, hogy a mozgás hozzátartozzon az életformához és az
öröm forrása legyen.
Az óvónő feladata:


Tudatosan és következetesen használja a már németül is megismert szakkifejezéseket.



Fokozatosan bővíti a testneveléssel kapcsolatos német szakszavakat.



Német nyelvű utasításai egyértelműek, rövidek.



Különböző módszerekkel elősegíti, hogy a gyermekek örömmel vegyenek részt a
német nyelven vezetett mindennapos testnevelésben.



A változatos mozgástevékenység során megvalósítja a nyelvi fejlesztést, mely
elsősorban passzív szókincsük gyarapítását jelenti.
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
Szeretik és igénylik a mozgást. Ellenálló képességük, edzettségük, alkalmazkodóképességük
szabályokhoz és társhoz kifejlődött.
Magatartásukban

megnyilvánulnak

erkölcsi

tulajdonságaik,

mint

felelősségérzet,

segítőkészség stb.
Ismerik az eszközök nevét és a gyakorlatokhoz kapcsolódó kifejezéseket. Mozgásuk
összerendeződött.
Erőnlét, egyensúlyérzék, ritmusérzék kifejlődött. Kitartóan képesek a feladatok elvégzésére:
futás, járás, egyensúlyozás, irányváltoztatás, téri tájékozódás, térben mozgás, eszközös
játékok (labda, kötél) kúszás, ugrás.
Játékos és versenyhelyzetekben megfelelő akarattal, fantáziával, kreativitással, önálló
szervezéssel vannak jelen. Figyelmük, gondolkodásuk, emlékezőképességük, ötletességük
megfelelő szintű.
Megértik a német nyelvű vezényszavakat, az utasításokat követik.
Ismernek néhány német nyelvű mozgásos játékot.

10.6.

A külső világ tevékeny megismerése

Helye a nevelés folyamatában
Az óvodai nevelés akkor valósítja meg célját, ha programját a gyermekek környezetével
kapcsolatos gazdag tevékenység rendszerébe ágyazza, kihasználja a tapasztalatszerzés
természetes élethelyzetét, s ezeket tudatosan meg is szervezi. Elősegíti, hogy a gyermekek
természeti és társadalmi környezetükről tapasztalatokat szerezzenek, mely tapasztalatok
szükségesek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, a környezettel való aktív
kapcsolat tevékeny kialakításához. Megismerik a szülőföld, a néphagyományok, a családi és
a tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét és védelmét. Óvják, védik közvetlen környezetüket,
a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyez a környezettudatos magatartásformálás
alapozására, alakítására.
Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti
értelmi képességeiket, lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődést, kapcsolatépítést, a
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szülőföld szeretetének megalapozását, melyben nagy szerepe van a hagyományápolásnak. A
néphagyománnyal való ismerkedés során a gyermek megismeri szűkebb és tágabb
környezetének értékeit, tárgyi emlékeit és folklorisztikus jegyeit, jeles napok szokásait,
tartalmát. Megismeri a legközelebbi környezetének zenei, nyelvi, tárgyi motívumait, ezeket
kivetíti komplex tevékenységeiben és visszahat környezetére.
A kisgyermek első tapasztalatait környezetéből meríti.
A különböző hatások ellenére a családi nevelésnek alapozó, a fejlődés folyamán a
személyiség jellemzőinek kialakulásában elsődleges szerepe van.
Az óvoda környezetével, tevékenységrendszerével két fontos területen járulhat hozzá az
otthonról hozott tapasztalatok gazdagításához:


más jellegű tevékenységet kínál a gyermeknek,



a gyermektársak, a derűs nevelői attitűd.

Mindezek eredménye a személyiségfejlesztés környezeti feltételeinek kiszélesítése, az óvodán
kívüli nevelés kiegészítése és a hátrányok kompenzálása.
Célja:

olyan

szokások,

szokásrendszerek,

viselkedésformák

kialakítása,

amelyek

meghatározzák a természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus
együttélést.
Az ember környezetkultúrája, környezethez való viszonya születésétől kezdve alakul,
óvodáskorban ennek tere a külső világ tevékeny megismerése.

Feladatok:


természeti és társadalmi környezet megfigyelése és tapasztalatok szerzése,



hagyományok ápolása,



környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása,



környezetalakítás,



környezetvédelem.

A fejlesztés tartalma
A természeti és társadalmi környezet megfigyelése és tapasztalatok szerzése.
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Hagyományok ápolása.
Társadalmi környezetükből a gyermekek rendelkezzenek koruknak megfelelő ismeretekkel a
családról, szükségleteiről, munkájukról, a családtagok jogairól, egymáshoz való viszonyáról,
az együttélés konkrét tapasztalatairól. Viselkedésüket jellemezze a szeretet, tisztelet, a
részvét, az őszinte együttérzés, a segítő szándék, a megértés. Magatartásukban nyilvánuljon
meg a tolerancia és az önfegyelem.
Az óvoda új környezet a gyermek számára, ezért fontos, hogy megismerése érzelmileg
pozitívan hasson. Megismerése során egyre nagyobb biztonsággal és otthonossággal mozog
az óvodai környezetben. A gyermekek ismerjék a felnőttek óvodai munkáját, saját
közreműködésükkel ők is hozzájárulnak környezetük ápolásához.
Szerezzenek tapasztalatokat az óvoda környezetében megfigyelhető foglalkozásokról
(kereskedelem, építkezés stb.). Legyen tapasztalatuk az orvos, a védőnő munkájáról. Ismerjék
a gyógyszerek használatát, a baleset-megelőzést (közlekedés, tűz, víz, áram stb.).
Tudják megnevezni az emberi testrészeket, ismerjék érzékszerveiket, azok funkcióit,
védelmét, gyakorolják önálló tisztántartásukat.
Látogassanak el az iskolába, ismerkedjenek az ott folyó munkával (6-7 évesek).
Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. Az ehhez szükséges reflexek kialakítása
mozgással, zenei neveléssel történjen.
Ismerjék a közlekedési eszközöket, az óvoda környezetében megtalálható lehetőségeket,
természetes környezetben figyelhessék meg, szerezzenek tapasztalatot, gyakorolják a
viselkedési formákat (jegyváltás, köszönés, idősek megsegítése stb.).
Figyeljék meg a napszakokat, gyakorolják az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Időérzékük
fejlődjön. Legyen fogalmuk kisebb-nagyobb időegységről (év, évszak, hónap, hét, nap).
A természeti környezetet az évszakok változásain keresztül közvetlen megfigyeléssel
tapasztalják meg.
Az időjárás, a természet jellemzői, a színek, fények, formák szépségei alapvető biológiai,
ökológiai, fizikai, kémiai tapasztalatokat nyújtanak.
A növény és állatvilág megismerése fontos része a környezet megismerésének. Védelmüket,
gondozásukat helyszínen is módunkban áll közvetlenül megfigyelni. (házak udvarán)
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A növények fejlődését szintén természetes környezetben az óvoda udvarától az erdő, a rét és a
vízpart élővilágának bemutatásával végezzük el (tópart, Gaja patak, Bakony erdeje,
gyümölcsös stb.).
Német hagyományápoló munkákban hónaponként számba vesszük a természet változásaihoz
kapcsolódó jeles napokat, naptári és egyházi ünnepeket, szokásokat és eseményeket.
A mezőgazdasági munkákat is ezeken a kiemelt napokon igyekszünk bemutatni. Ezekhez a
napokhoz kapcsolódó, állatok viselkedésére vonatkozó és emberi tevékenységeket jelölő
szokások megfigyelése, feldolgozása, tapasztalatszerző, ismeretnyújtó óvodai munkánk
alapja.
Állatokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok:
szeptember 8.- Kisasszony nap

- fecskék gyülekezése,

november 11.- Márton-nap

- háziszárnyasok, udvar lakói,

február 24.- Mátyás- nap

- madarak viselkedésének megfigyelése

Növényekhez kapcsolódó szokások, hagyományok:
november 25.- Katalin

- ághajtatás karácsonyra,

december 4.- Borbála

- gyümölcság hajtatás,

december 13-. Luca

- Luca búza hajtatás.

Évszakváltáshoz kapcsolódó szokások, hagyományok.
szeptember 24

- csillagászati ősz kezdete

november 31.- András-nap

- őszbúcsúztató

február 2.- gyertyaszentelő

- fény, árnyék hatása

virágvasárnap

- kisze hajtás

május 12, 13, 14.- fagyosszentek

- időjárás-változás
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A társadalmi és természeti környezet megismertetésében érzelmileg telített, környezetünknek
megfelelő, egyes gyermekek számára konkrétan megtapasztalható, élményeket nyújtunk.
Környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása
A környező valóság fontos jellemzői a formai és mennyiségi viszonyok. Alapelvünk, hogy a
környezet tárgyai, jelenségei egyéb tulajdonságain kívül mennyiségi jellemzőkkel is
rendelkeznek.
A

környezet

változásainak

megfigyeléséhez

feltétlen

szükség

van

matematikai

alapismeretekre. Matematikai alapismeretek alapján lesznek képesek a gyermekek
visszahatni a természetre, társadalomra. A környezet mennyiségi és formai viszonyai a
környezet

megismerésére

nevelés

feladatkörében

jelennek

meg.

A

matematikai

tapasztalatszerzés természetes környezetben a legeredményesebb. Jól fejleszti a gondolatok
tevékenységgel, szóval történő kifejezését.
Egyéni feladatmegoldás egyéni sikert eredményez, a közös siker pedig erősíti a
csoporttudatot.
A matematikai nevelés elősegíti a gyermek környezetéről szerzett tapasztalatainak
feldolgozását.

Főbb tevékenységek a matematikai tapasztalatszerzés területén:


Megfigyelések, összehasonlítás, szétválogatás tulajdonságok szerint, saját szempontok
alapján.



Sorba

rendezés

mennyiségi

tulajdonságok,

felismert

szabályosság

szerint,

mennyiségekkel, halmazokkal, különböző egységekkel.


A számfogalom megalapozása mérési, összemérési feladatokkal, mennyiségekkel,
halmazokkal, különböző egységekkel.



Tapasztalatszerzés a geometria körében építés, síkbeli alkotások, geometriai formák
felismerése.
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Tükörrel való tevékenység, mozgások tükör előtt (fontos feltétele a téri percepció
kialakításának).



Tájékozódó képesség fejlesztése térben és síkban (testnevelés, rajzolás, énekes kör-és
szabályjátékok stb.).



A matematikai nevelés anyagát nem elvont „ismeretek” alkotják, hanem a környezet
megismerése során szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozásával, az egyéni
fejlődés figyelembevételével, a problémamegoldó tevékenység környezetre való
kiterjesztésével alakítjuk ki.

Környezetalakítás
A környezet megismerése nevelés alapvető célját akkor éri el, ha a gyermek a tapasztalatokra
épülő ismereteit gyakorolhatja, alkalmazhatja. A gyermek tevékenységével tapasztalatokat
szerez, azokat feldolgozva visszahat környezetére.
A gyakorlás egyik formája a szabad, kötetlen játéktevékenység. Az alkotó fantázia
mozgósítására állandóan kézközelben vannak az óvodai csoport eszközei.
A gyakorlás másik módja a természetes élethelyzetekben történő környezet-átalakítás. Az
óvodai élet folyamán a gyakori tevékenységváltáshoz szükség van a környezet megfelelő
átalakítására. Játéktér kialakítása meséléshez, bábozáshoz, körjátékhoz, szabályjátékhoz,
tornához stb.
Néphagyományok,

nemzetiségi

hagyományok

ápolásához

kapcsolódóan

környezet-

átalakításra van szükség akkor is, amikor a gyermekek és szülők által összegyűjtött tárgyakat
visszük be, szemléltetés, dekoráció vagy egyéb tevékenységhez.
A természeti környezetből évszakonként összegyűjtött anyagok (toll, kavics, levél, termés,
csuhé, stb.) elhelyezése és a csoportszoba évszakonkénti díszítése is ilyen tevékenység. Ezek
az anyagok a külső környezet átalakításában is nagy szerepet játszanak (pl. csőszkunyhókukoricaszárból, virágültetés stb.). Lásd a munka jellegű tevékenységeknél.
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Környezetvédelem
A környezetvédelem a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán alapul, ehhez
szükséges a természethez való pozitív érzelmi viszony, mely tiszteletet jelent mind a
társadalmi, mind a természeti környezettel szemben.
A környezetalakítással és a munkatevékenységgel szorosan összekapcsolódik.
Fontos nevelési feladat, hogy a gyermekek védjék az élő környezetet, gondoskodjanak
életfeltételeik biztosításáról, ne rongálják, ne pusztítsák azt. Tudják, hogy minden élőlénynek
joga van az élethez.
A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják alapvetően meghatározni, ezért nagyon fontos az
óvoda minden dolgozója és a szülők környezetvédő magatartása a környezetszennyezés
elkerülésében és a környezet helyreállításában.
Hagyományápoló munkánkban, még a családokban fellelhető tárgyi értékek (köcsög, korsó,
szőttes, faeszközök, fonott tárgyak stb.) összegyűjtése, szakszerű védelme, ápolása, olyan
módon való elhelyezése, hogy a későbbi nemzedékek is megcsodálhassák azokat. Általuk
megismerhessék azt a környezetet, melyből eleink származnak, ami a miénk.
A környezetvédelem kiterjed az emberre, mint a társadalmi környezet egyedi és
megismételhetetlen egységére. Az idősek tisztelete, a kisebbek, gyengébbek óvása, védelme, a
felnőttek munkájának megbecsülése a környezetvédő magatartás kialakulásának feltétele.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
Ismerik nevüket, szüleik nevét, foglalkozását, lakásuk címét. A testrészeket az emberi test
felépítésének

megfelelően

megnevezik

németül

is,

igényesek

testük

tisztaságára.

Megkülönböztetik a jobb és a bal oldalt, dominanciájuk kialakult.
Gyakorlottak lesznek az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési
eszközöket, járműveket, tudják, hogy azok az emberek munkájaként készülnek és az emberek
munkáját könnyítik. Néhány jármű német nevét meg tudják mondani.
Ismerik a környezetükben lévő intézmények nevét, rendeltetését.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellemző tulajdonságaikat, az
évszakokhoz kapcsolódó néhány kiemelkedő népszokást, hagyományt.
Felismerik és megnevezik a napszakokat, hónapokat, hét napjait németül is tudják.
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Ismerik a növény szót, annak tartalmát, tudják, hogy a növények fejlődése és az időjárás
között összefüggés van. Tudják, hogy a növényeket gondozni kell, ismernek néhány
növényekkel kapcsolatos munkát (szántás, szüret, aratás stb.).
Ismerik és megnevezik a környeztükben élő állatokat, tudják csoportosítani életmódjuk, egyéb
tulajdonságaik szerint. Ismernek néhány erdei és vadállatot, néhány madarat - költözőt és
nálunk telelőt - ismerik óvásukat, védelmüket. Néhány állat és növény nevét németül is
tudják.
Ismerik és megnevezik környezetük színeit - németül is tudják - a sötét és a világos
árnyalatait, gyakran észlelt tárgyak feltűnő összefüggéseit. Képesek lesznek ismert tárgyak,
jelenségek közötti összehasonlításokat végezni külső jegyeik, rendeltetésük szerint. Ismernek
néhány jellegzetes hagyományt, jeles napot a hozzájuk kapcsolódó szokásokat.
Képesek az óvónő kérdéseit, gondolatait, megérteni, követni. Matematikai jellegű helyzetről,
problémáról saját gondolataikat szabadon is elmondani, egymás állításainak igazságát
megítélni. Jól ismert tulajdonságok szerint válogatást, összehasonlítást, sorba rendezést
végeznek.
Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, a halmazokkal kapcsolatos kifejezéseket
(több, kevesebb, ugyanannyi, rövidebb, hosszabb stb.).
Önállóan is össze tudnak mérni hosszúság jellegű mennyiségeket, két halmazt párosítással az
elemek különféle színe, nagysága, elrendezése esetén is.
Elő tudnak állítani különféle elemekből, különféle elrendezéssel, bontással, többet,
kevesebbet, ugyanannyit. Meg tudnak számolni tárgyakat legalább 10-ig oda, vissza. Ismerik
a számok német nevét is. Számfogalmuk kialakult, elemi műveletekre képesek tízes
számkörön belül.
Halmazokat tudnak képezni megadott, vagy választott szempontok szerint.
Építések, síkbeli alkotásaik legfőbb eredménye a szemléletfejlődés: azonosítani tudnak
különféle helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, síkbeli alakzatokat.
Másolással képesek megépíteni, kirakni a mintával megegyező elemekből, színben és
nagyságban eltérő elemekből, térbeli és síkbeli alakzatokat. Különféle geometriai
tulajdonságok szerint szétválogatni, egyszerű tulajdonságokat megnevezni.
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A térben való tájékozódásban értik és tudják az irányokat, illetve a helyeket jelölő névutókat
(pl. alá, fölé, között stb.). Mindezt síkban is értik.

10.7. Munka jellegű tevékenységek
Helye a nevelés folyamatában
A munka önként, örömmel végzett, célra irányuló tevékenység, a személyiségfejlesztés egyik
eszköze. A munka célra irányuló tevékenység, többnyire külső irányítással folyik, a
gyermekektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését igényli. Elsősorban
a közösségért végzett tevékenységet jelenti, mely magában foglalja az óvoda, a csoport
életével kapcsolatos alkalomszerű munkákat, a növény és állatgondozást.
A munka elvégzését külső szükségesség indokolja, a gyermekeknek valamit teljesíteniük kell,
munkájuk eredményét ők és mások egyaránt tapasztalhatják.
A munka végzése közben megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek
természeti és társadalmi környezetükről. Minden munkatevékenység újabb tapasztalatok
forrását jelenti.
A kedvvel végzett munka hatására alakul ki a gyermekekben a munkavégzés készsége és
szokása. Közben megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát,
ismerkednek a munkaszervezés folyamataival. Munkavégzés során alakul kötelességtudatuk,
felelősségtudatuk, erősödik kezdeményezőkészségük, fejlődik együttműködési képességük.
Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység, közben alakulnak a
gyermekek közötti társas kapcsolatok, elősegítik a kapcsolatok színesebbé, bensőségessé
válását. Lehetővé válik általa a kitartás, a felelősségérzet, a kötelességérzet, a
kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés és a közösségi értékelés alakulása. Fontos
nevelési eszköz, nevelőereje nagy hatású, mert elősegíti a gyermekekben a munka játéktól
eltérő jegyeit, ízlésformáló hatásával fejleszti esztétikai alkotóképességüket.
A kétnyelvűség beépül a mindennapi tevékenységekbe. Ezeken keresztül valósítjuk meg az
óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a német

145

PEDAGÓGIAI PROGRAM
BAKONYNÁNAI „APRÓNÉPEK” NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a szituatív beszéd
gyakorlását.
Célja: a gyermek egész személyiségének alakítása, fejlesztése az óvodai élet során
megszeretett és megkedvelt munka illetve munka jellegű játékos tevékenységeken
keresztül.

Feladatok:


lehetőség biztosítása a gyermek számára olyan munkák végzésére, amelyek fejlesztik
képességüket, gazdagítják személyiségüket,



tapasztalat útján fedezzék fel a gyermekek a munka hasznosságát, szükségességét,



a munka végzésére belső motiváció késztesse a gyermekeket,



éljék át a munka örömét, tanulják meg tisztelni a munkát végző embert, munkavégzés
közben alkalmazkodjanak egymáshoz,



becsüljék egymás munkájának eredményét,



éljék át az én csináltam, mi csináltuk sikerélményét,



tudatosuljon bennük mikor játsszák a munkát és mikor végeznek eredményt hozó
munkát,



a munkavégzés során a higiéniai és balesetvédelmi szabályok betartása, egészség, testi
épség megóvására nevelünk,



fontos feladatunk a munkához való pozitív viszony kialakítása, melyben
támaszkodunk a munkára nevelés potenciális feltételeire - úgy mint: a gyermek
tevékenységi vágya, a felnőtthöz való viszonya, utánzási vágya, önállósági törekvései,
a feladatok elemi szintű megértése,



megismertetjük őket az „ősök” munkáival (állattartás, növénytermesztés) és a mostani
felnőtt munkákkal (látogatások segítségével).

Megismertetjük a terítéssel, étkezéssel kapcsolatos kifejezéseket, utasításokat. A gyermeki
munkát is tudatosan szervezzük a szókincs bővítése érdekében.
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A fejlesztés tartalma:
Feltételek megteremtése
Teremtsük meg a gyermekek számára az életkorukhoz, erejükhöz mért munkalehetőségeket.
Lehetőségekhez képest kapjanak tartalmilag gazdag, változatos feladatokat. A gyermekek
saját személyük illetve a csoport érdekében maguk végezhessenek el minden olyan munkát,
melyre egészségük károsodása nélkül képesek. Mindezekhez eszközöket kell biztosítani,
melyek könnyen kezelhetők legyenek, és ne okozzanak balesetet.
Meg kell teremteni a munkához szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. Önálló
munkavégzéssel adjunk módot, hogy a gyermekek a szükséges készségeket elsajátítsák,
gyakorolják. A közvetlen segítés a gyerekek önállóságának és a munka elvégzéséhez
szükséges ismereteinek, készségeinek fejlesztésében nyilvánuljon meg.
Napirendben megfelelő időt biztosítunk, hogy a különböző feladatokat a gyermekek egyéni
tempójuknak megfelelően végezzék.
Az óvónő és a dajka kezdi a munkát és mintát ad a gyermekeknek a pontos, kitartó
munkavégzésére. Legfontosabbnak tartjuk a munkára nevelésben, hogy a gyermekek maguk
ismerjék fel adott szituációban a munka elvégzésének szükségességét.
A gyermeki munka értékelése legyen mindig konkrét, reális, ösztönző és a gyermekek egyéni
fejlettségéhez igazodó.
Munka- munkajellegű tevékenységek


Mindennapi élettel kapcsolatos munkák:

Terítés, törölgetés, söprögetés, teremrendezés, elrakodás (játék, eszközök, stb.) naposság.


Évszakhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó alkalomszerű munkák:

Kerti munka, udvarrendezés, levelek összegyűjtése, víz világnapján patakpart tisztítása.
Rendrakás ábrázoló tevékenység után.
Szüret.
Cipőtisztítás Mikulásra.
Nagytakarítás, dekoráció kicserélése ünnepek előtt.
Sütemény, mézeskalács készítése karácsonyra.
Cipó-, fánksütés.
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Jelmezkészítés farsangra.
Kokárdakészítés.
Játékeszközök, babaruhák, könyvek javítása.
Segítés a felnőtteknek.
A gyermek életkorának megfelelően a szemlélődéstől a konkrét munkáig terjedő folyamat a
gyermek számára szabadon választható.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
A gyermekek képesek szükségleteiknek megfelelően önállóan ellátni magukat (öltözködés,
önkiszolgálás).
A naposi munkát, egyéb alkalomszerű tevékenységet szívesen végzik, nem tartják tehernek.
Szívesen segítenek az óvoda rendjének, tisztaságának fenntartásában.
Megbízásokat számon tartják (élősarok gondozása, tízórai és ebéd utáni seprés stb.) önállóan
végzik.
A munkavégzéshez legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát ismerik.
Minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van.

10.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Helye a nevelés folyamatában
Az óvodai nevelés korábbi gyakorlata a gyermekek egyéni fejlődésének követhetőségét
akadályozta, mivel a tevékenységet, követelményeket átlagszinthez, életkorhoz kötötte. A
nevelési folyamat korcsoportonként, részekre esve valósult meg a foglalkozásokon.
Óvodánkban az elmúlt években kerestük azt a tanulási formát, ami a nevelés céljait
leghatékonyabban szolgálja. Munkánk eredményeként olyan tanulási formát alakítottunk ki,
amely figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságai mellett a mindenkori fejlettségi
szintjét, jelzi a fejlődésbeli lemaradásokat, megadja az egyénre szabott feladatokat.
Óvodáskorban a tanulás nevelésközpontú, a gyermekek nem elméleti síkon ismerkednek az
őket körülvevő környezettel, s nem egymástól elszigetelt ismereteket szereznek.
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A gyermek legnagyobb értelmi teljesítményét az anyanyelv elsajátítását az önkéntelen
figyelem által vezérelt spontán utánzási késztetéstől hajtva valósítja meg. Ez a mintakövető
utánzás a tanulás legfőbb formája. A tanulási folyamat alapját az érzékelés, észlelés útján
szerzett tapasztalat képezi, de épít a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
Tapasztalatokhoz változatos, játékos tevékenységeken keresztül jut el a gyermek.
Tevékenysége során különböző képességei fejlődnek - a cselekvés képességei, kognitív vagy
megismerő képesség, gondolkodási képesség. A képességek fejlettsége elsősorban
tevékenységben érhető tetten és fejlesztése is a megtervezhető tevékenységben hatékony. A
tanulás, ill. az óvodai nevelés során nincs ilyen vagy olyan képességfejlesztés, hanem minden
hatás komplex, a részeken keresztül az egészre, a személyiségre hat.
Alapprogramra építve olyan tanulási, szervezeti formát kerestünk, amelyben mindez
megvalósulhat.
Cél: sokoldalú cselekedtetés, tevékenység közben fejleszteni a gyermekek értelmi
képességeit, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakításával iskolai életmódra való
előkészítés.

Feladatok:


a tanulás feltételeinek megteremtése,



a tanulás megszervezése-tervezés,



a tanulás irányítása.

A fejlesztés tartalma
Programunk szerint a tanulás terén kiindulópontunk: a testnevelés kivételével kötetlen
foglalkoztatási formát tartjuk eredményesebbnek. Lényeges, hogy a gyermekek önként
vegyenek részt a kezdeményezésekben, különböző tevékenységbe ágyazottak, képszerűek,
szemléletesek legyenek. Minden tevékenység játékos legyen és utánzásra épüljön.
A nyugodt tanulás feltételeit az óvónőnek kell kialakítania. A tanulás alapfeltétele
mindenekelőtt a meleg-korlátozó, előítélet-mentes, szeretetteljes légkör, melyben tiszteletben
tartjuk az elmélyülten játszó gyermeket, a gyermek szándékát és döntési jogát.
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A célszerűen berendezett csoportszoba, a jól átgondolt szokásrendszer, lehetőségek
megteremtése a gyermek szükségleteinek, kielégítésére: - közlés, önkifejezés, szereplés,
versengés, tevékenységek stb. - mind feltétele nevelési rendszerünkben a tanulásnak.
A tanulási tevékenységet játékidőben, megfelelő helyen, naponta megközelítőleg azonos
időben szervezzük.
A tanulási folyamatban kialakítjuk a szükséges munkafegyelmet, az önálló feladatvégzést
segítjük és halk beszédre, esetenként türelmes várakozásra szoktatjuk a gyermekeket.
Az 5-6-7 évesek esetében követelménynek tartjuk, hogy feladataikat befejezzék, az
önfegyelemre épülő szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, feladattartás erősítése
érdekében. Mindezt az előbbiekben megfogalmazottak szerint és nem iskolai módszerek
alkalmazásával kívánjuk elérni.
Tervezésünkben a környezetismeret és német nemzetiségi hagyomány adja a tanulási
folyamat gerincét.
A néphagyomány és a népi kultúra napjainkban is aktuális a jövő irányában is fontos értéket
képvisel. Népi kultúránk átörökítése, értékeinek továbbadása kötelességünk, a benne
megvalósuló komplexitás nevelőmunkánk példája.
A tervünkbe beépített és munkánk során feldolgozott népszokásokon keresztül megéreztetjük
a gyermekekkel az összetartozás melegségét, a közös vidámság örömét, megismertetjük a
különböző életmódokat, megtanítjuk tisztelni az idősebbeket, gyakoroljuk a viselkedés és az
illem különböző formáit.
Tervező munkánkban hónaponként számba vesszük a várható környezeti változásokat, az
ehhez kapcsolódó jeles napokat szokásokat. Ez a két tényező képezi nevelési tervünk
kiindulópontját.
Korcsoportonként figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlettségét és ennek alapján
határozzuk meg az aktuális feladatokat nevelési területenként.
A tervezésben tükröződik az óvónő felkészültsége, műveltségi szintje, önmagával és a
gyermekkel szembeni igényessége.
Éves tervet és hetes ciklusokra bontott heti tervet készítünk.
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Az általános éves terv, mely a pedagógus által összeállított útmutató. Többek között
tartalmazza a kiemelt feladatokat, az alapvető szokásokat, szabályokat, képesség és
részképesség

fejlesztés

területeit,

a

feltételrendszer

fejlesztésének

ütemezését,

a

feldolgozandó, előre ismert témaköröket, az ünnepeket, a már kialakult helyi hagyományokat,
vagy az újonnan kialakíthatóakat, a szervezési feladatokat, a napi és heti rendet. Valamint
minden olyan információt, amely segíti, a csoport közös munkáját, az általuk kitűzött célok
elérését.
Egy-egy időszakra, témakörre összeállított munkaterv, mely 5-10 napos időszakra szól.
Elősegíti, hogy egy fogalmat több irányból megközelítve, komplex megismerése,
feldolgozása közben jöhessen létre az értékközvetítés, ismeretnyújtás és szerzés, a különböző
készségek, képességek és a szokások fejlesztése. Egyensúlyt teremt a gyerekek és a
pedagógus céljai, elképzelései, ötletei között. A munkaterv tartalmazza az alapvető kérdést,
vagy azt a témát, amit különböző irányokból, különféle tevékenységeken keresztül szeretnénk
megismerni. Magában foglalja a hozzákapcsolódó fogalmakat és azoknak a tevékenységeknek
a felsorolását, melyek által elmélyítjük az ismereteket.
A feldolgozandó témák és fogalmak egy részét az óvónő javasolja a gyerekeknek, a másik
részét azonban a gyerekek ötletei alapján választhatjuk ki. A közösen elfogadott téma
projektjének elkészítésébe már az óvodás korú gyerek is aktívan be tud kapcsolódni.
Természetesen a közös tervezésnél a gyerekek fejlettsége, tapasztalata, a különböző
tevékenységek ismerete mind meghatározó.
A harmadik lépésben a közösen kialakított fogalom és tevékenységkörhöz az óvónő
hozzákapcsolja a tevékenységekben fejleszthető képességeket és azokat az értékközvetítési
tartalmakat (mese, vers, zenehallgatás, művészeti alkotás) melyek belesimulnak az adott
fogalomkörbe, illetve motiválják vagy változatosabbá teszik a tevékenységek végrehajtását.
A hét első napjaiban illetve jeles napokon ismereteket, tapasztalatokat nyújtunk, amelyekhez a
következő napokban (alkalomadtán, azonnal,) zenei, vizuális, matematikai anyanyelvi,
irodalmi fejlesztő feladatokat kapcsolunk kötetlen, kötött alkalomszerű, rendszeres formában.
Az együttes tevékenységek köre a gyermek számra:


kényszer nélküli,
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ismételhetők, a tévedések azonnal javíthatók,



megoldási módot választhat a gyermek,



felfedezhet,



kipróbálhat,



önállósága érvényesülhet,



ötvöződnek a kötött és a szabadon választott tevékenységek tartalmi elemei és
élményszerűek

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek fejlesztési feladatonként naponta egyszer valamelyik
formában részt vegyenek. Különösen figyelemmel kísérjük, hogy az 5-6-7 évesek
rendszeresen részt vegyenek a tanulási folyamatban, befejezett munkákat hagyjanak maguk
után.
A kötetlen, alkalomszerű tevékenységekben szerezzék meg a gyermek azokat az ismereteket,
képességeket, amelyek a kötött foglalkozások feladatainak a megoldására képessé teszik őket.
A kudarcok kiküszöbölését rendkívül fontosnak tartjuk, mert a siker öröme motiválja a
gyermek újabb megismerő, tapasztalatszerző tevékenységét.
Lényeges elem a folyamatosság, a folytathatóság, amely a tevékenységek időkereteinek, a
közöttük levő határoknak az oldását, az egyéni adottságok, szándékok szabadabb
kifejeződését jelenti.
Ez a tanulásmód alkalmat ad az óvónőnek, hogy tudja, melyik gyermeket mivel kell
fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Olyan feladatokat adnak,
amely tudatos, pontos és képességfejlesztő. Hangsúlyozott a felelősséget vállaló óvónői
magatartás minden gyermek fejlődéséért.
A fejlődés várható jellemzői:
Képesek azonosulni az óvónő által meghatározott feladattal. Kialakul bennük az igény, hogy a
feladatokat sikerrel oldják meg. Megkezdődik az önellenőrzés képességének alakulása,
fejlődik együttműködő képességük.
Kialakulnak a közösségi élet szempontjából fontos normák, együttélési szabályok (egymásra
figyelés, egymás meghallgatása, segítségadás stb.).
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Hozzászoknak saját tevékenységük ellenőrzéséhez, segítőkészséggel értékelik egymás
megoldásait.
Az iskolai tanulás megkezdéséhez rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, készségekkel,
képességekkel, önfegyelemmel.
A megismert német nemzetiségi hagyományok, eszközök, tevékenységek keltsék fel a német
nyelv iránti érdeklődésüket.
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11. AZ ÓVODA SZAKMAI DOKUMENTUMAI
Az óvodavezető által használt dokumentumok:
Óvodai felvételi előjegyzési napló
Óvodai törzskönyv
Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről
Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről
Éves munkaterv és beszámoló
Óvodai szakvélemény
Az óvodapedagógusok által használt dokumentumok:
Felvételi- és mulasztási napló
Óvodai csoportnapló
A gyermekek személyi anyaga
Az óvónők pedagógiai írásbeli adatrögzítése
A pedagógiai munka tervezése, elemzése, a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre
szabott nevelései, fejlesztési eljárások folyamatos írásbeliséget kívánnak, melyet a
csoportnaplókban rögzítünk.
A csoportnaplók írásbeli tartalma:
Gyermekcsoport szokás – szabályrendszerét (napirend, heti rend, az eszközök helye,
használata, együttélési szabályok, érintkezési szokások, gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt
között).
Eseménytervet – Tervezési időkeret 1 hónap (Ünnepek, kirándulások, mozgás-sport
programok, óvoda-család programjai, egyéb szervezési, beszerzési feladatok).
Tevékenységi tervet – Tervezési időkeret: havonta (a fejlesztés célja, feladata, tartalma)
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A gyermekek fejlődésének értékelése, elemzése
A gyermekek fejlődésének értékelésére a törvény által előírt módon kerül sor. Közös elvek
alapján az egy csoportban dolgozó két óvónő az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően
vezeti a gyermek fejlődésére vonatkozó dokumentációt.
Elemzés szempontjai:


Gyermek anamnézise



Testi fejlődése,



Szocializációs fejlettsége,



Érzelmi, erkölcsi fejlettsége



Szociális fejlettsége



Értelmi fejlettsége
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Gerő Zsuzsa: Gyermekrajzok esztétikuma. Kondacs Mihályné - Podmanicski Mária (főiskolai
jegyzet) Vizuális nevelés az óvodában 1994.
Óvodáaok szomatikus nevelése (Veszprém) 1988.
Bakonyiné Vincze Ágnes, Nagyné Kasza Ilona: Mozgás - öröm a szabadban 1989.
Családpedagógiai ismeretek 1993.
Óvodavezetők kézkönyve I-II. OKKER Okt. Iroda 1994.
Személyes bánásmód- aktív módszerek DOB füzetek Budapest 1990.
„Játék a Beszéddel, játék a szavakkal” Talabér Ferencné
Útmutató a nemzeti Etnikai Kisebbségi Óvodák Helyi Nevelési Programjának elkészítéséhez.
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13. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ
ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
Játékok, játékeszközök
1.

Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei:



mesekönyvek, leporellók, vers,- és mondóka, valamint találós kérdések gyűjteménye,
szakkönyvek, kép-, és szókártyák diafilmek, bábok, fejmaszkok, dramatikus játékok
kellékei „szivárványos ejtőernyő”, mesekazetták, CD-k

2.

Ének - zene, énekes játékok eszközei



bábok, fejmaszkok, fejdíszek, szoknyák, mellények, botok, ritmushangszerek, szakkönyvek,
CD-k , CD lejátszó, kazetták, lemezek

3.

A természeti – emberi - tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök:



hang, és képanyagok (diafilmek, CD-k, VHS kazetták),



az évszakok, a testséma fejlesztést szolgáló, nővényekkel és állatokkal való ismerkedést
szolgáló játékeszközök, öltözködési, környezetvédelmi, közlekedési ismereteket nyújtó
játékeszközök, játékok, KRESZ- táblák, stb.



képeskönyvek, szakkönyvek, motivációs kártyák,



Emberek, állatok és növények világa kártya készlet



Munkafüzetek, feladatlapok



enciklopédiák, képes atlasz gyerekeknek

4.

A matematikai nevelést segítő felszerelések és eszközök



MINIMAT készlet, logikai készlet, mágneses táblák



társas játékok, kártyák, számképek, színes műanyag pálcikák



fűző játék, puzzle játékok, pötyi kirakó (szín, forma, alaklátás)



dominók, fa kockák
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játékos feladatlapok

5.

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás,
kézimunka) anyagok, eszközök:



Minden csoportban a gyermekek rendelkezésére állnak: különböző minőségű papírok a
dobozkartontól a selyempapírig, textíliák a zsákvászontól a selyemig, különféle ragasztók,
ecset, ceruza, kréták, tollak, olló, gipsz, viasz, sóliszt, gyurma.



A szabadban a gyermekek rendelkezésére áll: homok, kavics, farönkök, víz, természetes
anyagok (fűzfavessző, nád)



Kreatív újságok, Barkács könyvek

6.

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök:



A csoportszobákban megtalálható, használható: tornapad, tornaszőnyeg, bordásfal, kötélháló,
mászórúd, tornakarikák, labdák, babzsák, foci kapu, több funkciós mászóka, „szivárványos
ejtőernyő”,stb.



Óvodánk udvarán megtalálható: függő mászóka, csúszda, hinták és mászó vár, kötélháló,
tornakarikák, labdák, babzsák, foci kapu, „szivárványos ejtőernyő” ROTIKOM elemei,,stb.



Kerékpárpályán használható mozgást serkentő eszközök: két és háromkerekű kerékpárok,
rollerek, bábi motorok, KRESZ táblák, labdák, ugráló kötelek.

7.

Az nemzetiségi nyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének
eszközei:



Német nyelvű mesekönyvek, leporellók, szakkönyvek, diafilmek, bábok, fejmaszkok,
„szivárványos ejtőernyő”,



Magyar-német szótárak, Német-magyar szótárak



Német kártya, Német nyelvű társasjátékok



Német nyelvű feledtlapok



Zenei kazetták

8.

Különféle játékformák eszközei:



gyakorló játékok eszközei: (babakonyhai eszközök, tálak, evőeszközök, poharak, bögrék,
tányérok, kötények, terítők, kisautók, műanyag állatok, stb.)
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szerepjátékok: orvosi táska, babaruha, baba, babakonyhai eszközök, bolti eszközök,
pénztárgép, kosár, pénztárca, játékpénz stb.)



építő-konstruáló játékok: műanyag és fa építőkockák, LEGO, autópálya szett, vonat
pályaépítő szett, falu-városépítő csomag stb.



szabályjátékok: társas játékok, kártyák, puzzlék, képkirakók,



dramatizálás és bábozás, bábok, fejmaszkok, fejdíszek, szoknyák, mellények,



barkácsolás eszközei: különböző minőségű papírok a dobozkartontól a selyempapírig,
textíliák a zsákvászontól a selyemig, különféle ragasztók, ecset, ceruza, kréták, tollak, olló,
gipsz, viasz, sóliszt, gyurma.
Munka jellegű tevékenységek eszközei

9.

Mindennapi élethez, évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolatos munkákhoz:
 naposi munkához: napos köpeny, terítő tányér, pohár, szalvéta, szalvétagyűjtő, seprű,
lapát, porrongy, víz,
 kerti munkákhoz: lapát, gereblye, ásó, talicska, dömper, nyesőolló,


nagytakarításhoz: porszívó, poroló, partvis, porrongy,

 sütemény, mézeskalács készítéséhez: különböző formák, szaggatók

I.

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök



video (lejátszó



televízió



magnetofon, CD lejátszó,



diavetítő



vetítővászon



hangszer (gyermekeknek, pedagógusoknak)



fénymásoló



számítógép, nyomtató
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14. Melléklet

Fejlesztési terv sajátos nevelési igényű, enyhe
értelmi fogyatékos gyermek számára
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Mozgásfejlesztés
A mozgás minden gyermek számára öröm, így az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknek is:
nagy örömmel futkároznak, kúsznak, másznak. Számukra ez az egyetlen terület, ahol a
legtöbb sikerélmény éri őket.
A mozgásszerveződés különböző zavaraihoz gyakran társulnak az érzékelés különböző
tartományainak zavarai. A kognitív funkciók sérülése, a pontatlan megfigyelés, a célirányos
mozgások kivitelezésének nehézségei, a hibás mozgásformák rögzülése, a kialakulatlan
dominancia, a tartós figyelem, a feladattartás gyengesége, sokszor nyugtalan magatartásuk
nehezíti az ismeretszerzést. Ezért elengedhetetlen, hogy a fejlesztés három területen: a
mozgáskoordináció (nagy- és finommotorika), a testséma és a percepció (érzékelés, észlelés)
fejlesztésének területén egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve történjen.
A mozgásfejlesztés feladatai
Az óvodáskorú gyermekekre a cselekvésbe ágyazott gondolkodás jellemző, így a mozgásos
tanulásnak óriási jelentősége van számukra. Mivel fogékonyak a szenzoros-motoros közlésre,
tanulásuk alapja a szemléletes, cselekvéses tanulás, ehhez minden esetben vezetésre,
megerősítésre van szükségük. A szerzett ismeretek begyakorlásához elengedhetetlen az apró
lépésekre bontás és a sok ismétlés.
Játékos utánzó gyakorlatok
A gyermek fejlesztésében nagy szerepe van az utánzásnak. Az utánzókészséget a
nagymozgások utánzásával lehet a legjobban fejleszteni. A közös tevékenység végzése
sikerélményt biztosít, segíti a kapcsolatteremtést. Ezek a gyakorlatok a test egész
átmozgatását szolgálják, segítik a testséma kialakulását, elősegítik a beszédértést, erősítik a
beszédkésztetést, fejlesztik a megfigyelést, figyelmet és az emlékezetet.
Az énekekkel, mondókákkal kísért játékos utánzó gyakorlatoknak nagy szerepük van a
beszédfejlesztésben, a mondókák szövege meghatározhatja az utánzó mozdulatokat, ritmusa
segíti a beszéd indulását, valamint a helyes mozgásritmus begyakorlását. Kezdetben
segítséggel, majd egyre önállóbban végzik.
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Az alapmozgások kialakítása, korrigálása, gyakorlása, az egyensúlyérzék fejlesztése
Alapmozgásoknak tekinthetők a gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, kapás, dobás.
Ezeknek a mozgásoknak a nagy részét az óvodába kerülő gyermekek már használják, azonban
az előzőekben említett jellegzetességek miatt végrehajtásuk pontatlan, koordinációs
problémáik miatt nem alakul ki ezen egyszerű mozgások harmóniája. A fejlesztéshez jó alapot
nyújtanak a meglévő mozgásminták, és ami a legfontosabb, a gyermekek számára örömet és
sikerélményt nyújtanak. Ezáltal magasabb teljesítmények elérésére törekednek.
Az alapmozgások fejlesztésének feladatai:
− A pontos mozgáskivitelezés segítése
− A hibás összerendezetlen mozgások korrigálása
− A mozgásos gátlás oldása
− A mozgásigény kiélésének biztosítása
− Az erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság növelése
− Az érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztése
Gurulás
Segítségadás

Feladat
Háton fekvés, fej jobbra, balra forgatása

Motiváció – tárgyak elhelyezése a bal, illetve jobb
oldalon
A fejforgatás segítése

Az egész test forgatása balra és jobbra

Kezek megfogásával, enyhe húzó erővel a
gyermek forgatása bal, illetve jobb oldalra
Mondóka: („Kaszálj Pista…”)

Háton vagy hason fekvésből az egész test ideoda Pokróccal való forgatás
forgatása „sodrás”

Motiváció: mondóka („Hinta, palinta…”)

Folyamatos gurulás oldalra

Segítség adása a láb felől – a gurulás irányával
ellenkező láb csípőből hashoz nyomása, és
a gyermek ellenkező oldalra fordítása
Segítség adása a fej felől – az egyik kézzel a tarkó
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alatt, a másik kézzel az áll alatt a fejet
kissé megemelve fordítás
Segítség adása a kar felől – a fordulás irányával
ellentétes kar felemelése
A gurulás segítése a kar és láb egyszerre történő
mozgatásával
Egy adott pontról a másikra gurulás

Segítség adása a láb felől – a gurulás irányával
ellenkező láb csípőből hashoz nyomása és
a gyermek ellenkező oldalra fordítása
Segítség adása a fej felől – az egyik kézzel a tarkó
alatt, a másik kézzel az áll alatt a fejet
kissé megemelve fordítás
Segítség adása a kar felől – a fordulás irányával
ellentétes kar felemelése
A gurulás segítése a kar és láb egyszerre történő
mozgatásával

Páros gurulás

A lábmozgás segítése két oldalról

Gurulás lejtőn

A lábmozgás segítése két oldalról

Gurulás labdával a kézben

A labda megfogásának, megtartásának és a
nyújtott kar tartásának biztosítása

Gurulás pokrócban

Rétes készítése
Motiváció: mondóka („Süssünk, süssünk…”)

Kúszás
Segítségadás

Feladat
Hason fekvésben a fej emelgetése

A test enyhén lenyomva tartása, a fejemelés
segítése, ezzel a nyak és a hátizom
erősítése
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Hason fekvésben a nyújtott karra támaszkodva a Biztonságos kéztámasz segítése
fej és a mellkas felemelése
Hason fekve a fej forgatása jobbra-balra

A fej forgatásának segítése, a test nyugalomban
tartása

Kúszás olyan alacsony tárgyak alatt, ahol

A kar-láb váltott mozgásának segítése (két

a gyermek nem tudja felemelni a hasát

ember segítsége, az egyik a kar mozgását, a

(tornaszerekkel a megfelelő magasságú alagút
építése)

másik a láb mozgását segíti)
A talp megtámasztása
Motiváció: kígyó mozgásának utánzása

Kúszás tornaszereken

A mozgás biztonság megteremtése, az egyensúly
megtartása

Mászás

Feladat

Segítségadás

Hintázás Bobath-labdán, Body-roll hengeren

A biztonságos kéztámasz kialakítása

Négykézláb állás – sarokülés többször

A nyújtott kartámasz segítése
A lábak összezárása

Négykézlábállás

Has alatt henger – megtartani a helyzetet,
előre, hátra hintáztatni

Négykézlábállás – súlyáthelyezések előre, hátra, A testhelyzet megtartásának segítése – a csípő
megtámasztása oldalról. A laza csípő

oldalra

miatt a láb szétcsúszásának megelőzése.
A helyes testtartás kialakítása érdekében
segítsük a helyes fejtartást (ne lógjon a
fej)
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Négykézláb állás – karemelések

Az egyensúly megtartásának segítése, a csípő
megtámasztása oldalról

Haladás gördeszkával, kéztámasz segítségével

A kéztámasz a páros és a váltott kézzel haladás,
szemből a kéz megfogása

Mászás fejemeléssel és fordítással

A fej megfogásával az emelés, fordítás segítése

Mászás iránykövetéssel

Motiváció: elgurított labda után

Mászás tárgyak alatt

A bújásnál a fej lenyomása

Mászás egyensúlygyakorlattal összekapcsolva

Motiváció: a „kiskutya zsákot visz a hátán”

Mászás különböző magasságú tornaszereken

A mozgásbiztonság megteremtése

Járás, futás

Feladat

Segítségadás

A járás helyes irányának elsajátítása, járás

Sétálás kézfogással

egyenes vonalon

A széles alapon történő járás zártabbá tétele
• földre helyezett deszkalapon a szélesség
csökkentésével;
• téglasor között, utcában;
• földre rajzolt két vonal között, a szélesség
csökkentésével
A karok oldaltartásával vagy babzsákkal a fejen
az egyensúly megtartása, a fej oldalról
történő megfogása

A járás helyes ritmusának gyakorlása

Ritmikus járás mondókára, énekre: a dob és a
dobbantás a lépés hangsúlyát erősíti meg
Kézfogással, együtt járás a gyermekkel a helyes
mozgásritmus érzékeltetése
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Egyensúlyfejlesztő gyakorlatok végzése

Tárggyal a kézben a biztos egyensúly
megtartásának segítése
A mozgásbiztonság kialakulásának segítése
különböző magasságú tornaszereken (pad,
ferde létra) Különböző minőségű, keménységű
talajon (fa, szőnyeg, szivacs) járásnál a
biztonságos egyensúly megtartása

Járás, jelre megállás

Sípszóra, dobszóra a mozgás (futás, járás)
megállításának és elindításának segítése

Fel- és lelépés tárgyakra

A fel- és lelépés segítése két kéz, majd egy kéz
fogásával, a térd hajlításának segítése
kézzel és verbális utasításokkal

Járás közben tárgyak átlépése

Földre helyezett tárgyak átlépésének segítése két
kéz, majd egy kéz fogásával

Lépcsőn járás

Kézfogással, kapaszkodva az utánlépéssel
történő járás, majd kapaszkodva a váltott
lábbal történő lépcsőn járás közbeni
mozgásbiztonság megszerzésének a segítése

Akadályok megkerülése, járás hullámvonalon

Az iránykövetés segítése kézfogással, földre
helyezett kötél követésével

Lassú és gyors ütemű járás, futás

A hallási differenciálóképesség segítése, a
lassú-gyors,

lassabb-gyorsabb

érzékeltetése

mozgással, énekkel, zenével
Futás egyenes vonalon

Az irányok jól érthető kijelölése

Futás tárgyak megkerülésével

Segítségadás kézfogással
Irány kijelölése, földre helyezett ugrókötéllel
vagy rajzolt vonallal
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Állás
Feladat

Segítségadás

Állás zárt lábbal néhány mp-ig

Földre helyezett karikában

Állás közben játékos utánzó gyakorlatok

Mondókák, énekek segítségével a kar, a törzs és

végzése

a lábak átmozgatása
A pontos mozgás kivitelezés segítése

Terpeszállás

Motiváció: „Nyissuk ki a kaput!”
A láb megfogása és a megfelelő nagyságú
terpesz beállítása

Alapállás és terpeszállás váltogatása

Segítségadás mozgásminta és egyszerű verbális
utasítások adásával

Ugrás
Feladat

Segítségadás

Akadályokról való lelépés

Kézfogással a biztos egyensúly megtartását
segítjük

Álló helyzetben való szökdécselés, ugrándozás

A gyermekkel szemben állva, kézfogással az
ugrás lendületének segítése

Az ugrálás ritmusának elsajátítása

Bobáth-labdán rugózás

térdhajlítással összekapcsolva

Trambulinon való ugrándozás
Füles labdán ugrálás

Leugrás alacsony padról, zsámolyról

Szemből a két kéz megfogásával, a lendületvétel
elsajátításának segítése
A puha talajéréshez célszerű tornaszőnyeget
használni

Állatmozgások utánzása, nyuszi, béka, madár

A mozgásminta bemutatása, kéztámasz
segítése
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Átugrások, beugrás karikába, alacsony játékok

Segítés szemből kézfogással

átugrása

Motiváció: mondóka („Mackó, mackó
ugorjál…”)

Fogás, dobás
Segítségadás

Feladat

A babzsák, labda megfogása elengedése, átadás, A fogás, elengedés mozdulatának
kapás begyakorlása

gyakoroltatása a gyermek háta mögül a kéz
megfogásával
Motiváció: mondóka („Megy a labda vándor
útra…”)

Babzsák, labda feldobása elkapás nélkül

Motiváció: „Dobjuk fel a lámpáig!”

Dobás földre rakott karikába

A mozgásminta bemutatása

Átdobás pad fölött

A mozgásminta bemutatása

Célba dobás

Nagyméretű karikán átdobás
Bady-roll hengeren átdobás
Zsámolyba dobás

Labda elkapása

Az elkapás mozdulatának begyakorlása a
gyermek háta mögül a kéz megfogásával

Egyensúly-érzékelést fejlesztő gyakorlatok
A mozgásfolyamatok kivitelezése pontatlan, ez megmutatkozik a mozgáskoordináció és az
egyensúlyérzék zavarában (statikus egyensúly: fekvés, térdelés, ülés, járás, dinamikus
egyensúly: gurulás, mászás, járás, futás, ugrás).
A szem, kéz, láb, illetve a két testfél mozgása összerendezetlen, ez lassítja a nagy- és
finommozgások, valamint a testséma fejlődését.
Gyakorlatok a statikus és dinamikus egyensúly fejlesztésére
− Ülés törökülésben vagy nyújtott ülésben, az egyensúlyi helyzetből való kibillentés jobbra,
balra („Hinta, palinta…”)
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− Háton és hason fekvésben ellentétes kar- és lábemelés
− Az egyensúlyi helyzetből való kibillentés térdelőtámaszban, sarokülésben, térdelésben,
állásban
− Állás közben az egyensúly megtartása billenődeszkán, rácshintán, kapaszkodva,
kapaszkodás nélkül
− Lábujjhegyen járás (nyitott és csukott szemmel)
− Lábujjhegyen és guggolásban járás (óriás, törpe)
− Egyensúlyozó járások eszköz nélkül és eszközzel (babzsák, könyv)
− Lépésritmus és egyensúly fejlesztése a sztepp-pedállal, rollerrel
− Egyensúlyozó járás vonalon, egyre magasabbra emelt akadályon, pl. padon
− Egy lábon megállás
− Állatmozgások utánzása
− Egyensúlyozás Bobath-labdán, Body-roll hengereken, Ayres-eszközökön
Gyakorlatok a két testfél összerendezett mozgásának fejlesztésére
− A páros testrészek egyidejű, egyforma mozgatása: evezés, labdagurítás, ugrálás
− Mind a négy végtag egyidejű mozgatása: dobolás kézzel és lábbal
− Külön-külön a két végtag szinkron mozgatása: bokszolás, biciklizés
− Mind a négy végtag térben és időben összehangolt mozgatása
− A testhossz tengelyének átlépése: játékos utánzó gyakorlatok, kaszálás, valamilyen
bemutatott testhelyzet utánzása (szoborjáték)

Mozgásos játékok
A mozgásos játékok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára, hogy a tanult
mozgásformákat játékos keretek között gyakorolják be, és eközben egyszerű szabályokat
ismerjenek meg, és alkalmazzanak.
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek egyszerű, elemi szintű szabályokat nehezen ismernek
fel és tanulnak meg, ezért ezek betartásához segítséget, támogatást igényelnek.
A mozgásos játékok alkalmat adnak a versenyzésre, páros gyakorlatokra, együttes játékra.
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Javasolt tevékenységek
− Népi gyermekjátékok, körjátékok
− Különböző eszközökkel végzett játéktevékenységek, pl. labdázás – Az eszközök használata
elősegíti a mozgáskoordináció, a figyelem fejlődését, a reakcióképesség gyorsulását, az
irányok követését és tartását.
− A szerialitás és a ritmusérzék fejlesztése történhet egyszerű óvodás énekkel meghatározott
mozgássor kíséretével (Pl. „Nyuszi ül a fűben”, térdet üt, tapsol.) Először egy, majd két, majd
három mozdulatsor utánzása.

A testséma fejlesztése
A saját test érzékelésének biztonsága
Fejlődésük elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek ismerjék meg saját testük határait és
viszonyát az adott térhez, a térben lévő tárgyakhoz, személyekhez. Tanulják meg az egyes
testrészek nevét, elhelyezkedését, funkcióját. Általában a főbb testrészeket gyorsan
megtanulják, mutatják magukon,a mamán, a babán. Aktív mozgásokkal tudatosíthatjuk, hogy
az adott testrésznek mi a funkciója, mire való.

Javasolt tevékenységek
− Tükör előtt végezhető gyakorlatok: A gyerekek benyomásokat szerezhetnek, fogalmat
alkothatnak

magukról,

utánozhatnak

mozdulatokat,

arckifejezéseket,

mimikát.

Megtapasztalhatják testrészeik elhelyezkedését, egymáshoz való viszonyát. A tükör előtt a
mutatott mintát utánozzák,
kísérhetjük mondókákkal is.
− A saját testen való tájékozódást követi a babán való felismerés, a baba testrészeinek
megmutatása (baba tornáztatása).
− Hanyattfekvésben labdával körbeguríthatjuk, közben megerősíthetjük verbálisan is azt a
testrészt, ahol éppen a labda gurul.
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− Földre helyezett csomagolópapíron körberajzolhatjuk egymást, utána ki is színezhetjük.
− Adott testrész mozgatása: Nyugalmi helyzetben, felszólításra csak a megnevezett testrész
mozdítása.
− Különböző szerepek játszása: bohóc, robot, súlyemelő
-A képen történő megnevezés, részekre szedés és összerakás juttatja el az önálló emberalak
rajzoláshoz:
− Szoborjáték: Egy gyermek mozdulatainak utánzása
− Kire gondoltam? (A leírás alapján ki kell találni, hogy kire gondoltunk.)

Tájékozódás a térben és a síkban
A téri irányok megtanításában, tudatosításában rendkívül nagy szerepe van a mozgásnak.
Ennek alapja, hogy a gyermekek tudjanak saját testükön tájékozódni, észleljék testük határait
és térbeli helyzetét. Mindig a saját test a viszonyítási pont, amelynek segítségével a különböző
téri relációk értelmet nyernek.
Javasolt tevékenységek
-Nagymozgásos gyakorlatok: járás, futás, ugrás, kúszás, mászás (eszközökkel is) – Emeld fel
a labdát! Mássz az asztal alá! A ki-be gyakorlására használhatunk mondókát is. „Mackó,
mackó ugorjál…”
− A nagymozgásos gyakorlatok után kerül sor a tárgyakkal történő manipulációra.
Oldaliság (lateralizáció)
A térbeli elhelyezkedés és a téri viszonylatok megfelelő észleléséhez szükséges a bal és jobb
irányú tájékozódás megalapozása.
A téri tájékozódás kialakításánál a gyermekek saját teste a kiindulópont, megismerik saját
térbeli helyzetüket, ennek tudatosulása teszi lehetővé az irányok megkülönböztetését.
Segíthetjük az irányok megkülönböztetését és begyakorlását jelzésekkel (pl. piros masni vagy
pillangó a kézre húzva). A begyakorlást segítheti a szimbólumok használata, pl. bal oldalon
szív, jobb oldalon a gyermek jele. A tárgyak sorba rendezésénél mindig ügyeljünk, hogy balról
jobbra pakoltassunk, és kapcsoljuk hozzá az irány megnevezését is.
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Javasolt tevékenységek
− Játékos utánzó gyakorlatok végzésénél a gyermekeknek kezdetben csak utánozniuk kell a
pedagógus mozdulatait. A mozdulatokat minden esetben kísérje megnevezés is (pl.: Emeld
fel a jobb kezedet!). Utánoztathatunk képen látott mozdulatokat is. Fontos, hogy a
begyakorlás időszakában mindig egy irányba nézzünk a gyerekekkel, és a képen is velük egy
irányba néző ábra szerepeljen.
− Kéz- és lábnyomokat készíthetünk festéssel, amit azután követhetünk mászással, járással.
Körberajzolhatjuk a kezünket, lábunkat, azután a megfelelő színűre (piros, kék) ki is
színezhetjük. Kivágott kéz- és lábformákat válogathatunk.
− A tárgyak sorba rendezésekor mindig nevezzük meg az irányokat. Segíthet a szimbólumok
alkalmazása (bal oldalt szív, jobb oldalt a gyermek jele).
−

Keressünk

egyszerű

történetet,

amelynek

történéseit

rövid

mondatokkal

lehet

megfogalmazni, és a mondatokhoz rendeljük a képeket. A képek sorba rendezése fejleszti
szerialitásukat.

Vizuális nevelés, percepció (érzékelés, észlelés) fejlesztése
A megfigyelés fejlesztésének feladatai
− Életközeli, a gyermekek számára ismert tárgyakkal végzett manipuláció, válogatás útján
segítsük elő az összehasonlítást, csoportosítást.
− Mindig adjunk segítséget, mintát a megkülönböztető jegyek észrevételéhez, fontos, hogy
mindig valamit valamihez hasonlítsunk.
− A tapasztalatokat minden alkalommal fogalmazzuk meg verbálisan is. Adjunk a gyermek
beszédfejlettségi szintjének megfelelő beszédmintát.
Szem-kéz koordináció
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek figyelme szétszórt, kapkodó, többnyire rövid ideig
képesek egy dologra koncentrálni. Finommotorikájuk pontatlan, szem-kéz koordinációjuk
gyenge. Cselekvéseik pontosabb kivitelezéséhez, a tárgyakkal történő manipulációhoz, az
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író-rajzoló feladatokhoz és az olvasás megtanulásához elengedhetetlenül fontos a szem-kéz
koordináció, az alakállandóság és az alak-háttér felfogás fejlesztése. A legfontosabb feladat a
szem fixáló mozgásának kialakítása, pl. mozgó tárgy szemmel követése, egy maghatározott
pont fixálása. A fejlesztést mindig a gyermekek számára ismert tárgyakkal történő
manipulációval kell kezdeni, ehhez kapcsolódik minden esetben a szóbeli megfogalmazás.
Szerepe azért elengedhetetlen, mert a percepció és a hozzá kapcsolódó nyelv együtt alakítják
a fogalmi gondolkodást.
Javasolt tevékenységek
− Különböző súlyú és alakú tárgyak megfogása és elengedése
− Ujjgyakorlatok (mondókákkal)
− Csipeszelés: kivágott papírformán ruhaszárító csipeszekkel nap, sündisznó, bácsi (haj,
szakáll) készítése
− Apró tárgyak felszedése, dobozba rakása
− Összerakó játékok: formakirakók, Pötyi-építő
− Vágás ollóval
− Gyurmázás, ujjfestés
− Célba dobások
Alakállandóság
Javasolt tevékenységek
− Különböző formák karakterjegyeinek megismertetése (kör, négyzet, háromszög, téglalap
felismerése, megnevezése, csoportosítása:
− Begyakorlás: a formák letapogatása, lejárása nagymozgásokkal, körberajzolása, színezése,
festése
- Rajzolt képen történő felismertetése: az ugyanolyan formák azonos színűre színezése, az
összetartozók összekötése
− A környezet tárgyainak megismerése: az adott formákhoz hasonló formájú tárgyak keresése,
a rajzolt képben a tanult formák felismertetése, átírása
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Alak-háttér felfogás
Az alak-háttér differenciálás fejlesztése során a gyermekek figyelmét az adott ingerre kell
irányítani, meg kell tanítani arra, hogy megkülönböztessék a lényeges jegyeket a
lényegtelenektől. Ezáltal fejlődik vizuális megfigyelő- és elemző képességük, fejlődik részegész felfogásuk.
Javasolt tevékenységek
− Tárgyak válogatása: a tanult alapformák felismerése a környezet tárgyaiban
− Tárgyak csoportosítása: a tárgyak válogatása alak, nagyság, szín, forma, anyag stb. szerint
− Tárgyak válogatása tapintás útján: bekötött szemmel vagy zsákban tapintás útján azonos
tárgyak megkeresése.
− Szétvágott képek összeillesztése (rész-egész)
A fejlesztés menete:
• Az egész kép bemutatása, a jellegzetes jegyek megbeszélése, megfogalmazása
• A kép szétvágása (jó, ha kezdetben látják)
• A szétvágott kép összeillesztése: Segítséget jelenthet, ha az eredeti képen próbálják
összeilleszteni, majd ezt elhagyhatjuk.
A fejlesztés menetének ismerete nem jelent újdonságot az óvónők számára, azonban
hangsúlyozni akarjuk, hogy a gyermekeknél a didaktikai lépések elvének betartása, a
fokozatosság, az apró lépésekre bontás (megfelelő idő a begyakorlásra) elengedhetetlen.
Auditív és vizuális észlelés
Az auditív és vizuális észlelés során szerzett ismeretek elősegítik, hogy a gyermekek
megfelelő ismereteket szerezzenek környezetünk tárgyairól, történéseiről. A hangok elősegítik
tájékozódásukat térben, időben. Minél több tárgy karakterjegyeit felismerik, annál jobb a
vizuális emlékezetük, megfigyelőképességük, amelyek elengedhetetlenül fontosak az elemi
szintű olvasás-írás-számolás elsajátításához.
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Tevékenységek az auditív észlelés fejlesztésére
− Játék a hangszerekkel: különböző hangszerek hangjának felismerése, megnevezése,
megfelelő ritmus visszaadása
− Mindennapi zajok: Ismerkedjenek meg a környezetünkben előforduló zajokkal, zörejekkel,
pl.: közlekedési eszközök, időjárás, cselekvések hangjai. Ismerjék fel a magnón hallottakat, és
maguk is próbáljanak ilyen zajokat, zörejeket létrehozni. Az általuk keltett zajokat fel is
vehetjük magnóra, és visszahallgathatjuk.
− Állatok hangjának utánzása: magnó, képek segítségével
− Utánzásos játékok: Pl.: pohár kocogtatása kanállal, labda pattogtatása, köhögés stb.
Tevékenységek a vizuáli észlelés fejlesztésére
− Tárgyakkal történő manipuláció
• Tárgyak összehasonlítása, hasonlóság, különbség észrevétele, kezdetben nagy, később
kisebb eltérések felismerése. A tapasztaltak szóban történő megfogalmazása.
• Iránykülönbségek: több azonos tárgy közül, melyik áll másik irányba.
• Geometriai formák: pl. három fakocka és egy henger (Melyik más mint a többi?)
• Színegyeztetések: tárgyak válogatása színek szerint. Vannak olyan értelmileg akadályozott
gyermekek, akik biztosan differenciálják a színeket, de a megnevezést nagyon sokáig
tévesztik.
− Feladatlapon
• A környezet tárgyain biztosan megnevezik a színeket, de a felidézés már bizonytalan.
Rajzolt képek színezése, pl. sárga a nap, a kifli, a csirke, a körte. A feladatot minden
alkalommal mondatokban is megfogalmazzuk.
• Kezdetben azonos alakú és formájú formák színezése, összekapcsolása, később különböző
alakú, de azonos mintájú formák összekapcsolása.
Ábrázoló tevékenység
A nagymozgások és a finommotorika fejlődése egymással szoros kapcsolatban van. A
mozgásos tanulás közben a vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik a
percepciót, hatnak a kognitív funkciókra és a beszédre, segítik a manipuláció fejlesztését. A
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vizuális percepció által alakul a látás, tapintás és a mozgásérzet együttes szabályozása, mivel
a gyermekeknél a mozgásszerveződés különböző zavarai gyakran társulnak az észlelés
különböző tartományainak zavarával, ezért pl. ha a gyermekek kezét alkalmassá akarjuk tenni
egyszerű feladatok elvégzésére, ábrázolásra, elsősorban az érzékelés, észlelés fejlesztését kell
megvalósítanunk
Az ábrázolás technikájának fejlesztési menete
− Festés
• Ismerkedés a vízzel, homokkal, víz ki-be töltögetése, homok formálása
• Vizes szivaccsal nyomok hagyása padlón, üvegen, táblán
• Festékes tenyér és lábnyomok készítése csomagolópapíron
• Festés borotvahabbal tükörre
• A mutatóujj különválasztásával festés ujjfestékkel
• Lenyomatok készítése szivaccsal, különböző méretű dugókkal, krumplival, sárgarépával,
félbe vágott gyümölcsökkel, nyomdával)
• Egész felület lefestése (Motiválni lehet, ha a gyertyával előrajzolt forma előbújik.)
• A fent felsorolt eszközökkel előrajzolt formák kitöltése
• Festés vastag ecsettel
− Gyurmázás
• Vizes homok formázása
• Só-liszt gyurma nyomkodása, tárgyak belenyomása (termések, pálcika)
• Gyurma lapítása
• Sodrás (előkészítő gyakorlatként hengerek sodrása)
• Gömbölyítés (előkészítő gyakorlatként labda gömbölyítése)
− Papírmunkák
• Papír gyűrése
• Papír tépése
• Ragasztás
• Vágás
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− Rajzolás
• Vastag zsírkrétával
• Vastag színessel
• Krétával
• Grafit ceruzával
A kommunikációra és beszédre nevelés feladatai
A beszédnevelés során arra kell törekednünk, hogy a gyermekekben kialakuljanak az alapvető
szenzomotoros és motoros feltételek a beszéd használatában. A figyelem ráirányítása a
különféle ingerekre, azok differenciálása, a tárgyak tulajdonságainak különböző érzékszervek
segítségével történő megismerése, elkülönítése, általánosítása, a mozgásos tapasztalatszerzés,
a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakulása, a szemkontaktus felvétele és tartása, a beszélőhöz
való odafordulás mind a beszédfejlődést segítik.
A kommunikáció fejlesztésénél figyelembe kell venni a nonverbális ismerethordozókat,
amelyek az emberi kapcsolatrendszerben fontos szerepet játszanak (mimika, gesztus,
tekintetváltás, érintés, simogatás, a hang intenzitása).
A hallásfigyelem fejlesztése
A megismerési funkciók fejlesztésénél elengedhetetlen, hogy a gyermekek a körülöttük lévő
tárgyakról, jelenségekről, történésekről az érzékszervek, így a hallás bevonásával is minél
több ismeretet szerezzenek.
A hallásfejlesztésnél fontos szerepet játszik a hallásfigyelem felkeltése, amely szorosan
kapcsolódik a látás és mozgásérzékelés folyamatához, pl. a gyermekek saját maguk keltenek
hangokat különböző tárgyakkal, hangszerekkel. Ha rövid ideig már képesek figyelni
hangokra, akkor az ismert hangokat differenciálhatjuk csak hallás után is. Pl.:
− Hangszerek, tárgyak hangjának felismerése, megszólaltatása
− Hangok csoportosítása (járművek, hangszerek)
− Kockák, zsákok párosítása azonos hangjuk alapján
− Gyerekek, felnőttek hangjának felismerése
178

PEDAGÓGIAI PROGRAM
BAKONYNÁNAI „APRÓNÉPEK” NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
− Hangforrások lokalizálása: hangforrás keresése, hol hallod, kinek a hangját hallod.
− Állathangok utánzása: Fontos az akusztikus, optikus és vizuális ingerek összekapcsolása
− Halk, hangos, rövid, hosszú, mély, magas hangok differenciálása nagymozgásokkal kísérve
− Hangemlékezet gyakorlása: hangsorrend követése, megszólaltatásuk a hallottak
sorrendjében

A beszédmegértés, kifejezőkészség fejlesztése
A beszéd kialakításának egyik alapvető feltétele, hogy a gyermekek részt tudjanak venni az
óvodai közös tevékenységek végzésében, kapcsolatot tudjunk velük teremteni, kialakuljon a
beszéd megértése.
Kezdetben ügyelnünk kell arra, hogy adott szituációhoz mindig ugyanaz a megfogalmazás
kötődjön, így alakulhat ki a szituációhoz kötött beszédmegértés.
Beszédünkben következetesen egyszerű szókincset használjunk, így a gyermeknek lehetősége
nyílik arra, hogy többször azonosan hallja és kapcsolja a cselekvéshez a szavakat.
A szókincsbővítés és a nyelvtani szerkezetek kialakítása és gyakorlása elválaszthatatlanul
összetartoznak,a begyakorlásra minden foglalkozáson lehetőséget kell teremtenünk. A
gyakorlásnál fő alapelv a cselekvés, a nyelvi szerkezetek által tükrözött tárgyi viszonyok
létrehozása, a nyelvi megfogalmazások pedig ezzel együtt hangozzanak el.
A beszédmozgások fejlesztése
Javasolt tevékenységek
− Légző és fújó gyakorlatok:
• A helyes orr és szájlégzés kialakítása szívószállal; bugyborékolás
• Különböző anyagok fújása: vatta, lepke, pingpong labda, léggömb, papírzacskó
• Arcfelfújás-kiengedés: „tojás kipukkasztása”
• Gyertya fújása:
− Ajak-, nyelv- és szájpad gyakorlatok:
• Ajkak összezárása, nyitása, csukása
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• Ajkak szoros zárása, pl. egy szívószál vagy papír megtartása
• Magánhangzók hangoztatása, kísérhető nagy mozgásokkal is
− Mássalhangzók ciklizálása (pá-pá-pá, pa-pa-pa, ba-ba-ba):
• Nyelv mozgatása ki-be, fel-le, jobbra-balra: „A cica nyalakodik”
• Zizi felszedése tenyérből
• Csukott szájjal történő rágás
• Ásítás
• Indiánüvöltés

A természeti és társadalmi környezet megismerése
Feladatként jelenik meg, hogy a gyermekek képességeikhez mérten minél több ismeretet,
tapasztalatot szerezzenek közvetlen természeti és társadalmi környezetükről. Fő feladatunk
egy biztonságot jelentő környezet megteremtése, ahol bizalommal fordulhatnak mindenki
felé. Segítenünk kell, hogy közvetlen környezetük tárgyait megismerjék, megnevezzék. A
fejlesztésnél mindig a konkrét tárgyból kell kiindulnunk, mindent a lehetőség szerint
valósághűen bemutatnunk. A környezet megismerésének témakörei jól csoportosíthatók a
négy évszak köré. Mivel az gyermekek téri, időbeli tájékozódása kialakulatlan, ezért fontos a
közvetlen környezet megfigyeltetése. Ez ok-okozati következtetések felismerését is segítheti,
pl. a téli időjárás megfigyeltetése, érzékeltetése és ehhez kapcsolódva a téli öltözködés, téli
játékok, betegség.
Matematika
A matematikai gondolkodás fejlődése az egyik leglassabban fejődő terület. Jellemző rájuk az
absztrakt gondolkodási folyamatok gyengesége, a szimbolikus jelek használatának
nehézségei, a fogalmak strukturális nehézségei.
A legegyszerűbb mennyiségi tulajdonságok felismerését a környezet tárgyainak és
jelenségeinek megfigyelésével és a velük való cselekedtetéssel segíthetjük.
A közvetlen környezet konkrét tárgyai és személyei bőséges tapasztalatot szolgáltatnak
azokhoz az ismeretekhez, amelyek megalapozzák a mennyiségi viszonyban való egyszerű
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tájékozódásukat. A közvetlen életből vett gyakorlati feladatok megoldásakor ismerik meg a
tárgyak nagyságát, formáját, számát. Sorba rakott tárgyakat számlálnak, tárgyakat csoportba,
halmazokba rendeznek.
Azonosítás, megkülönböztetés (halmazok alkotása)
A jellemző jegyek felismerését segítik a különböző érzékelést fejlesztő játékok, pl.:
− „Mi van a zsákban?” Tapintás útján a megnevezett tárgy vagy az ugyanolyan tárgy
megkeresése.
− A színek szerinti válogatást az ugyanolyan színű és formájú tárgyak válogatásával kezdjük,
majd válogathatnak különböző formájú, azonos színű tárgyakat
− Válogatás megnevezett tulajdonságok alapján,
Mennyiségek összehasonlítása
A gyermekek a cselekvések során elemi tapasztalatokat szereznek a tárgyak térbeli
kiterjedéséről,
pl. kicsi-nagy, nehéz-könnyű stb. Ezeket a felismeréseket csak akkor tehetik, ha az adott tárgy
térbeli kiterjedését mindig egy másikhoz hasonlítjuk.
Játékos formában párosításokat végezhetünk, pl.: „Minden tányérhoz tegyünk egy poharat!
Azonosítás egy szempontú besorolás alapján
A halmazok és az egyes elemek tulajdonságainak megnevezése ítéletek formájában történik.
Az ítéletek alkotását segítsük azzal, hogy azok a tárgyak vagy képek, amelyekről ítéletet
alkotnak, minden esetben előttük legyenek.
Játékos tevékenységek az ítéletalkotáshoz pl.:
„Melyik nem illik a sorba?” (alma, körte, alma, alma) „Melyik ugyanolyan?
Színezd ki az egyformákat!”
Azonosítás egy szempont figyelembevételével pl. „Melyik kutya nyakában van piros masni?
Azonosítás két szempont szerint pl.: „Melyik kutya nyakában van piros masni és a fején
sapka?”
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Soralkotás
Alkothatnak sorokat tárgyakkal (pl. autó, baba, autó, baba…), színek szerint (pl. piros, kék,
piros, kék…), rakhatják
sorba, vagy fűzhetik a gyöngyöket nagyság szerint (pl. Montessori-torony).
Ének-zene
Javasolt tevékenységek
Játékos utánzó énekeket, mondókákat mindig mozgással kísérjünk!
Körjátékok, népi gyermekjátékok, erősítik a társas kapcsolatok alakulását, biztosítják az
együttjátszás örömét. Fejlesztik a ritmusérzéket, a hallási differenciáló képességet segítik a
szabályok betartását, és támogatják a kommunikációt. A kommunikáció támogatása a
szocializáció és a társas kapcsolatok alapja, amely a gyermekeknél ezen az úton jól
megsegíthető.
A hangszeres zene hallgatása nonverbálisan közvetített motivációt jelent a mozgásos és
kézműves tevékenységekhez, így érzelmi úton megsegíthetők ezek a tevékenységek.
A hangszerekkel való zenélés örömforrást jelent. A közös zenélés nonverbális úton és pozitív
élmények által segíti a kommunikációt, a kapcsolatteremtést, és ezáltal a szocializációt.
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Melléklet

Fejlesztési terv sajátos nevelési igényű,
érzékszervi fogyatékos (látássérült/ alig látó)
gyermek számára
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Az óvodai nevelés feladata:
A felsorolt célok érdekében, a gyermekek testi- és lelki szükségleteinek kielégítéséért végzett
feladatok végigkísérik az egész óvodai életszakaszt, megvalósításukra egységes nevelési
folyamatban kerül sor.

Feladataink:
A testi- és egészséges életmódra nevelés, az érzelmi nevelés és a szociális biztonság
kialakítása, az egészséges és biztonságos környezet biztosítása.
Az egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem fegyelembe vétele a nevelés során.
Az óvodán kívül nevelt vak kisgyermekek segítése – az alakuló Módszertani Intézménnyel
együttműködve.
A szupervízió megszervezése a halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó kollegák
segítésére.
- A testi- és mozgásnevelés feladatai:
A növekedés- és súlygyarapodás feleljen meg az életkornak, az egyéni alkatnak, a gyermekek
szervezete legyen ellenálló- és alkalmazkodó képes. Ismerjék fel - lehetőségeik szintjén - testi
szükségleteiket, aktívan vegyenek részt kielégítésükben. Játsszanak, mozogjanak szívesen
szabadban is, cselekvések közben ismerjék fel fizikailag mire képesek. Mozgásuk legyen
viszonylag összerendezett, elemi szinten alakuljon ki tájékozódó képességük, egyéb
érzékszerveik fejlettsége a habilitációs foglalkozások eredményeként tegye képessé őket a
differenciált érzékelésre, a látáskiesés kompenzálására.
- Szociális érzelmekre épülő magatartás és tevékenység, a közösségi életre való felkészítés
terén:
Feladatunk, hogy az óvodai környezetben új kapcsolatok, kötődések alakuljanak ki.
Megismerjék az alapvető kommunikációs, udvariassági szokásokat, formákat - ezeket
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megfelelően gyakorolják. Az aktivitás, érdeklődés, kezdeményezés fokozatosan jelenjen meg
az óvodai tevékenységek: játék, önkiszolgálás, együttes foglalkozások, feladatok teljesítése
közben.
Kommunikációs zavarok feloldása, viselkedési rendellenességek kiküszöbölése, beszédhibák
felszámolása, szerepfeszültségek feloldása, feszültségoldó technikák alkalmazása (egyszerű
pszichoterápiás

módszerekkel:

beszélgetés,

kikérdezés,

meghallgatás,

megbeszélés

lehetőségével a különböző életterekben jelentkező feszültségek feloldása). Közös élményekre
épülő

tevékenység

közben

együttérzés,

segítőkészség,

önzetlenség,

figyelmesség,

szabálytartás fejlesztése, a közösségi életre való felkészítésük.
Feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, a gyerekek pozitív érzelmi motiváltságának
kialakítása, a gyermeki önrendelkező élet megvalósításának segítése, a szociálisan hátrányos
helyzetben lévők felzárkóztatása, a sérülésből fakadó hátrányok kiküszöbölése, habilitációs
foglalkoztatás.
A képesség- és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, a szociálisan hátrányos helyzetűek
felzárkóztatása.
A súlyos fokban látássérült gyermek spontán tapasztalatszerzésének akadályozottsága miatt,
lehetőséget nyújtunk a mindennapi tevékenységek során tapasztalatszerzésre a társadalmi és
természeti környezetben egyaránt. Lehetőséget teremtünk a hiányos fogalmak valódi
tartalmának megismerésére, lehetőleg minél több érzékszerv bevonásával. A megszerzett
tapasztalatok segítségével fejlesztjük megfigyelési, emlékezeti és gondolkodási képességüket.
Feladatunk a megszerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, az értelmi
képességek és a kreativitás fejlesztése.
A szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermekek felzárkóztatását differenciált fejlesztéssel
segítjük. Megkönnyíti ezt a munkát az, hogy kislétszámú csoportokban foglalkozunk a
gyerekekkel. Speciális helyzetünkből adódóan: többnyire más az elmaradás mértéke, aránya,
mint az ép gyermekek óvodáiban. A kezdeményezéseink során figyelembe vesszük az egyéni
fejlettségi szintet, fejlesztési lehetőséget.
Az összes nevelési folyamat során gondot fordítunk az anyanyelv, a beszédkészség
fejlesztésére, a hallási- és tapintási figyelem kialakulására, fejlesztésére, a kompenzációra.
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Fontosnak tartjuk, figyelemmel kísérjük a szocializációs folyamatokat. Az eltérő fejlődés által
módosult személyiségjegyek korrigálásához pszichológus is ad segítséget.
Arra törekszünk, hogy szakmai munkánk segítésére alkalmazzuk az új technikákat
(videofilmek, számítógépes programok) is.
Keressük az új lehetőségeket az integráltan nevelt kisgyermekek megsegítésére.
Az óvodai környezet sérülésspecifikus kialakítása:
A vak kisgyermeknek gyakran nagyon nehéz az óvodai élet kezdete. Az otthon megszokott,
védelmező biztonságból egy teljesen új, számára veszélyesnek tűnő környezetbe kerül. Igen
fontos feladatnak tekintjük ezért a biztonságos környezet kialakítását: stabil állapotú, helyzetű
bútor, tapintható jelzések (pl. járófelületen, falon, személyes tárgyain) használatát, a rend
fenntartását. Ügyelünk arra, hogy a visszhangos, zajos környezet fokozottan zavarja a
kisgyermekeinket.
Aliglátók számára próbáljuk a környezetet úgy alakítani, hogy vizuális támpontok is segítsék
őket (élénk színű ajtók, színes jelzések a lépcsőn, korlátokon, falon, WC-ben,
csoportszobákban). Előnyben részesítjük az élénk, egyszínű szőnyeget a mintással szemben.
Fokozottan jelentős a megfelelő világítás.
A halmozottan sérült kisgyermekek környezetében speciális – saját készítésű – falvédőket
helyezünk el, amelyeken különböző formájú, anyagú, méretű tárgyakat rögzítünk.
Az egészséges életmód alakítása:
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása,
testi fejlődésük elősegítése.
Ennek fontos eszköze a folyamatos gondozás, személyes példaadás, az önkiszolgálásra
nevelés, a mozgásra nevelés. Fontos, hogy a folyamat hatékonysága érdekében a nevelők,
gondozók azonos elvárásokat támasszanak a gyermekkel szemben. Az egészséges életmódra
nevelést szakemberek (pl. iskolaorvos, szemész, stb.) bevonásával végezzük. Az egészséges
életmód napi tevékenységeink olyan rendszerét jelenti, amelyben a különböző tevékenységek
(foglalkozások, játék, pihenés, szórakozás, sport, stb.) váltakozása és egyensúlya megóvja a
szervezetet a kimerüléstől. Előmozdítja a szervezet teherbíró képességét, a személyiség
harmóniáját.
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Fontos feladatunk a helyes életritmus, nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása. A
tevékenységek naponkénti ismétlődése, a rendszeres napirend biztonságot ad, követhető, a
gyerekek számára kiszámítható.
Gondozás, önkiszolgálásra nevelés:
A vak kisgyermekek többségét a szüleik, hozzátartozóik teljes mértékben kiszolgálják:
szeretetből, sajnálatból vagy kényelemből. Nehezíti a helyzetet az egyre több kis súllyal
született (koraszülött) gyermek lassúbb testi fejlődése, többszöri kórházi ápolása. Ily módon
nem ritka, hogy az óvodába lépéskor találkozik először követelményekkel a vak gyermek:
csodálkozik, hogy neki is részt kellene venni a saját ellátásában vagy pl.: egy leesett játék
felvételében. Igyekszünk ezért minél többet megtudni - a felvételkor készült anamnézis,
szakvélemény adatain túl is - a gyermek előéletéről, a családon belüli helyzetéről, a nevelési
szokásokról.

Fontosnak

tartjuk,

hogy

a

gondozási

feladatokban

sokat

segítő

gyermekfelügyelők, dajkák is kapjanak minél több információt a kisgyermekről. Ennek
érdekében törekszünk arra, hogy különösen a diákotthoni felvételt is kérő szülő lehetőleg
minél hosszabb ideig vegyen részt az ismerkedésen vagy töltse az első éjszakát gyermekével
az óvodában. A beszoktatás idején kiemelt odafigyelést biztosítunk a kisgyermek számára,
figyelembe vesszük egyéni igényét, képességét.
A vak kisgyermek is képes - életkorának, fizikai állapotának figyelembe vétele mellett aktivitásra.
Ennek alapvető fajtája az óvodában az önkiszolgálás. Az erre való nevelés során is igen fontos
a jól megválasztott napirend, a szeretetteljes légkör, a bizalom kialakulása, a természetes
testközelség megléte felnőtt és a kisgyermek között. A környezet tisztántartása
elengedhetetlen feltétel.
További alapelvek a gondozás, önkiszolgálásra nevelés során:
Az egyéni képességek ismeretében, a fokozatosság betartásával, a balesetveszély
elkerülésével törekszünk arra, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék ki
szükségleteiket. A feladatok végrehajtása játékos, melyet reálisan, ösztönzően értékel az
óvodapedagógus. Törekszünk a gyermeki önrendelkezés lehetőségeinek növelésére.
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Speciális feladatok:
A testápolás, öltözködés, étkezés során a felnőttek ügyelnek arra, hogy lehetőleg azonos
helyen legyenek a tárgyak, eszközök (szappan, törölköző, ruha, tányér, evőeszköz, stb.). A
gyermek ismerje mindennek a helyét, tudja a feladatok sorrendjét. Az óvodapedagógus
szóban is megerősíti az éppen végzett feladatot, de ösztönzi a gyermeket is szükségleteinek,
kívánságainak jelzésére, szóbeli kifejezésére. A felnőtt a gyermek mögött helyezkedik el az
öltözködés, önkiszolgálás során (pl.: kabát felvétele vagy kanál közös megfogása). Vigyázunk
arra, hogy ne kerüljön a kisgyermek számára félelmet keltő helyzetbe (váratlan kiabálás a feje
fölött, ismeretlen, forró étel szájához vitele, stb.).
Az önkiszolgálásra nevelésben hangsúlyos szerepű a délután dolgozó pedagógus, a
gyermekfelügyelő, a dajka.
Az óvodapedagógus igyekszik elérni, hogy az óvodában önállóan végzett tevékenységet
otthon is egyedül csinálhassa a kisgyermek.
Drogprevenció: a barkácsolások, szerkesztő munkák során megbeszéljük a gyerekekkel, hogy
a ragasztók az egészségre ártalmas anyagot is tartalmazhatnak. Idegenektől cukrot, nyalókát,
stb. nem fogadunk el.
A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Különös gonddal
figyelünk az érzékszervek tisztaságára. A szemészorvos, ápolónő tanácsot ad, részt vesz egyegy kisgyermek szemének tisztántartásában (pl.: műszem tisztítása, szemcseppek adása,
szemnyomás ellenőrzése).
A testápolásra nevelés során is segíti a felnőttek munkáját a rendszeresség, a következetesség,
az egyéni képességek figyelembe vétele, a bizalom a gyermekek fejlődésében, valamint a
megfelelő, biztonságos környezet kialakítása. Ilyenek pl.: nyugodt körülmények a WChasználata során, megjelölt (gyermek által elérhető, megkülönböztethető) hely a fogmosó
pohárnak, fogkefének. Ugyancsak a gyermek magasságának megfelelő helyen legyen a papír
zsebkendő, ismerje a szemetes, a vízcsap, a törölköző, stb. helyét. Aliglátók számára élénk
színeket, kontrasztokat alkalmazunk.
Segíti az önálló öltözködés tanulását, ha minden ruhaneműn talál a gyermek valamilyen
jelzést (pl.: egy gomb vagy egy egyéni, tapintható jel, ami egyértelművé teszi számára: hol
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van az adott ruha eleje. Figyelembe vesszük, hogy ismeri-e a testsémáját. Könnyebb feladat a
kisgyermeknek a levetkőzés.
Ügyelünk az évszaknak megfelelő, réteges öltözködésre. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy
alkalmanként egymás és a felnőtt ruházatát is megismerhessék a gyermekek.
Fontos feladat, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek étrendjét, az kellően változatos és
megfelelő tápanyagösszetételű legyen. Az étkezések során lehetőleg minél kevesebb
várakozási idő maradjon. Figyelembe vesszük az eltérő étkezési szokásokat, problémákat (pl.
rágási nehézség, válogatás). Igen fontos, hogy a vak kisgyermek mindig tudja, mi van a
tányérjában. Semmiképpen nem tesszük eléje, pl. a savanyúságot közvetlenül a másik étellel
egy tányérba. Egy-egy, számára ismeretlen étel esetén megengedjük, hogy kézzel is
megérinthesse, megnézhesse, pl. az állagát. A folyékonyabb étel (leves) önálló kanalazása
nehezebb, mint a szilárdé. Arra törekszünk, hogy a gyermekek minél tisztábban fejezzék be az
étkezést, szokjanak hozzá a szalvéta használatához. Ügyelünk arra, legyen biztosított, hogy a
nap bármely szakában ihasson a gyermek.
Az ebéd utáni pihenés a napirend szerves része. Itt is igyekszünk figyelembe venni az egyéni
szükségletet. Nagyon fontosnak tartjuk ehhez a nyugodt körülmények megteremtését, a
pihenés előtti mesélést, halk zenehallgatást. A „fénykerülő” kisgyermekek alvását az ágy
áthelyezésével vagy sötétítő függöny használatával segítjük.
Az egészséges életmódra nevelés fontos része a szabadban való tartózkodás. Célunk: minél
hamarabb elérjük, hogy az udvaron is biztonságban érezze magát a kisgyermek: ismerje meg
a különböző játékok helyét, használatát. A délutáni szabadidőben több gyakorlási lehetőség
adódik erre.
A vízhez szoktatás megkezdésével előkészítjük a kisgyermekeket az úszás megtanulására.
A gyermekek folyamatos megfigyelésével, testsúlyuk, testmagasságuk, stb. mérésével,
ortopédiai, neurológiai, fogászati szűrésekkel követjük - az egészségügyi dolgozókkal együtt a kicsik fejlődésének ütemét, egyéni alakulását.
Habilitációs tevékenység: speciális szakemberek (gyógytornász, terapeuták, látásnevelő) is
segítik a gyermekek testi nevelését.
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- Étkezés előtt, WC-használat, egyes foglalkozások után önállóan mosnak kezet a gyermekek.
- Önállóan használják a WC-t.
- Tudnak arcot és fogat mosni, ismerik a tisztálkodó szerek helyét.
- Önállóan használják a zsebkendőt, köhögéskor, tüsszentéskor.
- Önállóan étkeznek, vigyáznak az asztal és a ruházatuk tisztaságára.
- Kevés segítséggel öltöznek-vetkőznek, fűzik-kötik cipőjüket.
- Önállóan tájékozódnak a csoportszobában, az óvoda épületében.
- Ismerik a játékok és eszközök helyét, használat után helyreállítják a rendet.
- Saját személyükkel és környezetükkel szemben igénylik a tisztaságot, rendezettséget.
Mozgásnevelés:
Az ép látású óvodás gyermek egészséges életmódra nevelésében is fontos szerepet tölt be a
mozgás.
A vak kisgyermekek fejlődése, nevelése során pedig a habilitációt jelentősen segítő. Ezen
túlmenően is kiemelt szerepű, mert a környező világ felfedezése, megismerése is a mozgás
révén, a járás megtanulásával gyorsul fel.
a) A mozgásnevelés célja, a gyógypedagógiai megsegítés feladata:
Céljaink:
- Mozogjanak szívesen a gyermekek mind zárt térben, mind a szabadban.
- Fejlődjön fizikai erőnlétük, testtudatuk, testsémájuk, alkalmazkodó képességük, ügyességük,
gyorsaságuk.
- A mozgásnevelés fejlessze a természetes mozgásukat (csúszás, kúszás, járás, mászás, futás,
ugrás, dobás).
- Ismerjék meg fizikai képességeiket, támaszkodjanak az épen maradt érzékszerveikre a
mozgás-tájékozódás során. Fejlődjön reálisan veszélyérzetük.
- Mozgásuk legyen minél összerendezettebb. Segítsen megelőzni, korrigálni a tartási,
testalkati hibákat, a "vakos" kényszermozgásokat.
- Juttassa sikerélményhez a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól mozgó kisgyermekeket.
Fejlessze szabálytudatukat.
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- Ismereteiket használják fel más foglalkozásokon, a mindennapi élet feladatainak megoldása
során is, erősödjön önbizalmuk.
b) A mozgásnevelés alapelvei, feladatok a foglalkozások során:
- Elsődleges feladatunk: minél hamarabb megismerjük, felmérjük a kisgyermek mozgásos
előéletét, mozgásállapotát, tájékozódási képességét. Ezt az anamnézis megismerésével,
megfigyeléssel, több szakember véleményére (egyéni szükség szerint: neurológus, ortopéd
szakorvos, gyógytornász vagy terapeuta) építve tesszük. Ezt követően a fokozatosság elvét
betartva tervezzük meg a fejlesztő munkát.
- Fontos, hogy a gyermek ismerje a teret, ahol mozog, bíznia kell a jelenlévő felnőttben. Ez
számára megnyugtató biztonságot nyújt. A főbb tájékozódási pontok állandó helyűek aliglátók számára feltűnő, kontrasztos színűek.
- A pedagógus minden gyermek számára – egyénileg - mutatja meg (lehetőleg mögötte állva a
megtanulandó mozdulatot, gyakorlatot. Minél változatosabb hanghatásokat alkalmaz (taps,
dobbantás, csengő, dob, csörgőlabda, stb.).
- A közeljövőben indokoltnak tartjuk mozgástréner segítését is az óvodások tájékozódásra
nevelése során: a fehér bottal való ismerkedés előkészítésére, az alapozó feladatok szakszerű
végzésére.
A gyakorlatok összeállításánál figyelembe vesszük a fokozatosságot, egymásra épülést.
- Kellő időt szánunk a tanév során a mozgások és játékok gyakorlására, ellenőrzésére,
javítására.
- A csoportszobában, tornateremben, udvaron többféle, a gyermekek által megtalálható mozgásra késztető eszköz, játék van. Fontosnak tartjuk ezek számának folyamatos növelését,
cseréjét illetve a balesetek megelőzése érdekében az állapotuk ellenőrzését. A kisgyermekek
jobboldali közlekedésre nevelése, ennek a játékos gyakorlása kiemelt óvó-védő feladatunk.
- A tevékenységek sorában minden nap időt szánunk az életkoruknak, mozgásállapotuknak
megfelelő mozgásos játékra - lehetőleg minél gyakrabban a szabadban.
- A szemészorvos javaslatára, a diagnózis ismeretében egyénileg figyel a felnőtt az
esetlegesen szükséges speciális mozgásnevelésre (pl.: glaucoma esetén).
- A szakorvos javaslatára gyógytornára szoruló kisgyermek rendszeresen részt vesz speciális
foglalkozásokon. Az óvodapedagógus konzultál a gyógytornásszal.
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- A gyógypedagógus folyamatosan tájékoztatja a szülőket, bemutatja a gyermek
mozgásfejlődését, tanácsot ad számukra pl.: sporteszközök vásárlásához.
c) A fejlesztés tartalma a testnevelés-mozgásfejlesztés foglalkozásokon, a mindennapi
testnevelésben:
- Járásgyakorlatok: egyenes vonalban, kanyarodással, nyolcas és csigavonalakban vezetéssel,
majd vezetés nélkül, ütemtartással is. Járás lábujjon, térdemeléssel, guggolásban, oszlopban,
hátrafelé, egyensúlyozással (padon). Járás kézben labda vitelével, a fejtetőn babzsákkal.
- Futásgyakorlatok: lassú, majd gyorsuló iramú futás egyenes irányba és irányváltoztatással,
hullámvonalban, körbe (kézfogással). Futás jelre állásból, ülésből, stb., a kiinduló helyzetbe
visszatéréssel. Futás sarok- és térdemeléssel.
- Támaszgyakorlatok: csúszás, kúszás, mászás, különböző magasságú tárgyak alatt és felett,
rézsútos padon - tárgyak hordozásával is -, hason- és hanyattfekvésben. Fel- és lemászás
különböző szerekre. Függésgyakorlatok, gurulás a test hossztengelye körül.
- Ugrásgyakorlatok: ugrálás helyben és egyenes irányba előre páros lábbal. Mélyugrás
párosláb elugrással, talajérés páros lábon (30-40 cm).
- Dobásgyakorlatok: tárgyak csúsztatása, labdagurítás egy kézzel. Kétkezes alsódobás,
elkapás. Labdaadogatás körbe. Félkezes felsődobás hang irányába.
- Rend- és gimnasztikai gyakorlatok: sorakozás egyenes vonalban, köralakítás szétszórt
elhelyezkedésből, fordulatok helyben, jobbra, balra, hátra. Szabadgyakorlatok és kéziszer
gyakorlatok (szalag, labda, karika, babzsák, körkötél, stb.). Különböző kartartások,
karmozgások, testhelyzetek, törzs- és lábmozgások.
- Játékok: ismert kör- és futójátékok, fogó- és versenyjátékok. Télen: hógolyózás, szánkózás.
- Az iskolai uszoda kismedencéjében a vízhez szoktatás, az úszás elemeivel való ismerkedés
kiváló lehetőség a gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztésére.
- A légváron való járás, gurulás, ugrálás – habilitációs szobánkban – kedvelt tevékenysége
óvodásainknak, ami jól segíti a felszabadult mozgásélményt, biztonságos körülmények között.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- Támpont segítségével tudnak egymás mellé sorakozni.
- Tudnak kört alakítani kézfogással, jelre irányt változtatnak.
192

PEDAGÓGIAI PROGRAM
BAKONYNÁNAI „APRÓNÉPEK” NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
- Tudnak egyenes irányban járni ütemtartással, hangforrás felé.
- Végigmennek a tornapadon.
- Fel- és lemásznak különböző szerekre, tárgyakra. Lépcsőn váltott lábbal közlekednek.
- Tudnak lassú iramban, egyenes irányban a hangforrás felé futni.
- Ismerkednek a mélyugrással, a félkezes felső dobással.
- Szívesen vesznek részt egyéni és közös versenyjátékokban.
- Figyelnek a társaik által keltett zajra, igyekeznek kikerülni egymást.
- Örömmel játszanak, maguk is javasolnak különféle játékokat.
Játék, mese, anyanyelv
A játék fejlesztő hatása óvodáskorban:
A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, ami közben ismereteket szerez a
világról és fejlődik személyisége.
Ismereteink megszerzése nagyrészt vizuálisan történik. Még inkább fontos ez csecsemő és
kisgyermek korban, amikor az új szokások, ismeretek elsajátításának módja az utánzás,
melyet az anya, majd később az óvodapedagógus szeretete motivál.
Mindenféle fejlesztés, korrekció csak az életkorra jellemző fő tevékenységi formában
valósítható meg eredményesen. A játék szerepét a vak gyermek életében a látássérülés
speciális ténye felől kell megközelíteni. A játék a vak gyermekek személyiség-formálásának
is alapvető eszköze. A játék tudatos fejlesztése, formáinak és tartalmának gazdagítása a mi
óvodai nevelésünknek is az egyik legfontosabb feladata. Mindazokat a feltételeket meg kell
teremteni, melyek biztosítják, hogy a játék öröm és siker forrása legyen a gyermekek számára.
A játék mindig spontán és önkéntes.
A játékra a kisgyermeket belső feszültség készteti, amely elsősorban fiziológiai-pszichikai
érésből fakad, de hatással van rá a szociális környezete, a felnőttek magatartása is.
Minden játék sajátossága a feszültségcsökkenés és az öröm.
A gyermek időnként a feszültség növelését is igényli: a játék fokozása, bonyolultabbá tétele
érdekében. Ez egyre nehezebb játékmegoldásokhoz vezet; egyre magasabb szinten segíti a
játszó gyermek készségeinek alakulását. A felnőtt figyelmes játékvezetésével, érzelemteli
reakciójával segítheti, megfelelő környezet kialakításával - ilyen: a sok játék, elegendő szabad
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tér, akusztikus ingerek, mozgásra ösztönző játékszerek - ösztönözheti az egyébként lemaradó
készségek: aktivitás, kezdeményezés, mozgás fejlődését.
A mozgást tartalmazó játék segíti a szegényes mozgáslehetőség és a kisgyermekkori
mozgásigény közti feszültség miatt létrejövő kényszermozgások, fej- és testtartási
rendellenességek megszűnését, a fejlődést segítő "funkcióöröm" létrejöttét.
Javítja a mozgástempót, új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, ismert mozgásformák
reprodukálásával

azok

tökéletesedését,

hozzájárul

a

manipulatív

készségek,

a

finommotorika, a kézügyesség fejlődéséhez.
A tájékozódási készség fejlesztését, a támpontszerű célirányos tájékozódás kialakításának
megkezdését szolgálja a játékszerek állandó helye, a felnőtt hanggal történő irányítása, az
elgurult játék megkeresésének megtanítása. A játék öröme által kiváltott aktivitás elősegítője
a mozgás- és értelmi fejlődés folyamatának. Játék közben fejlődnek az értelmi képességek:
bővül a gyerekek szókincse, tartósabbá válik figyelmük, emlékezetük, szélesedik
érdeklődésük, gazdagodik érzelemviláguk. Tapasztalataikon keresztül egyre többet ismernek
meg a környező világból. Gyakorolják ép érzékszerveik használatát, fejlődik hallásuk,
tapintásuk.
A különböző környezetben nevelkedő kisgyerekek hozzászoknak a közösséghez, megismerik
önmagukat és társaikat a játék segítségével, ami szükségessé teszi az alkalmazkodást és a
kommunikációt. Pozitív érzelmi állapotban ad mintát a helyes magatartásra.
Az énekes gyermekjátékok keltette szituációban lehet leginkább kommunikációra bírni azokat
a gyerekeket, akik másképpen nem beszélnek, vagy nem értik a bonyolultabb helyzeteket. A
társaik érintését is elhárítók megfogják egymás kezét, a rendetlenkedők önként betartják a
szabályt. A hallás, mozgás, ritmusérzék egyszerre fejlődik, kialakul a közös játék, az
együttműködés nemcsak a felnőttel, hanem a társakkal is.
A fejlesztő játékok sokat segíthetnek a hátrányos helyzetű gyermekek képességeinek
alakítása, személyiségük fejlesztése terén, különösen akkor, ha a pedagógus megértő,
türelmes magatartása, szeretete hatja át ezeket a tevékenységeket.
A vak gyermekek játékában is megtalálható a gyakorló, konstruáló, a szerep- és a szabályjáték
ugyanúgy, mint minden gyermekében. Ezek fontossága, időbeli aránya és tartalmi súlypontja
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különböző. A gyakorló és konstruáló játék gyakoribb, szerepe a fejlődésben tovább tart,
idősebb korban is szívesen játsszák.
A szerepjáték tartalma más, mások az átélhető elemei, fontos, hogy a fantázián kívül a
valóságos cselekvések, a fogalmak tartalma is érthetővé váljon. A szabályok betartása és
megértése, ezek elfogadása az értelem és a személyiségfejlődés függvénye.
A didaktikus játék szerepe nagyobb, különösen a halmozottan sérülteknél.
A játék alapvető feltételei:
Ahhoz, hogy a játékban rejlő nevelési lehetőségeket kihasználjuk, olyan feltételeket kell
biztosítanunk, amelyek kedvezően hatnak a gyermekek játékkedvére, ösztönzik őket.
Nélkülözhetetlen a nyugodt légkör, aminek a gyerek és felnőtt között kialakult jó kapcsolat az
alapja. A gyermekek egymás iránti bizalma akkor alakul ki, ha a felnőtt is bizalommal van
irántuk, képesnek tartja őket az egymás közötti konfliktusok leküzdésére, rendezésére.
Megfelelő játékidőt kell biztosítanunk, mert huzamosabb időre van szükség, amíg váltogatva
a játékok és játszótársak között, kialakul az "igazi" játék.
Megfelelő hely kell a játékhoz: szükséges a játékok állandó helye, a folyamatosan biztosított
rend a balesetek elkerülésének feltétele.
Anyanyelv, mese-vers, játék:
Az anyanyelv, az irodalom, éppúgy, mint a játék, része az óvodai élet minden mozzanatának,
folyamatosság és differenciálás jellemzi.
Folyamatosság a mindennapi tevékenység során, hiszen minden cselekvésünket kíséri, és
differenciálás, mert egyénileg, a gyermekek ismeretében választhatjuk meg a fejlesztés
feladatait, követhetjük figyelemmel a nyelvi-kommunikációs fejlődést.
Sor kerülhet különböző szervezeti formák között speciális fejlesztésre (logopédia), a
beszédhibák enyhítésére.
Szervezett játékban, valamennyi foglalkozás keretében egyénileg is tervezhetjük a fejlesztési
feladatokat.
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A játék és mese kommunikációs helyzeteiben való összehangolódás az érzelmi, értelmi és
nyelvi mélystruktúrákat alapozza és erősíti meg. Ezen jelrendszeren kultúrát adunk át és
műveltségi tartalmak iránti fogékonyság képességeit fejlesztjük.
A verset a hangzás és a hangulat felől fogják meg a gyerekek. Mondóka, dramatikus,
szöveges gyermekjáték mindennap előkerül.
A népköltészet verses anyaga eleve mozgásos játék is.
A vers játék a nyelvvel, az érdekesen, szépen hangzó beszéddel. Mesehallgatáskor a gyermek
egyértelműen befogadó, amivel sokkal mélyebbre hatol a nyelv birtoklásának lényegébe, mint
amikor ő maga beszél. A belső képsor a szó segítségével elevenedik meg a felnőtt képzeletet
és érzelmeket megmozdító beszéde nyomán. A mese örömforrás és társasélmény, amely a
játékhoz hasonlóan nagy belső energiákat mozgósít. Éppúgy, mint a játék, nem az egyik
óvodai foglalkoztatási lehetőség, hanem olyan közlésforma, aminek segítségével a
gyerekekkel arról beszélhetünk, ami a legjobban foglalkoztatja.
Az anyagválasztást a pedagógus műveltsége, ízlése, személyisége határozza meg. Fontos az
egyetemes értékű és a népi eredetű művek helyes arányának megtalálása. Arra törekszünk,
hogy kisgyermekeink - ha a csoport összetétele indokolja – megismerkedhessenek
cigánymesékkel is.
A gyermekek ismerete, a személyes kapcsolat segítheti az anyag kiválasztását. Lehetőleg
mindennap mesélünk, mert a mese: az anyanyelv zenéje, észjárása a játékkal együtt a
kicsinyek "tanuló oskolája".
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- Szívesen hallgatnak mesét.
- Tudnak rövid, ismert történetet, mesét megfelelő időrendben elmondani (10-15 mondat).
- Szívesen mondanak mondókát, verset. Maguktól is elmondanak 1-2 ismert (tanult)
mondókát, verset.
- Kérésre a lényeget érintő, pár szavas mondattal adnak választ.
- Tisztán ejtik a hangokat, maguk képesek 3-4 hang sorrendjének a megjegyzésére.
- Velük történt eseményeket röviden, időrendben elmondanak.
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Környezetismeret, tájékozódás
A világról, a közvetlen környezetről állandóan ismeretek sokasága özönlik a kisgyermekek
felé is.
A rengeteg szín, forma, különböző méretek, zajok, szagok, stb. között eligazodni ép látás
esetén is igen nehéz a kisgyermeknek. Ugyanazt a világot vakon is meg lehet ismerni, de
másként fogja megismerni a vak gyermek. „A figura látásakor többnyire szimultán
(egyidejűleg) adva van az egész kép. A tapintó ujjaknak azonban ugyanazt a figurát részletről
részletre haladva (szukcesszíve) kell követniük.” (dr. Pálhegyi Ferenc 1981.)
A környezetismeret-érzékeltetés és tájékozódásra nevelés célja, a gyógypedagógiai
megsegítés feladata:
- A gyermekekkel való foglalkozás megkezdését megelőzi a szülőkkel való beszélgetés. Az
anamnesztikus adatokon túl igen fontos megismerni a család nevelési szokásait, elvárásait a
gyermekkel szemben: milyen a napirendje, szokott-e valamelyik szülő rendszeresen játszani
vele (mit, hogyan?), van-e külön szobája, játéka, van-e testvére, önállóan tájékozódik-e
otthon, stb.
- Célok: jussanak minél több valós ismerethez, tapasztalathoz a kisgyermekek - életkoruknak
megfelelő szinten - a közvetlen környezetükről.
- Járuljon hozzá az esetleg meglévő téves ismeretek korrigálásával, helyesbítésével valódi
ismeretek kialakulásához.
- Növekedjék megismerési vágyuk, kíváncsiságuk a környező valóság iránt.
- Fejlessze a gyermekek megfigyelőképességét, tapintását, emlékezetét, gondolkodását.
Segítse önbizalmuk, önállóságuk fejlődését, a környezethez fűződő helyes érzelmi viszony
kialakulását, a szociálisan hátrányos helyzetűek felzárkóztatását.
- Járuljon hozzá a tanulók épen maradt érzékszerveinek céltudatos fejlesztéséhez.
Alapelvek a foglalkozások során:
- Már az első találkozások alkalmával igyekszünk minél pontosabban feltárni, hogy a
kisgyermeknek milyen körű és mennyire valós ismeretei vannak.
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- Pontosan megfigyeli a szakember, hogy miként ismerkedik az új környezetével (elindul-e,
keres-e játékokat, megfogja-e ismerkedés céljából vagy eldobja, mi köti le a figyelmét, stb.).
- Az előélet megismerése, a megfigyelés után elkezdett fejlesztő foglalkozások alapelveként
ügyelünk arra, hogy mindig biztonságban érezze magát a kisgyermek, ugyanakkor bátorítjuk
az új ismeretek befogadására. Arra törekszünk, hogy a megismerő folyamat legyen érdekes,
élményszerű.
- Figyelnünk kell arra, hogy a vak kisgyermeknek akkor lesz valódi ismerete, ha megfogja,
minél több érzékszervével "felfedezi" a tárgyakat, eszközöket, személyeket (a felnőtt, a társak
magassága, haja, illata, hangja, ruházata, stb., a tárgyak mérete, alakja, anyaga, felülete, meleg
vagy hideg volta, esetleg íze, szaga, stb. A megismerő funkciók a tapasztalás útján fejlődnek.
- Lehetőleg valódi tárgyakat adunk a foglalkozásokon (pl.: a műanyag banán játékként jelen
lehet a környezetében, de előzze meg az igazival való megismerkedés). Bátorítjuk mindkét
kezének használatára.
A kitömött állatok bemutathatók, de legalább magnetofonról meghallgattatjuk a hangját, stb.
- A legegyszerűbb használati tárgyat, stb. is a kezébe adjuk, ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy ismeri (egész kenyér, fűszerek, nyers burgonya, hagyma, kés, tű, gomb, szűrő, tölcsér,
becsomagolt szappan, sáros cipő, stb.) Hozzá szoktatjuk, hogy meghatározott rendszer
szerint ismerkedjen a tárgyakkal.
- Külön, más szempontú figyelmet fordítunk arra a kisgyermekre, aki látott és később
vesztette el a látását. Szakirodalmi adatok szerint 5 éves kor utáni látásvesztés esetén
maradnak meg olyan látó emlékek, amelyekre lehet és kell építeni a világ megismerése során.
Ilyenkor különösen fontosnak tartjuk az egyéni eltéréseket figyelembe vevő, személyre
szabott tervet (az óvodai élet egészére vonatkozóan is).
- Igyekszünk minél több foglalkozást a szabadban tartani, a természet közvetlen
megfigyelésére, a természet szeretetére való nevelés céljából.
- A tájékozódás tanítását megelőzi a saját test megismerése (testséma), a térbeli viszonyok
gyakorlása (irányok).
A tájékozódást segíti a bútorok, játékok állandó helye, balesetveszélyes tárgyak (törött
eszköz, könnyen felboruló virágváza, stb.) eltávolítása, falon, talajon érzékelhető, tapintható
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jelzés elhelyezése, az óvodapedagógus pontos instrukciója, a megismerendő tér fokozatos
növelése, stb.
- Figyeljük, hogy milyen támpontokat használnak a tájékozódáshoz, az ügyesebbeket
megkérjük, mondják el, hogy jutnak el pl. az ebédlőbe.
Hozzá szoktatjuk őket a jobboldali közlekedéshez (lépcső).
- A biztonságérzetet növelő játékokat, eszközöket adunk „előbotként” (pl. tologatható játékok,
tornakarika).
- Ösztönözzük a gyermekeket a többi érzékszervük használatára is (étel illata, tányércsörgés
az ebédlőből, a szél iránya, a napsütés, közeledő-távolodó autó hangja, stb.).
Aliglátók számára élénk, kontrasztos, orientáló színeket alkalmazunk.
- Arra törekszünk, hogy a foglalkozások érdekesek, játékosak, jó hangulatúak legyenek.
- Az egész óvodai élet során fontosnak tartjuk az alapelvekben leírtak alkalmazását,
betartását.
- A szülők folyamatosan kapnak tájékoztatást a kisgyermek fejlődéséről. Ötleteket adunk az
otthoni ismeretszerzéshez.
A fejlesztés tartalma a környezetismeret-érzékeltetés és tájékozódásra nevelés során:
- Ismerkedés az emberek világával (a család, a gyermek szokásai, énkép fejlesztése, testséma
kialakítása, testünk ápolása, betegségek, az ünnepek).
- Ismerkedés a természet világával (az évszakok, növények, gyümölcsök, állatok, víz, levegő,
talaj).
- Ismerkedés a tárgyi környezettel (az óvoda, a lakás tárgyai, eszközei).
- Közlekedési eszközök megismerése (szárazföldi-, légi-, víziközlekedés, a járművek hangja).
- Tájékozódási alapismeretek (hangforrás megkeresése, tájékozódás hang irányában, a téri
tájékozódás fejlesztése).
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását.
- Kialakul testsémájuk.
- Ismerik az évszakok jellemző jegyeit, különbséget tudnak tenni közöttük.
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- Ismerik a leggyakoribb növényeket, gyümölcsöket.
- Fel tudják sorolni az ismert állatokat, környezetük szerint csoportosítják őket.
- Felismerik, megnevezik a lakásban található alapvető tárgyakat, eszközöket.
- Önállóan tájékozódnak a csoportszobában, a közös helyiségekben, az óvoda udvarán.
- Ismernek néhány közlekedési eszközt.
- A megszerzett ismereteket alkalmazzák a mindennapi életben.
Tapasztalatok a mennyiség, tér- és formavilágból
A környezet tárgyainak, személyeinek, jelenségeinek minőségi és mennyiségi tulajdonságai a
vak gyermekek számára is megismerhetőek, a fogalomképzéshez vezető út azonban sajátos és
sok esetben az elvonatkoztatás struktúrája is jelentős mértékben eltér a látókétól. A vak
gyermekek - hasonlóan látó társaikhoz - első matematikai tapasztalataikat közvetlen
környezetükben gyűjtik; a tárgyakkal való közvetlen manipuláció és a szóbeli ismeretszerzés
eredményeként.
A súlyos fokú látássérülés a megismerést alapvetően módosítja, a tapasztalatszerzést
korlátozza, ezért az alapfogalmak kialakulásához szükséges közvetlen élmények csak
megfelelő speciális pedagógiai segítséggel, adekvát módszerekkel és eszközökkel
biztosíthatók.
A látó gyermekek mennyiség-élményeinek sorában nagy jelentősége van azoknak a spontán
tapasztalatoknak, amelyeket a saját testrészeikkel, mozgásukkal, az őket körülvevő tárgyakkal
való kapcsolatban szereznek. Nem mondható el ez abban az esetben, ha a vizualitás hiányzik.
A mennyiségfogalom fejlődése szempontjából lényeges tapasztalat, amit a gyerek az
ismétlődő mozgások által szerez (lépcsőnjárás le- és fel, ugrálás, szökellés). A vakság hatása
ezen a téren is jelentős, a lemaradás nyilvánvaló. Megfigyelhető a számfogalom
kialakulásának késése a gyermekek túlnyomó többségénél, amit a korai tapasztalatok
hiányával, a körülményes manipulációval, a vizuális és haptikus észlelés különbségeivel, a
környezet felhívó jellegének hiányával magyarázhatunk.
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A tevékenység célja:
A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően a játék középpontba állításával az optimális
környezet megteremtésével, a megfelelő eszközök, játékok kiválasztásával biztosítjuk a
széleskörű tapasztalatszerzést, az önálló gondolkodás, a kreativitás, az emlékezet fejlesztését,
az érzékszervek gyakorlását, a szociálisan hátrányos helyzetű óvodások differenciált
foglakoztatását.
A gyógypedagógiai megsegítés feladata:
A megfelelő feltételek megteremtésével a fogalmak tartalmának sokoldalú szemléltetése.
Az érzékszervek, a manipuláció (kézhasználat), a tájékozódás, a szóbeli kifejezőkészség, az
emlékezet fejlesztése, elsősorban tapintásra és hallásra alapozva.
Tevékenységformák:
1. Tárgyak (személyek és dolgok) tulajdonságai, összehasonlítások.
a, szétválogatások
b. sorba rendezések
c. ítéletalkotások szavakban
2. A tájékozódás és a matematikai ismeretszerzés.
a. tárgyak elhelyezkedése nagy- és kis térben, térirányok, viszonyfogalmak
b. tárgyak fizikai dimenziói
3. Mennyiségélmények, a számfogalom alapozása
a. mennyiségek összemérése
b. halmazok összemérése, párosítása, számlálása,
c. mérések különféle egységekkel
d. tapasztalatok a darabszám változásairól
4. A tapintás fejlesztése, tapasztalatok a formák köréből.
a. tárgyak, anyagok felismerése tapintással, pregnáns formák térben és síkban
b. építések szabadon és másolással
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- A gyermekek meg tudják különböztetni a környezetükben leggyakrabban előforduló
tárgyakat egymástól.
- Tudnak tárgyakat, személyeket adott vagy választott tulajdonságaik szerint csoportosítani
gyakorlatban és szóban.
- Tudnak egyszerű osztályozásokat cselekvéssel elvégezni.
- Tudnak tárgyakat mérhető tulajdonságaik alapján összehasonlítani.
- Képesek konkrét esetben 6-os számkörben hozzáadást, elvételt, pótlást végezni.
Tapintásfejlesztés - manipulációs tevékenységek
A tapasztalat az, hogy a speciális óvodába került gyermekek eltérő tapintási érdeklődéssel és
képességgel rendelkeznek. Tudjuk, hogy az ember tulajdonságai, képességei, készségei, sőt
személyiségének főbb vonásai is tevékenységei során fejlődnek, alakulnak.
A statikai rendszer (csontváz, ízületek, izmok) az óvodáskor során fokozatosan fejlődik,
finomodik, megfelelő mozgástevékenységgel szerkezete stabillá válik, képes lesz funkcióit
ellátni.
A gyermekek a rendszeres manipulációs mozgásokat igénylik, örömmel végzik. Ezt a
tevékenységet játékként élik meg, már csak azért is, mert a végtermék, a céltárgy általában
egy játékeszköz, melynek használatbavétele pszichés feszültséget old - az izgalmat, amely
végigkíséri a kivitelezés folyamatát -, átéli az alkotás örömét.
A közös tevékenység során jobban megismerik egymást, társaik nehézségeit, eredményeit. A
tapintóképesség igénybevételével felkeltjük a gyermekek ábrázolási kedvét, eközben fejlődik
a megfigyelőképességük, emlékezetük, képzeletük, formaérzékük, türelmük, kitartásuk. A
különböző anyagokkal folytatott manipuláció során tapasztalatokat szereznek a környező
anyagi világ sajátosságairól (hasonlóságokról, eltérésekről), amelyeket a későbbi megismerő
tevékenységek során képesek alkalmazni.
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A tapintásfejlesztés célja:
Az egyénre szabott, és rendszeresen végzett manipulációs tevékenységek során az észlelés
minél pontosabbá, reálisabbá tétele közben minimálisra csökkenjenek a látáskiesésből adódó
torzítások, fejlődjön tapintásuk, tájékozódási képességük.
A gyógypedagógiai megsegítés feladatai:
A környező anyagi világ gyermek közelivé tételével minél többször lehetőséget teremtünk
változatos formában, játékosan újabb és újabb tapasztalatok megszerzésére, a tapintásos
diszkriminációs képesség, a tapintás technikájának, és az összerendezett finommotorika
felhasználásával. Ismerkedés a térbeli irányokkal, helyzeti viszonyokkal, a lateralitással.
A tevékenység tartalma:
Képlékeny anyagok és tulajdonságaik: homok, gyurma, só-lisztgyurma, agyag, víz, hó.
Megmunkálásuk: alapvető gyurmázási technikák: hengerítés, gömbölyítés, sodrás, lapítás,
mélyítés, nyújtás, szaggatás, lenyomatok készítése, természet és emlékezet utáni mintázások.
Különböző tevékenységek vízzel, vízben (öntögetés tölcsér használatával, "halászat", stb.).
Papírmunkák:
a) lágypapírok: írólapok, krepp-papír, újságlapok, pauszpapír, fűzőlap, szalvéta, cellofán.
b) keménypapírok: rajzlap, karton, fotókarton.
Megmunkálásuk: tépés, csavarás, fűzés, hajtogatás, vágás, nyírás. Díszítőmunkák
ragasztással.
Természetes anyagok: gyékény, kukorica, különböző termések: mák, gesztenye, dió, makk,
stb.
Megmunkálásuk: fűzés, hajtás, nyírás, sodrás, fonás, ragasztás minta szerint.
Népi játékok készítése (zúzoló).
Fonalak, textíliák: fonal, zsineg, különböző tapintású textíliák, gyapjú - nemezelés.
Megmunkálásuk: szövés, fonás, gombolyítás, feltekerés, pom-pom készítése, stb.
Fa: puhafa.
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Megmunkálásuk: szögelés, csiszolás, fűrészelés, stb.
Tapintásfejlesztő játékok:
- különböző méretű és formájú golyók, gyöngyök fűzése
- gombolás, fűzés saját magukon, gomboló- és fűzőtáblán, cipzár, tépőzár
- formaegyeztetés (kirakótábla) - építés - szerelés.
- játék Montessori eszközökkel
Érzékelés, haptikus észlelés és az ehhez kapcsolódó gondolkodási műveletek
Eszközök:
A csoportszoba berendezési tárgyai, játékos polcok egyre kisebbedő formában.
Tevékenységek:
- Felső-középső- alsó helyzetek bemutatása.
- Bal- és jobb oldal, térhelyzetek játékos gyakorlása.
Tárgyakkal való gyakorlatok
Eszközök:
Nagy- és kis hatrekeszes doboz
Tevékenységek:
- Ismerkednek a doboz szerkezetével, felépítésével (oldalaival), rekeszeivel.
- Játékos gyakorlatok a bal- és jobb oldali rekeszek helyzeti, később számozás szerinti
elnevezéséhez.
Tapintási gyakorlatok domborított felszínen
Eszközök:
Gombás- és szöges tábla.
Tevékenységek:
- Ismerkednek a gombák szögek ki- és berakásának technikájával.
- Egyeztetik a kis hatrekeszes dobozt és a gombás- és szögestáblát, rámutatunk a
hasonlóságokra, különbségekre.
- Próbálkoznak a gombák (szögek) helyzet, vagy számozás szerint megjelölt helyének
megtalálásával, „leolvasásával”.
Tapintást, manipulációt fejlesztő gyakorlatok
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Eszközök:
Tapintást fejlesztő játékgyűjtemény I-II.
Sokféle formájú, felületű, anyagú tárgy, eszköz.
Tevékenységek:
- Formaegyeztetés, párosítás.
- Különböző felületek felismerése, összehasonlítása, megkülönböztetése.
- Különböző játékok, pl.: sorba nem illő kiválasztása, csoportot alkotó szabály felismerése.
- Az alatt, fölött, jobbra, balra fogalmak kialakítása, játékos megismertetése.
- Ujjak külön mozgatása, lapozás gyakorlása.
A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére:
- A gyerekek ismerik és szeretik a mintázáshoz és egyéb alkotó tevékenységhez szükséges
anyagok tulajdonságait, azok egyszerű megmunkálhatóságát.
- Képesek tárgyakat, legegyszerűbb technikai megoldások segítségével elképzelésük szerint
díszíteni.
- Tudnak készíteni játékra használható dolgokat papír és egyéb anyagok felhasználásával.
- Figyelnek maguk körül a tisztaságra, rendre, a balesetek elkerülésére.
- Toleránsak, segítőkészek társaikkal szemben, értékelik egymás alkotásait.
- A gyerekek képesek megkülönböztetni jobb-bal kezüket, oldalukat. Megnevezik a tőlük
jobbra, balra lévő játékokat, eszközöket. Megmutatják egy tárgy felső, középső, alsó részét.
- Pontosan tájékozódnak a hatpontrendszerben, képesek tárgyakat, játékokat elhelyezni a
nagy- és kis hatrekeszes dobozban helyzet és számosság szerinti megnevezéssel. Ismerik a
gombás- és szögestáblát.
- Képesek egyszerű logikai műveletek végzésére, sortartásra domború ábrák segítségével
(párosítás, sorbarendezés, csoportosítás).
Ének - zene
A súlyosan látássérült gyermekek óvodai nevelésében külön hangsúlyt kap az ének-zenei
nevelés. A nevelés folyamán a gyermekek fejlődésében nagy szerepet játszó készségek
kialakítása, gyakorlása, hiányzó készségek kompenzációja történik.
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A hallás- és ritmusfejlesztő játékok transzfer hatásuknál fogva más készségeket is
fejlesztenek: fejlődik a mozgás- és tájékozódási készség, a kommunikáció, a szabálytudat és
az emlékezet. A zene öröme, a sikerélmény, az aktivitás az egész személyiség fejlődését
valamint a szociális készséget segíti.
Az ének-zenei nevelés célja:
A zenei anyanyelv megismerése, a közösségi életre való felkészítés a gyermekjátékok,
énekes- és hangszeres népzene, a népszokások segítségével.
A foglalkozások feladata:
A zene szépségének megismertetése, megszerettetése, a közösség élményének formálása, a
zenei képességek fejlesztése.
A zenei nevelés alapelvei:
- A zenei nevelés minél korábban kezdődjön,
- Alapját a népzene, a néphagyományok alkotják, melyek minden nép zenei identitását
erősítik,
- Az óvodában elsőbbsége van az emberi hangnak, az éneklésnek. Ehhez kapcsolódik a
természetes mozgás, ami a dalokat, mondókákat kíséri.
- A mondókázás, éneklés, zenélés nem kötődik konkrét időponthoz, akkor jelenik meg,
amikor a gyereket valami erre motiválja.
A tevékenység tartalma
Énekes játékok sokaságával alapozzuk meg a zenei anyanyelvet. Célunk: amikor csak lehet,
énekeljen az óvodapedagógus és énekeljenek a gyermekek is. Lényeges, hogy a felnőtt ebben
is biztos támasz legyen. Az az énekes játék jó, amelyiknek egyszerű a szabálya. Így a zenére
és a játékra figyelhetnek a gyermekek. Az éneklés a csoportos játékok egyik lehetősége, de
egyéb játékhelyzetből is következhet. A játékból kiindulva, megfelelő időpontban történik, a
gyermek bekapcsolódása önkéntes. A távol maradó gyermek játszik, de nem zavarhatja a
többieket, bármikor bekapcsolódhat a játékba. A foglalkozás kezdete motiválja a gyereket,
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fontos a feltételek hely, eszköz, biztonságos mozgástér - előkészítése. Az óvodapedagógus a
foglalkozások tartalmát, formáját megtervezi, ettől csak szükség esetén, néha a gyerekekhez
igazodva tér el.
A gyerekek által kezdeményezett alkalomszerű játékok:
A hely, tárgyak, eszközök motiváló tényezővé válhatnak a mondókához, énekléshez. A
mozgások változhatnak, a gyerek improvizálhat igénye szerint.
Az egyéni fejlesztésre szánt feladat beépül a játékba. Bizonyos játékok a kapcsolatfelvétel, a
kommunikáció, a szerepelfogadás szempontjából fontossá válhatnak. Az érintés, válasz, a
közös taps, a szociális képesség, a társas kapcsolatok szempontjából terápiás jellegűek is
lehetnek.
A ritmusérzék fejlődik a mozgás közben, az ének a helyes tempó felvételére ösztönöz, sokszor
szintén

terápiás

jelleggel.

Játék

közben

fejlődik

a

figyelem,

az

emlékezet,

a

megfigyelőkészség: olyan gesztusokat ismer meg a gyerek, amelyek szavakkal nem
megtaníthatóak.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
- A gyerek a saját képessége szintjén tud, szeret és mer énekelni, maga is kezdeményez
játékot.
- Felismeri a lassú-gyors, magas-mély, hangos-halk közötti különbséget, ezt mozgással,
térben is kifejezi.
- Egyenletes lüktetést és ritmust ki tud emelni, ritmushangszereket használ.
- Ismerős játékot szöveg nélkül is felismer. 2-3 motívumot visszaénekel.
- Érdeklődéssel és figyelemmel hallgat zenét, hangszereket felismer.
Habilitációs foglalkozások
Látásnevelés
Miért fontos?
A pedagógiai szempontból vaknak számító gyermekek közül szinte minden második
rendelkezik látásmaradvánnyal. Látásteljesítményük a fényérzékenységtől a gyengénlátás alsó
határáig terjedhet, őket aliglátóknak nevezzük.
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Tapasztalataink szerint azonban a látásmaradványukat általában alig vagy egyáltalán nem
használják az óvodába kerüléskor.
A speciális látásnevelés célja ezért az, hogy az aliglátó kicsiket megtanítsuk meglévő látásuk
optimális és praktikus kihasználására. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vizuális úton érkező
információkat próbálják meg beilleszteni az érzékelés nagy rendszerébe, és képesek legyenek
eldönteni, hogy mikor érdemes látásmaradványukra, illetve tapintásukra, hallásukra, egyéb
érzékszerveikre vagy ezek kombinációjára támaszkodniuk. Segítünk nekik összehangolni a
különböző csatornákon érkező információkat. Ennek során megtanulják eldönteni, hogy
mikor és hogyan használják látásmaradványukat.
Az első lépcsőfok gyakran az, hogy a gyermeket bíztatjuk, kezdje el használni látását és
megpróbáljuk elérni, hogy rájöjjön: rendelkezik egy olyan képességgel, ami örömhöz és
sikerélményhez juttathatja.
A foglalkozásokról általában
Az első próbálkozás alkalmával, amellett, hogy közös játékok közben megismerkedünk,
megpróbálunk tájékozódni arról, hogy mennyit lát a gyermek, illetve használja-e, s ha igen,
akkor hogyan használja látásmaradványát.
Kevés vak kicsit lehet tesztekkel vizsgálni. A funkcionális látásvizsgálat ezért legtöbbször
hetekig, néha hónapokig tartó megfigyelést jelent. Egyúttal tájékozódás a gyermek
diagnózisáról, konzultálást a szemészorvossal, a szülőkkel és a vele foglakozó minden
felnőttel, akikkel törekszünk később is folyamatos kapcsolattartásra. Célunk, hogy legalább
hetente egyszer vegyen részt az egyéni látásnevelés foglalkozáson a kicsi.
Ezeken arra törekszünk, hogy kialakuljon közöttünk egyfajta érzelmi kötődés, és a játékok,
feladatok igazodjanak a gyermek személyiségéhez, életkorához és szemészeti állapotához.
A habilitációs foglalkozás lépcsőfokai, lehetséges tartalma:
A vizuális figyelem felkeltése
Erre természetesen csak akkor van szükség, ha a gyermek valószínűleg aliglátó, de
viselkedése passzív, nem érdeklik a vizuális ingerek.
Ilyen esetekben segíthet, ha rávilágítunk különböző lámpákkal. Kipróbálunk folyamatosan
világítót, villogót, falilámpát, zseblámpát, hangérzékeny lámpát. Kicseréljük a hagyományos
villanykörtét színesre, csíkosra (mi is festünk mintákat az izzóra, üvegfestékkel). Használunk
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gyertyát, csillagszórót, tükröt. Van, akinél kontrasztos játékokkal, élénk színű képekkel (pl.:
fekete-neonsárga kockás, pöttyös, stb.), fényvisszaverő tapétával vagy csomagolópapírral
bevont tárgyakkal érünk el sikert. Játszunk „kukucs játékot” lámpával vagy napos időben az
ablaknál, a kertben sötét kendővel, függönnyel. A vizuális ingert összekötjük hangingerekkel
(dallal, mondókával), simogatással, illatokkal. Készítünk csillogó csörgőket, hangszereket,
csilingelő kispárnát (pl. flitteres anyagból). Elengedhetetlen, hogy használjuk fantáziánkat,
kreativitásunkat.
Fontos, hogy tisztában legyünk a kicsi szemészeti állapotával. Bizonyos szembetegségek (pl.
glaukoma) esetén nem világítunk erős lámpával a gyerek szemébe, és nem ültetjük úgy, hogy
szemébe süssön a Nap. Ha fénykerülő (erős fény hatására hunyorog, becsukja a szemét vagy
elfordítja a fejét), de szükség van arra, hogy lámpázzunk „barátságosabb”, kisebb erejű
fényforrást használunk, vagy nem a gyermek arcára világítunk, hanem a falra, a földre, esetleg
csillogó felületű tárgyakra.
A fénnyel való játék közben mindig megmondjuk, hogy mikor van világos, illetve sötét,
elmeséljük neki, hogy napos vagy borús az idő, majd egy idő után őt kérjük meg ugyanerre.
A fényforrás megkeresése, fixálás:
Különböző szögekből, távolságokról világítunk a kicsire. Így megtanulja, hogyan kell
„keresni”, forgatja a fejét. Ha megtalálta a fényt, arra bíztatjuk, hogy nyúljon feléje.
Megjutalmazzuk pl. azzal, hogy megfoghatja és kapcsolgathatja

a lámpát, elfújhatja a

gyertyát. Több fényforrást is használhat egyszerre. Ilyenkor pl. megkérjük, hogy számolja
meg a lámpákat; vagy ha a baloldali világít, akkor pl. guggoljon le, ha a másik, akkor
tapsoljon, énekeljen stb.
Mozgó fény követése:
A gyermekkel szemben ülünk és mozgatjuk előtte lámpát. Mindig a vízszintes követés
gyakorlásával kezdjük! Ha ezt már jól tudja (ügyesen fordítja a fejét a fény mozgását
követve), következhet ugyanez a játék függőleges, átlós, majd körkörös irányban.
Érdekesebbé tehetjük a próbálkozásokat énekkel, versikével (pl. Megy a lámpa vándorútra,
egyik kézből a másikba), „lovagolhat” vagy „autózhat” is a lámpa, illetve „liftezhet”,
„körhintázhat” is. A gyakorlás elején segít, ha a fénnyel együtt mozog a hanghatás (pl. a dal, a
lovacska hangja, kocogtatjuk a lámpát, vagy a lámpával mozogva mondjuk a mondókát).
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A fény vándorolhat a falon is, vagy egy nagy tükörben, de megvárjuk, amíg egymással
szemben ülve és közvetlenül a kicsire világítva kialakul a követés.
Nyúlás tárgyakért:
Mindig nagy kérdés, hogy át tudjuk-e lépni a gyermekkel a fénylátás határát, vagy
megakadunk a sötét-világos megkülönböztetésénél.
A tárgylátás felé átvezető játék, amikor erős fényű lámpával átvilágítunk valamilyen élénk
színű, áttetsző műanyag tárgyat, pl. nagyobb poharat, tálkát, kisvödröt, stb. Megnevezzük a
tárgy színét is, gyakran rövid gyakorlás után a kicsik is képesek erre. A sárgával és a kékkel
vagy a pirossal kezdjük.
Bíztatjuk a gyermeket, hogy nyúljon a tárgyakért. Ha megtalálta és elvette pl. a műanyag
poharat, beszélünk bele, kopogunk rajta mondókát, vagy ha több pohár összegyűlt tornyot
építünk belőlük.
„Rá is ültethetünk” valamit a lámpára, mondjuk élénk színű kis műanyag kacsát, vagy más
játékot, aminek az alja kb. akkora, hogy beborítja, eltakarja a felfelé fordított lámpa fényét.
Van egy speciális látásnevelő eszközünk, amely az Amerikai Egyesült Államokból származik
és Light box a neve, magyarul általában „világító dobozként” emlegetjük. Mérete 60 x 35 cm.
Fényereje egy gomb segítségével szabályozható. A szőnyegre vagy az asztalra tesszük, a
dőlésszöge állítható.
Sokféle játékra, feladatra alkalmas a sötét és világos megkülönböztetésétől kezdve egyre
kisebb tárgyak megkeresésén, felismerésén át egészen képek nézegetéséig, sőt festhetünk,
rajzolhatunk, építhetünk is rá.
Természetesen nappali, természetes fényviszonyok között is megpróbáljuk, látja-e a gyermek
a tárgyakat, embereket, stb. Nem biztos, hogy egy nagy tárgyat könnyebben észrevesz; nagy
látótér-kiesés esetén pl. előfordul, hogy egy nagy szekrényt nem tud befogni a szemével.
Kezdetben közepes méretű, a környezettől jól elütő, élénk színű játékokat választunk.
Előfordulhat, hogy ezt is csak úgy látja meg, ha mozgatjuk előtte ezzel is kísérletezünk.
Kitapasztaljuk, próbálgatjuk, hogy melyik a legkisebb illetve a legkevésbé kontrasztos tárgy,
amit még megtalál. Kerestetünk labdákat, kuglibabákat, építőkockákat, babákat, üres (pl.
tusfürdős) flakonokat, autókat, gyöngyöt, kekszet, mazsolát, csokit, franciadrazsét stb.
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Játszunk a szőnyegen, az asztalnál, kinn a fűben, vagy bárhol, ahol alkalom adódik.
Bújócskázunk. A keresés soha nem öncélú, mindig játék követi a megtalált tárggyal.
Foglalkozás tárgyakkal:
Lehet, hogy a gyermek kis méretű tárgyakat is megtalál, de nem képes azokat
megkülönböztetni egymástól. Ennek gyakorlását a világító dobozon kezdjük, ami gyakran
megkönnyíti a formák felismerését. Eleinte 2-3 állandó, a kicsi által használt tárggyal
játszunk, majd ha ezekkel már boldogul, folyamatosan bővítjük a kört. Ha megy a
tárgyfelismerés, kitárulnak a lehetőségek. Memóriajátékot játszunk (3 tárgy közül „melyiket
vitte el a cica?”, „melyik kettő cserélt helyet?” stb.), párosítunk, válogatunk különféle
szempontok szerint (szín, méret, forma, anyag, stb.) játszunk kakukktojást …Nem ragadunk
le a szobában. Szétnézünk a konyhában, a fürdőszobában, a folyosón, az udvaron, a piacon.
Szedünk virágot, gesztenyét, falevelet. Keresünk vizuális támpontokat először a szűkebb,
majd a tágabb környezetben, amelyek megkönnyítik a tájékozódást.
Tárgykép egyeztetés, játék képekkel:
Annak a néhány tárgynak a nagyobb méretű, valósághű képével kezdünk, amelyeket először
használtunk a tárgyfelismerésnél. Ha a gyermek már képes az egyeztetésre, itt is fokozatosan
bővítjük a készletet. Fontos, hogy eleinte egyszerű, a számára megfogható képekkel játszunk
(pl. tányér, pohár, labda, stb.), ezek után következhetnek az elvontabb képek. Folyamatosan
csökkentjük a kontrasztot és a méretet, egyre vékonyabb filctollal rajzolunk a kicsinek.
A képekkel – akárcsak a tárgyakkal szintén változatos feladatokat adunk.
A szem-kéz koordináció fejlesztése:
Folyamatosan történik, attól kezdve, hogy a gyermek a fény felé nyúl. Minden játéknál
előkerül, nagyon fontos területe munkánknak. Mindig megengedjük, hogy megtapogassa a
gyermek azt, amit néz, sőt megpróbáljuk minél több érzékszervét bevonni a játékba.
Természetesen ha pl. már felismer több tárgyat is, megkérjük, hogy először vizuális úton
próbálja meg beazonosítani azokat, de ha nem megy, fogja meg nyugodtan. Ha látásosan már
felismerte, akkor megkérjük, tapintsa is meg.
Gurítunk, dobunk célba, végigtoljuk az autókat az úton, építünk, fűzünk gyöngyöt, főzünk a
babakonyhában, felöltöztetjük a macit és a babát, minél több használati tárggyal is játszunk.
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Gyurmázunk (színes gyurmával is), fújunk borotvahabot tükörre, műhavat ablakra vagy
fekete kartonra, festünk kézzel-lábbal, krumpli-nyomdázunk, minél többet rajzolunk.
A tárgy-kép egyeztetés megértésénél fontos lépés, amikor kettévágunk egy gyurmagolyót
vagy egy almát, együtt körberajzoljuk, majd kiszínezzük a körvonalat így vezetve rá a
gyermeket, hogy hogyan lesz egy gömbölyű gyümölcsből piros folt a papíron.
Ha a kicsi jól fejlődik és az ujjfestéstől eljut addig, hogy képes pl. egyenes vonalat húzni vagy
kört rajzolni, van esély arra, hogy megtanulja a betűelemeket és idővel elsajátítsa a síkírást.
A foglalkozások alatt mindig a nagyobb tértől a kisebb tér, a 3 dimenziótól a 2 dimenzió felé
haladva építjük egymásra a feladatokat. Időt szánunk a szem pihentetésére és a szemmozgató
izmok tornáztatására is.
Néhány gyakorlat:
Megkérjük a gyermeket, hogy próbáljon meg lassan, majd gyorsan pislogni. Ezután csukja be
a szemét és szorítsa össze erősen, utána lazítsa el a szemkörnyék izmait (segíthet, ha azt
mondjuk, képzelje el, hogy nagyon mérges, majd megnyugszik). Támassza a két tenyerébe az
arcát, könyököljön az asztalra. Valamilyen élénk színű tárgyat mozgassunk előtte lassan,
először vízszintesen, majd függőlegesen, esetleg átlósan vagy körkörösen. Próbálja meg úgy
követni a tekintetével, hogy a feje mozdulatlan marad. Jól pihenteti a szemet a „tenyerezés”:
megkérjük a kicsit, hogy jó erősen dörzsölje össze a két tenyerét és vegye fel az előző
gyakorlat támaszkodó pozícióját, de most takarja el a szemét a két kezével.
Fontos, hogy az ujjait összezárja, de ne nyomja a szemét, hanem tenyerei a szemkörnyéki
csontokra támaszkodjanak. A szemeit tartsa becsukva és képzelje el pl., hogy nagyon sötét
van. Ilyenkor mód nyílik a vizuális képzelet fejlesztésére is, ami ép látású gyermeknél is
hasznos. Megkérjük pl. a kicsit, hogy próbálja meg elképzelni, ahogy egyre világosabb lesz,
vagy hogy elgurul előtte egy sárga labda.
Megpróbáljuk az aliglátók környezetét úgy formálni, hogy vizuális támpontok is segítsék őket
a tájékozódásban. Egy kontrasztos csík a folyosó falán segíti a gyermeket az egyenes irány
megtartásában. Saját csoportszobájuk ajtajára, de a többi ajtóra is jól látható jelet teszünk, ami
igen nagy segítség neki, ha pl. a hosszú folyosón, ahol esetleg 5-6 ajtó is van, mondjuk egy
kép mutatja: „Ez az a szoba, amit keresel!” A jel utalhat arra a tevékenységre, amit abban a
teremben végezni szoktak. Magát a tárgyat, vagy egy részletét is kiragaszthatjuk.) Így lehet a
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tornaterem jele egy pöttyös labda; a zeneteremé egy csörgődob, az ebédlőé egy kanál stb.
Útvonalakat is megjelölünk a folyosón a csempére vagy a falra festett, illetve ragasztott
képekkel. A legalsó illetve legfelső lépcsőfok szélére is festünk vagy ragasztunk jól látható
csíkot. Étkezéseknél, ha fehér a tányér és a pohár, sötét színű, műanyag alátétet teszünk alá.
De lehet színes a tányér és a pohár, ha fehér az asztalterítő. Igyekszünk élénk színű szőnyeget
biztosítani a csoportszobákban, de más-más színű kistakaró is segít a játék során.
Fényérzékeny gyermeknek lehetőleg külön játékos doboza van 1-2 elemlámpával, csillogó
pörgettyűvel és más, számára vizuális élményt nyújtó tárggyal (pl. használt CD lemez,
prizmák).
Ha fénykerülő, nem az ablakkal szemben van a helye. Ha észrevesszük, hogy látja a
tárgyakat, megfigyeljük, hogy segít-e neki, ha borús időben illetve sötétedéskor felkapcsoljuk
a villanyt (Van, aki szürkületben jobban tájékozódik!) Ha a gyermeknek nagy a fényigénye,
lehet az asztalnál külön lámpája, amit felkapcsolhat.
Kortikális látássérülés esetén zavaró lehet a túl sok inger, ezért figyelünk, hogy az ilyen
kicsinek ne kelljen egyszerre több dologra koncentrálnia, ne vegyük körül rengeteg színes
tárggyal.
Ha szeretettel, játékosan közeledünk a gyermekhez, elérhetjük, hogy szeressen nézni, látni és
megtanulja eldönteni, hogy mikor és hogyan használja látásmaradványát. Ez pedig segítheti a
mindennapi teendők végzése során, javítva az életminőségét. Esetenként előfordulhat, hogy
gyengén látóként tanul tovább.
Ismerkedés a tárgyi világgal tevékenység közben
Az évszakokhoz, a gyermekek programjaihoz, az ünnepekhez alkalmazkodóan, rugalmasan
változó terv alapján tevékenykedünk: tépünk, gyűrünk, sodrunk papírt, vágunk ollóval,
ragasztunk, terméseket gyűjtünk, majd felhasználjuk ezeket, agyagozunk (amit az iskolában ki
tudunk égetni), nemezelünk, gyertyát öntünk, sokféle anyagú ajándékot, játékot készítünk,
kukoricát morzsolunk, pattogtatunk, süteményt sütünk (pl. az almáskert meglátogatása után),
kertészkedünk.
Igyekszünk minél több természetes anyagot használni. Alapszabály: mindent megnevezünk,
megtapogatunk, megszagolunk, megkopogtatunk, ha lehet megkóstolunk. Azt is kipróbáljuk,
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hogyan tudnak kész darabokkal játszani. A vak gyermekekkel is színes anyagokkal
dolgozunk, hiszen nekik is tudni kell, hogy milyen színű a hajuk, a fa levele, az ég stb.
Látásmaradvány esetén élénk színeket részesítünk előnyben, bátorítjuk őket a nézésre.
Gyakran alkalmazunk különféle illatot (füstölő, gyertya, fenyő, virág, fűszerek, illatszerek)
vagy halk zene szól.
Fontosnak tartjuk, hogy felkeltsük az érdeklődésüket a tevékenység iránt, minél gyakrabban
használják mindkét kezüket, a legügyetlenebb kicsinek is legyen sikerélménye.
A jó hangulatú tevékenykedés során észrevétlenül ismerkednek a világgal, ügyesednek.
Örülünk, ha ezáltal kevésbé félelemtelivé tehetjük a mindennapi életüket.
Mozgásterápia – gyógytorna
Mozgásterápiás foglalkozásra illetve gyógytornára a neurológus szakorvos, az ortopéd
szakorvos, a csoportvezetők valamint a terápiát vezetők saját megfigyelése, a szülővel való
egyeztetés alapján kerülnek a gyerekek.
Minden halmozottan sérült kisgyermek gyógymasszázs kezelésben is részesül.
Gyógymasszázs
- szorongásoldás, érintés elfogadása
- izomtónus harmonizálás (lazítás vagy tónusfokozás)
- keringésjavítás
- relaxáció
- testséma gyakorlása
- testhatárok átélése
- ízületek vezetett, passzív kimozgatása
- bőrápolás.
Mozgásterápia
A foglalkozások az óvodai mozgásnevelést kiegészítve épülnek fel.
A mozgásfejlődés szakaszainak alapos kigyakorlása (forgás, gurulás, kúszás, mászás, térdelés,
guggolás, ülés, felkapaszkodás, felegyenesedés állásba, járás, futás, ugrás).
Saját test érzékelése:
- testkontaktus
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- érintés
- együttmozgás
- a gyermek testére irányuló különböző intenzitású nyomások; különböző
hőmérsékletű levegő, víz illetve különböző felületű anyagok, babaolaj, krém
felhasználásával
- testhelyzetek enyhe nyomással történő hangsúlyozása, egyszerű és pontos verbális
megnevezése
- egyensúly fejlesztése
- mozgáskoordináció fejlesztése
Feszültségek levezése, szorongások oldására, mozgásigény kiélése (megfelelő környezet
kialakítása, megtalálása pl. vízágy, légvár, uszoda, tornaterem, udvar)
- játékos, tréfás gyakorlatok
- Ayres terápiás eszközök használata
- terápiás hangkazetták
Tájékozódás
- másik emberi testen történő tájékozódás (testméretek megfigyelése; különbségek,
hasonlóságok felfedezése; anyagi minőségek megtapasztalása pl. kiszáradt bőr –
selymes bőr)
- kis térben tájékozódás pl. szoba (zárt tér – nyitott tér; vezetve járás; tárgyak
megnevezése, állandó helyük megtalálása)
- nagy térben tájékozódás (levegő mozgásának megfigyelése; visszhangok).
A program megvalósításához használt eszközök – a teljesség igénye nélkül:
Tapintásfejlesztés eszközei:
- hatrekeszes dobozok, gombás-, szögestábla, számolódoboz
- Montessori eszközök
- tapintó játékok kézzel-lábbal
- formázható anyagok és ezek eszközei
- MINIMAT-készlet, speciális kialakítású logikai készlet
- speciális játékgyűjtemény, Lego
- szobai és udvari homokozó, vizező eszközök
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- egy és többrekeszes edények, tálcák, csúszásgátló anyagok
- különböző méretű, formájú, anyagú gyöngyök, gombok, termések
- gomboló-, fűzőtábla, formaegyeztető játékok
- egymáshoz stabilan rögzíthető építőjátékok
- Lilli Nielsen által ajánlott eszközök, speciális falvédők
Környezetismeret – érzékeltetés, tájékozódás
- szertár kialakítása
- lakás, közvetlen környezet minél több valódi eszköze, tárgya
- az évszakokra jellemző valóságos termések, gyümölcsök, zöldségek (íz, szag, forma, állag
érzékeltetése)
- kitömött állatok, amennyiben lehetséges a hangjukat rögzítő kazetták, CD-k
- járművek, gépek, zörejek hangkazettái
- tologatható játékok, karikák (előbot), csörgőlabdák, ritmushangszerek
- aromaterápiás eszközök
- szerepjátékok eszközei
- vibrációs eszközök
- speciális, tájékozódást segítő udvarrész kiépítése
Mozgásnevelés:
- habilitációs foglalkozások között leírt (4. 7. 5.) Mozgásterápia, gyógytestnevelés című
programelem végén jelzett eszközök, izomerő mérésére alkalmas eszköz
- szenzoros integrációs terápia eszközei
- a vízhez szoktatás eszközei
- rezonancia-lapok
- szobai csúszdák
- masszírozó szőnyeg, érzékelő ösvény
- labdafürdő
- többfunkciós modulkészletek
- az udvar játékai
Hallásfejlesztés:
- óvodai hangtár létesítése
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- ritmushangszerek, népi hangszerek
- Orff hangszerek
- az óvodai zenehallgatás anyaga (kazetták, CD-k) és azt lejátszó eszközök (magnó, CD
játszó)
- a pedagógus hangszerei
- különböző zenélő játékok, hangfelismerő játékok
Látásnevelés:
- a hasonló című programelemben (4. 7. 1.) leírt eszközök
- funkcionális látást vizsgáló eszközök
- „olvasótelevízió”
- nagy méretű tükör
- a csoportban elhelyezett látásnevelő-készlet
- színes alátétek az étkezéshez (élénk szín, erős kontúr)
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Melléklet

Egészségfejlesztési program
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Az egészségfejlesztési program az alábbi jogszabályok felhasználásával készült:



2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



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



Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

1. BEVEZETÉS
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a
gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek
kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését. Az egészségvédő potenciál
fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény
kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások
visszaszorítását.
Az egészség védelme és karbantartása tanítható, fejleszthető. Óvodáskorban az
egészségre nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van, melynek sajátos
jellemzői az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira vezethetők vissza.
A program elkészítésének célja az, hogy az intézmény használói köréhez, a helyi
adottságokhoz igazodva megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés céljait és feladatait,
mely iránt mindannyian elkötelezettek vagyunk és felelősséggel vállaljuk.
A teljes körű egészségfejlesztés célja: hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen
működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
A nevelési intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat,
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett
tevékenységet, a pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermekek és a szülők
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részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek
egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.
A mindennapos működés során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, egészségéhez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra.
Feladataink az egészségnevelés területén, hogy kialakítsuk az egészséges életvitel iránti
igényt, egészséges életstílusokkal és életmodellekkel ismertessük meg a gyermekeket,
gondozzuk lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeiket és az embertársakkal kapcsolatos
szociális együttműködési készséget kialakítsuk. Az egészség e három jellemzője,
megbonthatatlanul egybefonódik a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlesztés
feladatával.
Az óvodai egészségnevelési feladatainkat két részre oszthatjuk- egészségfejlesztés (promóció)
és megelőzés (prevenció), melyek azonban elválaszthatatlanok és az óvodai nevelés
valamennyi szakaszára vonatkoznak.
A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az alábbi területekre terjednek ki:
a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapi mozgás, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi és környezeti higiéné
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A teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi,
életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó
prevenciós programokba.
Testi és lelki egészség:
Az óvodára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a gyermekek egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az óvoda segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek
egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek
megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésre és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket
arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes
döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani.
Alapelvek, célok:
A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetkörnyezet
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti -, környezeti szennyeződések károsan hatnak
vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott
gyermekeket, és programunkkal a szülők és környék lakóinak környezet-és egészségtudatos
magatartását is fejleszteni kívánjuk.

2. HELYZETKÉP
Az intézmény bemutatása a Pedagógiai Program / 1.2 fejezetében/.
Hagyományaink:
 Környezetünk megismerésének és óvásának igényét, óvodai hagyományait tudatosan
alakítjuk a gyermekekben a foglalkozásokon és a rendszeres környezetvédelmi
tevékenykedtetés során is.
 Évente két alkalommal elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk,
 A külső környezetünk alakítására az udvarunkra faültetést, virágültetést szervezünk.
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 A belső környezet alakításában, a csoportszobában a csoportok lehetőségeinek
figyelembe vételével virágokat ültetünk, helyezünk el.
 A Víz Napja, Föld Napja és Madarak Fák Napja, Állatok Világnapja programokba
való bekapcsolódás egész éves tevékenykedtetést jelent a gyermekek számára.
 Óvodásaink

testi-

lelki

fejlődésének

megalapozására

a

családdal

szorosan

együttműködve szervezzük az egészségnevelő és prevenciós munkánkat.
 Rendszeresen vitamin- napokat tartunk a szülők segítségével,
 Ősszel egészséghetet szervezünk a gyermekeknek és a családoknak, mely során az
egészséges táplálkozást támogatva zöldség és gyümölcssalátákat készítünk a szülők
támogatásával.
 Minden év novemberének harmadik csütörtöke a „Ne gyújts rá!” világnap. A
nagycsoportos gyermekeknek dohányzás megelőzési óvodai program alapján
foglalkozásokat szervezünk melyben a dohányzás ártalmairól, az egészséges tiszta
levegő fontosságáról beszélünk. A megelőzés egyik leghatékonyabb formája, hogy a
gyermekek olyan információ birtokába jussanak, amelyek alapján a dohányzást
helytelenítő attitűd alakulhat ki.
 A mozgás és a sport megszerettetése is központi feladatunk. Az egészség heti és a
gyermek heti rendezvényeinken is mindig helyet kapnak a játékos sport délelőttök,
sorversenyek. Júniusban sport napot szervezünk a szülők részvételével.
 Minden évben aktívan veszünk részt a Kihívás Napján, amikor az egész napot a
mozgással, sportolással töltjük ki.
 Céljaink megvalósítása érdekében lehetőségeinkhez mérten élünk a pályázati
lehetőségekkel.
Humán erőforrások:
A nevelő testület elfogadja, és magáénak vallja az egészséges életvitelre és környezetbarát
gondolkodásra nevelés alapelveit. Az óvodapedagógus feladata, hogy segítse elő a gyermek
önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a
környezet alakításában. A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő
megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt
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anélkül, hogy kárt okozna benne. Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyerekek
környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyermekeket körülvevő
felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka példája elengedhetetlen.
Az intézmény személyi összetétele: a Pedagógiai Program / 4.1. fejezetében részletezve/.
1 fő Intézményvezető /óvodapedagógus/
3 fő Óvodapedagógus
2 fő Dajka
1 fő Konyhai dolgozó
Az egészségnevelést segítő külső szakemberek:
Gyermekorvos Dr. Dancs Viktória
Védőnő Prémné Koczner Éva
Logopédus Csepin Judit
Tárgyi feltételek: Pedagógiai Program / 4.2. fejezetében részletezve/.

A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI INTÉZMÉNYI ALAPELVEK,

3.

CÉLOK HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINK
4.
Rendszerszemléletre nevelés elve:
Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják
kapcsolni az életben tapasztalt valós dolgokkal, lássák meg a problémákat és az azok közötti
összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra.
Természet és társadalom harmóniájának elve: (Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti
nevelés):
Alapozzuk meg gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet- benne
az ember-harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg,
erkölcsileg, esztétikailag). Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált magatartással
működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az óvoda esztétikus környezetének kialakításában,
megőrzésében.
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Fenntarthatóság elve:
Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív,
együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra
irányuló személyes attitűdöket. Testi- lelki egészség elve Az intézmény minden dolgozója
törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére, az ökológiailag fenntartható,
egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az
egészség érték- tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód utáni igény.
Társas készségek fejlesztésének elve: (tolerancia és segítő életmód)
Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség,
döntési képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének
módszereit a foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek nyújtotta lehetőségek maximális
kihasználásával. Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek.
Foglalkozásközi integráció elve:
Legyünk képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsoló, harmonizáló
pedagógiai módszerek alkalmazására, a környezeti és egészségnevelés kapcsán a
pedagógusok közti együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazására.
RÖVID TÁVÚ CÉLJAINK:
 Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és
védelme.
 Környezettudatos magatartásformák kialakítása
 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.
 Helyes napirend és életrend kialakítása.
 Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása.
 A szabadidőhasznos eltöltése.
 Testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében.
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5. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FELADATATAI
 Szomatikus egészségfejlesztés (egészséges életmódra nevelés)
 Pszichohigiénés egészségfejlesztés (lelki egészségfejlesztés)
 Szociohigiénés egészségfejlesztés
I. Szomatikus egészségfejlesztési feladatok
Általános cél és feladat:
A szomatikus nevelés felöleli a test, a szervezet megismerésére, és megismertetésére
vonatkozó nevelési feladatot, mint az egészség megvédésének, a tudatos egészségvédő
magatartás ismereti alapját, továbbá a mentálhigiénét és a mozgásszokások alakítását.
Óvodai nevelésünk megvalósítja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában
megfogalmazottakat, valamint felöleli a gyermek egészségvédelmét, egészségfejlesztését,
az élet és a testi épség megőrzését.
A szomatikus nevelés területei:


személyi higiénia fejlesztése



környezeti higiénia fejlesztése



az egészséges táplálkozás igényének kialakítása



a betegségek megelőzésére nevelés



napi rendszeres testmozgás, testedzés



balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás

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. A legintimebb higiénés
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tevékenységet, a WC-használatát és a WC-papír használatát. Fontosnak tartjuk még az
egészséges ruházat és helyes öltözködés szokásának alakítását, valamint ruházat
higiéniáját, tárolási feladatait.
Célunk: a személyi higiénia iránti igény kialakítása, a gyermekek egészségének, testi
épségének védelme.
Feladatunk: az alapvető higiéniai tennivalókra 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, fogas, ahol a
saját ruházat, váltóruha, cipő tárolása megoldott.
Tisztálkodáshoz

rendelkezünk

elegendő

számú,

a

gyerekek

méretének

megfelelő

mosdókagylóval, folyékony szappanadagolóval, körömkefével.
A gyermekmosdókban biztosított az elegendő számú gyermek-méretű WC, melyekben
paravánokkal, függönyökkel oldjuk meg az intimitást.
A gyermekek számára biztosított orrtörléshez, orrfújáshoz a mindig elérhető helyen lévő papír
zsebkendő, melynek higiénikus tárolására szintén gondot fordítunk.
A nap bármely szakában minden gyermek számára rendelkezésre áll a vízfogyasztás
lehetősége, melyhez a jellel ellátott poharakat elérhető magasságban helyezzük el.
Járványos időszakban fokozottan figyelünk a higiéniás szabályok betartására.
Környezeti higiénia fejlesztése:
Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben valósulhatnak meg,
melynek színterei a csoportszoba és kapcsolódó helységek, valamint az óvoda udvara.
Célunk: a környezeti higiénia iránti igény, fogékonyság kialakítása a gyermekekben, a
környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása.
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Feladatunk: az óvoda és szűkebb környezetünkben jelentkező környezetvédő tennivalók
felismertetése, pozitív viszony kialakítása környezetünkkel és a környezetvédő magatartás
szokásainak kialakítása. Példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a
helyes környezeti higiénés tevékenységre szoktatás.
A feltételek biztosítása:
Lehetőségeinkhez mérten feladatunk a gyermekek környezetének optimális kialakítása,
elrendezése mellyel a tevékenységekhez szükséges elegendő helyet biztosítjuk. A gyerekek
környezetében lévő, és a gyerekek által használt berendezési tárgyak megfelelnek
testméreteiknek, ugyanakkor stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán tarthatók. Az eszközök,
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. A rendszeres takarítás, portalanítás és porszívózás mindenki számára elemi
követelmény.
Az egészségre ártalmas anyagokat a gyermekektől jól elzárható helyen, az előírásoknak
megfelelő módon tároljuk.
Az óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő karbantartásáról gondoskodunk
biztosítva a szilárd burkolatok balesetmentességét, a füves részek gondozását. Udvari
eszközeink az EU szabványnak megfelelőek. A játszótéri elemek rendszeres felülvizsgálatáról
gondoskodunk. Az udvari homokozót időközönként felújítjuk, a homokot évente cseréljük.
Napi rendszerességgel frissítéséről a karbantartó gondoskodik. Lehetőségeinkhez mérten a
homokozó árnyékolását megoldottuk.

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése előírja, hogy a
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésben, az élettani szükségleteknek megfelelő
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az élettani szükségletnek megfelelő étrend
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biztosításához a táplálkozás- egészségügyi előírások kidolgozása az OÉTI feladata. Az OÉTI
elkészítette a táplálkozástudomány mai állásának megfelelő táplálkozás, a rendszeres étkezést
biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó ajánlást. Az ajánlás hatálya kiterjed
valamennyi közétkeztetést nyújtó szervre. A közéétkeztetők feladata ezen ajánlás szerint az
élettani energia- és tápanyagigényeknek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása.
Intézményünkben a Dudari Konyha biztosítja az étkezést. Kiszállítás után óvodánk
tálalókonyhájában történik meg az adagolás és a tálalás előkészítése.
Óvodában nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus
egészségnevelési feladatait, így az étkezés előkészületeinek lebonyolítása az egészséges
táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése.
Célunk: hogy egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű
táplálkozás iránti igényt felkeltsük bennük.
Feladatunk: a megfelelő étkezési szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés, és 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 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 kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új ízeket.
Megismertetjük

a

gyermekeket

a

természetes

vitaminforrásokkal,

gyümölcsökkel,

zöldségfélékkel, a különböző ásványi anyagokban gazdag növényi magvakkal. Az egészséges
táplálkozás megkedveltetése érdekében a szülők támogatásával zöldség és gyümölcsnapokat
szervezünk a csoportokban.
A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését a főzőkonyhákkal történő
egyeztetésekkel megoldjuk, fokozott figyelemmel kísérjük (tej - érzékeny, liszt - érzékeny,
stb.) a gyermekek étkezését.
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Biztosítjuk a nap bármely szakában a folyamatos folyadékpótlást. Fokozott figyelmet
fordítunk a gyerekek (közvetett módon a családok) étkezési szokásaira. Táplálkozási
rendellenesség – túlsúlyos, kórosan válogatós gyerekeknél a családdal való együttműködés
fontosságát tartjuk szem előtt.

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 minden gyermek számára biztosított a jellel ellátott egyéni
tisztálkodási eszközöket (törölköző, fogkefe, fogmosó pohár, fésű) melyek tisztításáról,
fertőtlenítéséről rendszeresen, szezonális betegségek időszakában fokozottan figyelünk,
elhasználódás esetén gondoskodunk pótlásukról (pl. fogkefe.)
A higiénés szabályok betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos helyes
magatartási

szokások

begyakorlásával

biztosítjuk

a

gyermeki

szervezet

általános

védekezőképességének fokozását, a betegségmegelőzést.
Szezonális fertőző betegségek megelőzésére, a szülők segítségével - vitaminban gazdag
zöldségeket és gyümölcsöket biztosítunk, hangsúlyozzuk ezek fogyasztásának fontosságát.
Ebben az időszakban a higiéniai szabályok betartására fokozottan odafigyelünk. (intenzív
szellőztetés, zsebkendőhasználat, fertőtlenítés… stb.)
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
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betegségből történő felgyógyuláskor a közösségbe való visszatérés szabályait /orvosi igazolás/
érvényesítjük.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, indokolt esetben többszöri szűrést
iktatunk be (pl. fejtetvesség).
A mindennapi mozgás megvalósítása:
A modern kor és az azzal együtt járó technológiák a felnövekvő nemzedéket mozgásszegény
életmódra kényszerítik. A fizikai teljesítmény romlása hosszú távon a szellemi képességek
hanyatlásához vezethet.
Ennek megakadályozása, a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése érdekében
óvodánk biztosítja a mindennapi mozgást. A mozgás sokoldalú tevékenység és
feladatrendszere az egész óvodai életünket átszövi. A mozgásos versengések során a
gyermekek átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezek kezelését is. A közös
örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik is kiszélesednek.
E nevelési terület a mozgásszervek alakítását, alapvető mozgáskészségek kimunkálását, az
önálló testedzésre történő nevelést, a változatos mozgástevékenységek megvalósulását jelenti.
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, rendszeres testedzés
szokássá alakítása, 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.
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A testnevelés foglalkozások szervezésénél a legfőbb alapelveket érvényesítjük, így az életkori
sajátosságokat és az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vesszük. Lehetőség
szerint szabadban szervezzük ezeket a tevékenységeket, és legnagyobb részben mozgásos
játékok keretében valósítjuk meg, a feladatok fokozatos nehezítésével.
Fokozottan ügyelünk a gyermekek biztonságérzetének kialakítására, a balesetvédelmi és
higiéniai szabályok betartására. Elegendő, átlátható helyszín, biztonságos eszközök, jó
szellőztetés, tiszta padló.
Figyelemmel fordulunk a betegségből lábadozó, gyenge fizikumú gyerekek foglalkoztatására,
illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre.
A mozgásos játékok fejlesztik:


a gyermekek természetes mozgását és testi képességeit, mint erő, ügyesség, gyorsaság,
állóképesség, társra figyelés,



kedvezően befolyásolják a gyermekek teljesítő képességét,

 felerősítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatékonyságát,

Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében az alábbi egészségügyi és
pedagógiai szempontok figyelembe vétele szükséges a konkrét feladatok megszervezése során:



Lehetőség szerint minden gyerek minden nap vegyen részt a szervezett mozgásban.



Az eltérő adottságú gyerekek számára is jelentsen sikerélményt a testmozgás (pozitív
megerősítés).



Érvényesüljön a sport személyiség és közösségfejlesztő hatása.



A testmozgás az életkori sajátosságok figyelembe vételével játékos, táncos elemeket is
tartalmazzon.



A mindennapi mozgás az életminőség javítását szolgálja.

 A napi tevékenység részeként 10-20 perces frissítő mozgás a szabadban.
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 Tudatos, a nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztésére, a tér
mozgásos megismerésére irányuló mozgások.
 Kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordinációs képességek fejlesztése.
 A prevenciós torna biztosítása.
 A mozgásos játékeszközök biztonságos használatának életkori szinten történő
megismertetése.
 Szülők bevonása a mozgásos tevékenységekbe (sportnap, egészségvédelmi napok).
Balesetek megelőzésére nevelés és elsősegélynyújtás:
Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek megelőzésével az
életet is szükséges védeni. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori sajátosságából
eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi épségük megőrzése, és figyelmük
ráirányítása a környezet veszélyeire.
Gyermekbalesetnek minősül minden olyan baleset, ami akkor történik, amikor a gyermek az
óvoda felügyelete alatt áll. A gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről
történő gondoskodás az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjed,
valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt.
Célunk: a gyermekek egészségének és testi épségének védelme.
Feladatunk: egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek kialakítása,
gyakorlása, ellenőrzés, folyamatos korrekció.
A feltételek biztosítása: Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük a z 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 taneszközök, valamint a tevékenységek során
használt egyéb eszközök biztonságos használatát. Ezen eszközök használatának biztonságossá
tétele gyakorlással történik olló, tű, kés, villa.
A közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben ismertetjük meg
a gyerekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során gyakoroljuk.
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Hasonló pedagógiai tudatossággal, szituációs játékok kezdeményezésével fordulunk a
háztartásokban található háztartási gépek használatára vonatkozó szabályok megismertetése
felé.
Az előírt szabályzók betartásával gondoskodunk az óvodában használatos vegyszerek zárható
szekrényben történő elhelyezéséről, és minden egyéb, a balesetvédelmi és tűzvédelmi
utasításban foglalt tudnivaló betartásáról. Az intézményben biztosított az óvodai
elsősegélynyújtó alapfelszerelés. Szükség szerinti használata minden óvodai dolgozó
kötelessége!
Az óvoda, és az óvodapedagógus feladatai:


A 20/2012. (VIII.31.) rendelet 168. §-a rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézményben
a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét,
figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.



Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos
szokások, magatartási formák kialakítására, és fejleszteni kell a gyermek, a tanuló
biztonságra törekvő viselkedését.



Amennyiben az óvodában baleset történik, az elsősegélynyújtást követően azonnal
mentőt, orvost kell hívni, illetve a szülőt értesíteni kell.

 Az óvoda alapdokumentumaiban rögzíteni kell az intézményi védő, óvó előírásokat.
 A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket
nyilván kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és
gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni.
 Az óvodának lehetővé kell tenni a szülői szervezet, közösség részvételét a
gyermekbalesetek kivizsgálásában.
 Az intézménynek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek
megelőzésére.
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I. Pszichohigiénés egészségfejlesztés
A testi, lelki mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott
pszichés fejlődést, támogassa a gyermekek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív
hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére.
A Nkt.62.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testilelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtegyen minden lehetséges
erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő- és szükség esetén más
szakemberek- bevonásával.
A lelki egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető
különálló feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves része. A lelki
egészség érdekében törekszik az optimális napirend, a szellemi munka higiénéjének
megvalósítására, továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel igényének
kialakítására.
Általános cél: olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi társadalmi
feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és
környezetével (természeti és társadalmi) pszichoszociális egyensúlyra törekszik.
Feladata: a gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek,
személyiségtulajdonságainak szabad kibontakozásának elősegítése, a tartós pszichés stressz
feldolgozását, a harmonikus társkapcsolatok és az empátiás készség alakítását.
A pszichohigiénés egészségfejlesztés területei:


Egészséges életvezetés



Stersszelhárítás



Egészségre káros szokások megelőzése

 Érzelmi nevelés
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Egészséges életvezetés:
Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak megtartását, a
társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások
korrekcióját jelenti.
Célunk: megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól.
Feladatunk: az egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének és
lelki éltének megóvása a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől,
kimerültségtől.
A feltételek biztosítása: Óvodai napirendünk kialakításánál minden esetben arra törekszünk,
hogy biztosítsa a folyamatosságot, ugyanakkor rugalmas legyen. A napirend egyes
tevékenységei biztosítják a gyermekek számára a cselekvés és a pihenés lehetőségét. A
rendszeresen visszatérő és ismétlődő tevékenységek érzelmi biztonságot jelentenek a
gyermekek számára. Törekszünk a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésére és
megőrzésére, az antiszociális viselkedésmódokat igyekszünk megelőzni és kirekeszteni (düh,
harag, agresszió) Minden adódó lehetőséget kihasználunk, mellyel a családi életre nevelést
segítjük elő, így a családi munkamegosztás fontosságára, az apai és anyai hivatás szépségét
emeljük ki.

Stressz-elhárítás:
A stressz a szervezetnek a külső ingerekhez való alkalmazkodó képessége, amely véges és
kimeríthető. Elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert megterhelő,
viselkedési zavarokat, pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások elhárításában rejlik.
Célunk: az idegrendszeri,- lelki egészségvédelem.
Feladatunk: a stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz - hatások és helyzetek elkerülésével,
illetve a stressz - hatások kompenzációja.
A feltételek biztosítása: Törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső terei biztonságot
sugározzanak, berendezési tárgyai a gyerekek méretéhez igazodjanak. Igyekszünk
kiküszöbölni minden zavaró ingert, mint a folyamatos erős zajforrás, vibráló fény.
Napirendünk minden esetben biztosítják a rendszerességet és a rugalmasságot. Kerüljük a
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sürgetést és a várakozást. A konfliktusokat igyekszünk csökkenteni, kizárjuk a
megkülönböztetést és az agressziót. Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a
beszélgetés, meghallgatás, személyre szóló figyelem.
Egészségre káros szokások mellőzése:
A pszichohigiéniés 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: hogy olyan egészségvédő modellt ismertessünk meg a gyermekekkel, mely későbbi
életük során megvédi őket a káros szenvedélyektől.
Feladatunk: hogy a gyermekek megismerjék az egészség megvédéséhez, megerősítéséhez
vezető tevékenységeket, a helyes táplálkozás a testedzés, a személyi és környezeti higiénia
fontosságát. Legjobb propaganda a jó példa, a helyes életvitel és harmonikus, derűs létünk.
Érzelmi nevelés:
Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága, a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ezért
elengedhetetlen, hogy az óvodai élet során biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör
vegye körül.
Célunk: állandó értékrendünk megteremtésével az elvárt érzelmi, erkölcsi és közösségi
normáknak megfelelő személyiségjegyek, viselkedési formák kialakítása.
Feladatunk: a gyermek képességeinek fejlesztésével optimális érzelmi és szociális attitűd
megalapozása. A szeretet, a tisztelet közvetítésével érzelmi biztonság megteremtése, mely
elősegíti az önbizalom, a pozitív én-kép kialakulását.
A feltételek biztosítása: Kiemelt feladatunk a gyermekek beilleszkedési képességének
elősegítése, csoportba történő integrációja. Különös gonddal figyelünk a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésére. A csoportban történő alkalmazkodás
képességének fejlesztése fontos feladat, ilyen az egészségvédő, szabálykövető magatartás, a
természeti és társadalmi feltételekhez alkalmazkodó viselkedés kialakítása, az emberi
kapcsolatok tiszteletben tartása, az udvarias viselkedés, az együttműködés elfogadása. Teljes
óvodai nevelésünket áthatja a gyermek-felnőtt tiszteletre épülő bizalmas, tapintatos és
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elfogadó viselkedése és a szeretet. Törekvésünk, hogy a gyermek-gyermek kapcsolatban is
jelen legyenek ezek az értékek.

II.

Szociohigiénés egészségfejlesztés:

A szociohigiéniés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből adódó
feladatait öleli fel. A társas, közösségi együttélésközös értékrend, közös cél és cselekvés
jellemzi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális
nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását végzi.
Célunk: hogy a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való
elfogadásra készítse elő, szeretetteljes együttműködésben együttműködésbe való részvételre
nevelje.
Feladatunk: hogy zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatok
alakítása az egyén és a közösség között, a konfliktusok megoldása a személyiség kreatív
kibontakoztatásával megfelelő mintát követve- utánzás, azonosulás, belsővé válás után
ösztönzéssel, motivációval olyan szokások kialakítása, melyek segítik a más társadalmi
közösségbe való beilleszkedést.
A szociohigiéniés egészségfejlesztés területei:


Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés



Egészségpropaganda

Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés:
Célunk: a gyerekek közösségbe való befogadása, egyenértékű emberként való elfogadása,
szeretetteljes együttműködésben való óvodai légkör megteremtése. Az óvodai integrált
nevelés célja, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott
lehetőségek alapján a 3-7 éves integrálható fogyatékos vagy szociális hátránnyal küzdő
gyerekek számára a normál óvodai nevelés során részükre folyamatos és elégségesen
biztosított speciális fejlesztés mellett a gyermeki jogokat gyakorolva szociálisan, értelmileg,
érzelmileg az iskolai életre éretté váljanak.
Feladatunk: az óvodapedagógus részéről a másságnak a gyermekközösség irányába történő
elfogadtatása, minden gyermeket ugyanazok a jogok illetik meg, származására, nemére,
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nemzetiségére, vallására, testi-lelki sérüléseire tekintet nélkül! Az óvodai nevelés azon
fogyatékos gyermekek részére nyújt adekvát fejlesztési lehetőséget, akik önkiszolgálásra
képesek, fogyatékosságuk olyan mértékű, hogy a közösségi nevelés feltételei között a
beilleszkedésre képesek, ismereteik, jártasságaik, készségeik fejleszthetők.
A feltételek biztosítása: Biztosítjuk a biztonságos, szeretetteljes légkört, és az önérvényesítés
helyes szabályainak kialakításán túl az egymáshoz való alkalmazkodás helyes módját
következetesen betartjuk. Törekszünk arra, hogy a szervezett óvodai programokban minden
gyermek hasonló jogokkal vehessen részt, ennek segítése minden óvodapedagógus feladata. A
törvényben megfogalmazottak szerint nyitottak vagyunk az integráló nevelés feladataira,
intézményünk objektív lehetőségeit szem előtt tartva. A sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált neveléséhez a megfelelő szakemberek segítségére számítunk.
Egészségpropaganda:
Az egészségpropaganda az egészségpolitikai intézkedések széles körű terjesztését, a
szociálpolitikai határozatok, döntések megértését, megkedveltetését, a megvalósításra
irányuló mozgósítást jelenti. Ez valamint, az egészségügyi ellátás időben történő
igénybevételére való mozgósítás, illetve felesleges igénybevételének elkerülésére irányuló
felvilágosítás a feladata. A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatokra történő
mozgósítás, az időszakos és rendszeres gondozás igénybevétele az egyén és a társadalom
egészség-védelmének,

az

egészségfejlesztésnek

a

feladata.

Az

óvodában

az

egészségpropaganda elsősorban a szülők felé irányul segítségével az óvoda valamint a szülői
ház egészségnevelésének összehangolására törekszünk (pl: dohányzás, drog, alkoholizmus
elleni propaganda, a szív védelme, az egészséges táplálkozásra való figyelem felhívás, stb .).
Célunk: a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé
fejlesztése.
Feladatunk: modell értékű felnőtt viselkedési minta nyújtása, egészségpropaganda a szülők
körében - az egészségesebb választására való törekvés képességének fejlesztése.
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RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK, SZŰRÉSEK:
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése az intézményvezető
feladata az SZMSZ –ben leírtak alapján. Lehetőség szerint évente egyszer fogászati és
általános szűrővizsgálat megszervezése javasolt.

A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ LEGFONTOSABB FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK:
Tevékenység tartalma

Feladat

- A természet folyamatos megfigyelése az
évszakok változásával kapcsolatban.
- Az időjárás jellegzetességeinek követése.
- Hazánk növény és állatvilágának
bemutatása.
Természeti környezettel kapcsolatos anyag
feldolgozása foglalkozásokon

- Gyümölcsök, zöldségek megismertetése,

képességfejlesztő tevékenységgel
megszerettetése.
- Természetvédelmi jeles napok
megünneplése.
- Ismerkedés saját testünkkel, testrészek,
érzékszervek funkcióinak megismertetése
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- Lakóhelyünk megismerése
- Nemzeti ünnepeink, hagyományaink
megismerése, megünneplése.
- Orvos gyógyító munkájának megismerése,
Társadalmi környezettel kapcsolatos anyag
feldolgozása foglalkozásokon

látogatás a gyógyszertárba.

képességfejlesztő tevékenységgel
- Könyvtárlátogatás
- Lakóhelyünk templomainak megismerése
- Lakóhelyünk közlekedés szabályainak
megismerése, közlekedési eszközök.
- Helyes szokások kialakítása az étkezések, az
Személyes higiéné elsajátítása

öltözködés, a tisztálkodás, a testápolás és az
illemhely használatával kapcsolatban
Rendszeresen tartunk vitaminnapokat a
szülők segítségével ahol a gyermekek friss
gyümölcsöket és zöldségeket fogyaszthatnak.

Egészséges étkezés

- Évente egyszer egészséghetet szervezünk
ahol az egészséges táplálkozásra, és a
rendszeres mozgás fontosságára hívjuk fel a
gyermekek és a szülők figyelmét.
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- A rossz minőségű levegő, a szmog
Az egészséget befolyásoló környezeti
tényezők felismertetése

megismertetése, okai.
- A vízszennyezés következményeinek
bemutatása.
-Hetente két kötelező szervezett mozgás a
csoportokban, ahol megvalósul az
eszközökkel

végzett

képességfejlesztés.
-

Mindennapi

mozgás

beillesztése

a

napirendbe.
A sokoldalú mozgás lehetőségének biztosítása -

Mozgással

kísért

énekes

játékok,

drámajátékok szervezése
-Udvari, mozgás, szabad játék az udvari
játszóeszközök felhasználásával.
- Élményszerző séták és kirándulások az
óvoda szűkebb és tágabb környezetében
- Természetbarát anyagok használatának
megismertetése.
Környezettudatos életmód elemeinek
szocializációja

- Természeti környezetünk védelme, óvása.
(szemétszedés, madáretetés stb.)
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-Energia takarékosság (víz, villany)
fontosságának folyamatos hangsúlyozása
Egészségkárosító szerek egészségi

- Dohányzás megelőzési programban való

kockázatának tudatosítása

részvétel a nagycsoportosokkal.
Az óvoda helyiségeinek takarítása napi
rendszerességgel, illetve szükség
szerint gyakrabban. (dajkák)
- Mellékhelyiségek folyamatos fertőtlenítése
tisztántartása, tisztálkodási szerek biztosítása

Csoportszoba, öltözők, folyosók

- Törölközők, ágyneműk rendszeres mosása a

mellékhelyiségek, udvar tisztasága
szülők feladata.
-

Az

udvar

tisztántartása,

gondozása,

megfelelő

feladatok

évszaknak
ellátása

az

udvaros

mindennapi

feladata.

(seprés,

lombgyűjtés,

fűnyírás,

locsolás,

homokozók

karbantartása,

hó

eltakarítás,

balesetmentesítés)
-Évszakonként rövid kirándulások az óvoda
közelében. (pl. falu, közeli erdő)
Kirándulások szervezése

- Évente egy nagy kirándulás szervezése a
szülőkkel közösen. (pl. Tropicarium,
Állatkert, Planetarium)
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-Szomszédos iskola rendezvényeinek,
Az óvodán kívüli ismeretterjesztés
lehetőségeinek kihasználása

kiállításainak látogatása.
- Faluban szervezett rendezvények látgatása.
- Látogatás a közeli állattartó telepre.
- Évente kétszer elektronikai hulladék gyűjtést
szervezünk

Hulladékgyűjtés

- Nagycsoportban megismertetjük a
gyermekekkel a szelektív hulladékgyűjtést,
az ehhez használatos színes konténereket.
- Minden csoportban rendszeresen balesetvédelmi oktatást tartunk a gyermekeknek.
- Az óvodai udvari játékok folyamatos

Baleset megelőzési intézkedések
ellenőrzése.
- Elsősegélynyújtás tárgyi és személyi
feltételeinek biztosítása.
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Az egészségfejlesztési program személyi hatálya kiterjed:
Az óvodával jogviszonyban álló minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen
segítőkre, gyermekekre, szülőkre.
Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az
óvoda feladatainak megvalósításában.
Az egészségfejlesztési program területi hatálya kiterjed:
Az óvoda területére
Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli
programokra
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15.ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A 2016-2017. tanévben átdolgozott pedagógiai program érvényességi ideje a nevelőtestület
határozata alapján 2017/2018 tanévtől.
Pedagógiai Programunk érvényességének ideje:
2017. 09. 01. - 2021. 08. 31.
Pedagógiai Programunk módosításának módja, és lehetséges indokai:


Ha szervezeti átalakítás történik.



Ha törvényi változások történnek.



Ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt.



Ha egyéb érdekegyeztető fórum, módosítást javasol.

A módosítást kezdeményezheti:


Az óvodavezető.



A nevelőtestület.

Nyilvánosságról való rendelkezés:
A pedagógiai program elérhető és olvasható:


Az intézmény honlapján.



Az intézményben: nevelői szoba helységében.
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15. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programját készítette,
40/2017. (VIII.21.) határozat számon elfogadta:

Dátum:………………………………

………………………………….
Nevelőtestület nevében, aláírása

A Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programját
41/2017.(VIII.21.) határozat számon jóváhagyta:

Dátum:………………………………

………………………………….
Óvodavezető aláírása

A Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjáról
véleményét nyilvánította:

Dátum:………………………………

………………………………….
Szülői közösség nevében, aláírása
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A Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programjáról
egyetértését kinyilvánította:

Dátum:………………………………

………………………………….
Fenntartó nevében, aláírása

Dátum:………………………………

………………………………….
Nemzetiségi Önkormányzat nevében, aláírása

Hatályos: a kihirdetés napjától 2017. szeptember 1-től
A dokumentum jellege: Nyilvános

247

