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BEVEZETŐ 

- A pedagógiai program felülvizsgálatára jogszabályi-, ill. személyi 
változás esetén kerül sor. 

- A nevelőtestület elfogadása, és az intézményvezető jóváhagyása 
után e program alapján folytatjuk nevelőmunkánkat.  

- A program módosítható a nevelőtestület, a szülők 
kezdeményezésére. 

 

A program módosításának oka: 
- Az intézményvezető személyének változása  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

változásai 

 

A Kerek Erdő Pedagógiai Programot kiegészíti az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje. 
 

Óvodánk pedagógiai programja az intézmény több éves cselekvési 
programja, amely a helyi körülményekre, igényekre és lehetőségekre 
alapozva meghatározza: 
- Az óvodánkban folyó nevelés alapelveit, célját, feladatát. 
- Az óvodai élet megszervezését. 
- Az óvodai nevelés alapvető feladatait. 
- Az óvodai élet tevékenységformáit. 
- Az óvoda kapcsolatait. 
- A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységet. 
- Az óvodáskorú gyermek fejlődésének nyomon követését, értékelését. 
- A fejlődés jellemzőit óvodáskor végére. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.356544
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MOTTÓ 

 

„Néhány évvel ezelőtt rám hagyta valaki az élet három szabályát.  
Most továbbadom, mert nagyon hasznosnak találtam: 

Az első: indulj,  
a második: menj tovább, 

a harmadik: segíts valaki másnak is elindulni!” 

/Th. Adams/ 
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1. A PROGRAMUNKBAN ÉRVÉNYESÜLŐ ALAPELVEK, 
ÉRTÉKEK                                                                                     

 

 A gyermek nevelése a család joga és kötelessége. 

- Gyermeki jog érvényesítése. 

- A játék, a szabad játék igényének kielégítése. 

- A mozgás szükségletének kielégítése. 

- A valódi tudáshoz való juttatás tevékenységeken keresztül. 

- Komplexitás érvényesítése.  

- Tapasztalatba ágyazott differenciált képességfejlesztés. 

- Elfogadás, bizalom, tisztelet, megbecsülés. 

- Az anyanyelvi nevelés fontossága. 

- A gyermek, mint egyén a közösségben. 

- Szokás-, szabályrendszer kialakítása. 

- Megfelelő életvitel, egészséges életmód. 

- Környezettudatos viselkedés. 

- Családokkal való együttműködés.  

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása.  

/ lásd: pl. esélyegyenlőségi terv/ Az SNI-s gyermek speciális fejlesztését a 

szakértői bizottság véleménye alapján, a gyógypedagógussal 

együttműködve végezzük el. Dokumentálása egyéni fejlesztési tervben 

történik. 

- Inkluzivitás. 
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2. ELVÁRÁS ÓVODAPEDAGÓGUSAINKTÓL  
 

2.1. Elvárás a gyakornoktól 
A gyakornok a gyakornoki idő 2 éve alatt szerezzen tapasztalatot az 

óvodai élet minden területén. 
A gyakornok ismerje meg:  

- Az intézmény működésének általános szabályait, a működés rendjét, a 
nevelőtestületet. 

- Az intézmény pedagógiai programját. 
- A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját. 
- Az intézmény gyakornoki szabályzatát.  
- Az óvodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, 

feladatait, eszközeit, eljárásait. 
- Az intézmény szervezeti és működési rendjét. 

A gyakornok mélyítse el ismereteit az óvodai csoport: 
- Életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén. 
- A kompetenciák fejlesztése területén (szakmai, módszertani fejlődés).  
- Az óvodai nevelési tartalmak, tevékenységek területén. 
- A neveléshez kapcsolódó eszközök használata területén. 

A gyakornok fejlessze:  

- Képességeit a szociális tanulás, az önálló tanulás területén. 
- Kommunikációs képességeit - a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal. 
- Konfliktuskezelési technikáit.  
- Időgazdálkodás képességét. 
- Tervezés, tudatosság képességét. 
- Rendszeres hospitálás a mentornál és alkalmankénti hospitálás más 

pedagógusoknál. 
- Konzultáció a mentorral, vezetőivel, más pedagógusokkal. 
- A szülői értekezlet egy részének megtartása. 

- Éves nevelési-, tanulási terv készítése. 

- Egyéni fejlesztési terv készítése.  

- Nevelési féléves-, év végi értékelés elkészítése.  

 A gyakornok működjön együtt szorosan mentorával. 
 Feladatait pontosan, határidőre végezze el. 
 Készüljön elméletben és gyakorlatban tudatosan, aktívan, 

felelősségteljesen és lelkiismeretesen gyakornoki vizsgájára. 
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2.2. Elvárás a Pedagógus I., a Pedagógus II. és a 
Mesterpedagógusoktól a kompetencia területek mentén 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. 
Pedagógus I. 

 Elméleti és gyakorlati (tapasztalati) tudását önállón, integrált 
módon alkalmazza. 

 A gyermekek fejlesztését segítő módszereket, szervezési formákat 

válasszon. 

 A hagyományos és az IKT eszközöket hatékonyan, szakszerűen 

alkalmazza. 

Pedagógus II. 
 Szaktudományi tudását minél hatékonyabban integrálja. 

 Rendelkezzen a rugalmas stratégia alakítás képességével. 
 Legyen önálló. 

 Legyen nyitott a külső változásokra. 
 Aktívan vegyen részt az intézmény szakmai munkájában. 

Mesterpedagógus 

 Rendelkezzen a szakmai munkához szükséges fejlesztési 
elképzelésekkel. 

 Kezdeményező szerepet töltsön be. 

 Segítse és irányítsa kollégái szakmai fejlődését. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Pedagógus I. 
 Legyen tudatos és szakszerű. 

 Pedagógiai munkáját tervezze az éves nevelési - tanulási-, heti-, 

napi-, fejlesztési terv szintjén. 
 Tervezése legyen koherens az Alapprogrammal (ÓNOAP) és a 

Pedagógiai Programmal. 

 A tervezés tartalma, struktúrája, logikai felépítése legyen korszerű 
ismereteit és pedagógiai céljait tükrözze.  

 Terveit reflektív módon elemezze és értékelje. 
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Pedagógus II 

 Kritikusan és a konkrét céloknak megfelelően válasszon forrást és 
eszközt. 

 Kreatívan, különböző változatokban gondolkodjon. 

 Tudatosan használja a pedagógiai folyamat elemei közötti 
összefüggéseket, kölcsönhatásokat. 

Mesterpedagógus 

 Munkájában legyen kezdeményező és együttműködő. 
 Aktívan vegyen részt az intézmény fejlesztési folyamatában. 
 Értékelési, rendszerfejlesztési tapasztalatait használja fel a helyi 

fejlesztési munkában. 

3. A tanulás támogatása 

Pedagógus I. 
 Ismerje és alkalmazza a tanulási és tanítási stratégiákat.  

 Optimális tanulási környezet megteremtésével vegye figyelembe a 

gyermekek sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. 
 A gyermekek megfelelő módon motiválja. 

 A gyermeki érdeklődést és figyelmet folyamatosan tartsa fenn. 

 A gyermekek tanulási nehézségeit ismerje fel és törekedjen a 
megoldásra. 

 Törekedjen a gyermekek óvodai és óvodán kívüli tevékenységének 
összehangolására. 

Pedagógus II. 
 Életkornak, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő tanulási 

stratégiákat, módszereket alkalmazzon. 

 Legyen együttműködő és kezdeményező a problémák kezelésében 
az érintettek körében. 

 Legyen nyitott az új módszerek, IKT eszközök megismerésére és 
azok alkalmazására a tanulási folyamatokban. 

Mesterpedagógus 

 Legyen aktív a fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában 
és más pedagógusokkal való megismertetésében. 

 Ötleteit, fejlesztéseit terjessze az intézményi tanulásfejlesztés 
szolgálatában.                                                                  
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4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi 
gyermekkel együtt történő sikeres neveléshez, oktatáshoz szükséges 
megfelelő módszertani felkészültség. 
Pedagógus I. 

 Pedagógiai helyzetek teremtésével segítse elő a gyermekek értelmi, 
érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését. 

 Pedagógiai gyakorlatának szakszerű elemzésével alakítson a 

gyermekekről és személyiségfejlesztésük lehetőségeiről reális képet. 

 Alkalmazzon hatékony gyermek megismerési technikákat. 

 Készítsen egyéni fejlesztési tervet. 

 Érvényesítsen egyéni bánásmódot a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekekkel. 

Pedagógus II. 
 Komplex nevelési helyzeteket teremtsen. 

 Ismerje fel a pedagógiai problémákat és törekedjen azok megoldására.  
 Alakítson és valósítson meg fejlesztési terveket. 

Mesterpedagógus 

 Szakmai tudását ossza meg. 
 Magas szintű eredményei birtokában vegyen részt a kezdők szakmai 

támogatásában.  
 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékenység 

Pedagógus I. 
 A gyermek közösséget tudatosan szervezze, teremtsen közösségfejlesztő, 

pedagógiai helyzeteket, melyek elősegítik a gyermek közösség alakulását. 
 Legyen képes a jó kommunikációra, együttműködésre. 

 Alakítsa a gyermekekben a nemzeti értékeket és azonosságtudatot. 

 Ismerje fel a konfliktusokat és segítse azok építő megoldását. 

Pedagógus II. 
 A különböző értékeket, véleményeket ismerje meg, fogadja el és tartsa 

tiszteletben. 
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 Teremtsen pedagógiai helyzeteket, melyek elősegítik a gyermekekben az 

értékek, vélemények megismerését, elfogadását, tiszteletben tartását. 
Mesterpedagógus 

 Segítse a kollégák fejlődését a közösségépítésben.                                       
 

6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 

Pedagógus I. 
 Rendelkezzen szakszerű tudással az értékelés folyamatáról, formáiról és 

módszereiről. 
 Ismerje és alkalmazza a helyi sajátosságoknak megfelelő mérés, 

értékelés eszközeit, módszereit. 
 Határozzon meg megfelelő értékelési formákat, módszereket és 

eszközöket. 
 Az értékelés során vegye figyelembe a differenciálást és az 

indivizualizálást. 

 Az értékelés etikai normáit tartsa be. 

Pedagógus II. 
 Vegyen részt a pedagógiai céloknak megfelelő értékelési eszközök 

fejlesztésében. 

 Az értékelés különböző funkcióit használja a gyermekek 

személyiségfejlesztésére. 
Mesterpedagógus 

 Legyen aktívan együttműködő kollégáival az intézmény értékelő 
munkájának fejlesztése érdekében. 

 Tevékenyen vegyen részt az intézményi értékelési folyamatokban. 

 

7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja  

Pedagógus I.  
 Ismerje az országos és intézményi szintű pedagógiai 

dokumentumok fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó elvárásait.  
 Legyen szakterületének megfelelő tudása a környezeti nevelésről és 

a fenntarthatóság fogalmáról, alapelveiről; törekedjen mindennapi 
pedagógiai tevékenységébe beépíteni ezeket.  
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Pedagógus II.  
 Rávilágít a személyes felelősségvállalás fontosságára, képes 

megerősíteni a gyermekeket abban, hogy saját viselkedésükkel és 
cselekedeteikkel járuljanak hozzá egy fenntartható jövő 
kialakításához.  

 Kezdeményező szerepet vállal a fenntarthatóságra nevelés 
intézményi programjának tervezésében és megvalósításában.  

Mesterpedagógus 

 Referencia személyiségként sokoldalúan támogatja kollégái, 
valamint a gyermekek kompetenciáinak és attitűdjeinek fejlődését.  

 Munkájában kezdeményező, cselekvően részt vesz az intézmény 
fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztési folyamatában, fejlesztő 
programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és átadásában. 
 

8. Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Pedagógus I. 
 Együttműködése legyen partneri a gyermekekkel, szülőkkel, 

kollégákkal, az intézmény életében szerepet játszó szakemberekkel. 
 Kommunikációja legyen segítő és hiteles. 

 Nyelvhasználata legyen igényes. 
 Gyors helyzetfelismerés, konfliktushelyzetek feltárása és 

megoldása jellemezze. 
 Rendelkezzen reális önismerettel, jellemezze kommunikációs 

önfejlesztés. 
 Szakszövegeket pontosan értelmezze, legyen képes azok alkotására. 

 Legyen tájékozott az információs forrásokról, elérhetőségekről - 
ezek használja fel szakmai munkájában. 

Pedagógus II. 
 Aktívan működjön közre az intézményi tevékenységekben. 

 Legyen tájékozott szakmai kérdésekben. 
 Önállóan alkosson véleményt. 

 Aktív, kezdeményező szerep jellemezze az intézményen belüli 
szakmai és szervezeti megbeszéléseken. 

Mesterpedagógus 

 Vállaljon részt a tudásmegosztásban. 
 Kollégái szakmai fejlődését rendszeresen támogassa és értékelje. 
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 Aktív szakmai kapcsolatokat működtessen. 

 Felelősségteljesen vegyen részt szakmai kérdések megvitatásában. 

 

9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
Pedagógus I. 

 Jellemezze saját szakmai szerepvállalásának megfogalmazása, 
önismeretének, saját személyiségének fejlesztése. 

 Törekedjen szakmai tevékenységének javítására, felkészültségének 
folyamatos fejlesztésére. 

 Rendszeresen tájékozódjon a szakirodalomban, azokat megfelelően 

elemezze, értelmezze. 

 Jellemezze innovativitás, kreativitás, kezdeményezőképesség, 
pontosság, 

 Legyen megbízható. 
Pedagógus II. 
 Legyen kezdeményező szakmai párbeszédekben, egyeztetésekben 

foglaljon állást a pedagógusokat, intézményt érintő kérdésekben . 
 Legyen kezdeményező, vállaljon aktív szerepet az intézményt 

érintő nevelési- oktatási problémák értelmezésében, 
problémamegoldásban. 

Mesterpedagógus  
 Legyen kezdeményező, vállaljon vezető szerepet a kollégák 

szakmai támogatásában és az intézmény szervezeti életében. 
 Legyen kezdeményező a szakmai párbeszédekben.  

 Saját reflektív, szakmai elemző technikáit ossza meg. 
 Lássa el fejlesztési projektek, pályázatok tervezését és 

megvalósítását. 
 Helyi innovációkban segítse kollegáit. 

 

 

 

 

 

 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

16 

 

 

3. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS  

 

3.1. Ellenőrzés 

A pedagógiai munkát az intézményvezető, az intézményvezető 

helyettes/- k és a munkaközösség vezetők ellenőrzik, az éves 
munkatervben meghatározottak szerint. 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb dolgozók munkáját az 
intézményvezető helyettes/- k ellenőrzi/- k.  

 

3.2. Teljesítményértékelés 

Az intézmény teljesítményértékelésének indikátorai a kompetencia 

területek mentén, az intézményi elvárások alapján lettek meghatározva. 
Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok éves önértékelésének, 
teljesítmény értékelésének fenti elvárások képezik az alapját. 
 

Teljesítményértékelés dokumentumai:  
Az óvodapedagógusok, a nevelő munkát közvetlenül segítők és egyéb 

dolgozók teljesítményértékelése a Nagyerdei Óvoda Ellenőrzési 
Rendjének mellékletében található. 
 

3.3.  Intézményi önértékelés, vezetői önértékelés  

Mindig az aktuális törvényi szabályozás, rendelet és Önértékelési 
kézikönyv alapján történik. 
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4. GYERMEKKÉP 

Cél:  
 Az óvodai nevelés gyermek központú, befogadó legyen 

 Biztosítsa minden gyermek számára a magas színvonalú, 
szeretetteljes nevelést 

 Érvényesüljön a hátránycsökkentő szerep és az előítélet mentesség 

Feladat: 

A családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és 
azt segítve, olyan gyermekek nevelése, akik 6-7 éves korukra: 

 Testileg, lelkileg, és erkölcsileg egészségesen fejlettek. 

Rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi és lelki 
képességekkel és készségekkel. 

 Határozott fellépésűek, magabiztosak, pozitív az énképük, önállók, 
dönteni tudnak, jól alkalmazkodnak, gyors a helyzetfelismerésük, 
jó kommunikációs képességűek, iskolai életre alkalmasak. 

 Akik jól érzik magukat társaik és a felnőttek között az óvodánkban. 
 Aktívak, érdeklődők, szívesen tevékenykednek.  
 Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan 

fejezik ki. 
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5.  ÓVODAKÉP 

 

A természet ajándéka az a csodálatos környezet, amely körül veszi 

óvodánkat Debrecenben, a Nagyerdő és a város találkozásánál. 
A természeti környezet számtalan többletismeret megszerzésére ad 
lehetőséget, évszakról- évszakra, napról- napra a szemünk láttára 
bontakozik ki, és váltakozik a mindenkori valóság.  
A gyermekek és a természet között közvetlen módon szövődik kapcsolat,                  
észrevétlenül jön közel hozzájuk a természet. Természetes közegükben 
ismerkednek növényekkel, állatokkal, észrevétlenül lesznek 
természetvédők, környezetszeretők.  
A természet, az élővilág szeretete és védelme megalapozza a 
környezettudatos magatartás kialakulását, amely a későbbi évek során is 
elkíséri majd őket, ezért mindenkor élünk a környezet adta lehetőséggel. 
Udvarunk fás-, bokros területeivel szinte beolvad az óvodát körülvevő 
erdőbe. Távol a városi közlekedés zajától, jó levegőn játszhatnak, 
mozoghatnak mindennap az ide járó gyermekek.  
Óvodánk korszerű és modern felszereltsége maximálisan elősegíti a 
gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődését.  
 

Nyugodt, zavartalan működéséhez minden feltétel adott:  
- apartmanos épületszerkezet: nyolc önálló csoportszoba, hozzátartozó 
mosdóval, öltözővel, fedett terasszal 
- tornaterem 

- kerékpárpálya 

- futballpálya  

- futópálya 

- különálló füves terület a mozgáshoz sporteszközökkel 
- mezítlábas út 
- nyolc önálló udvarrész, saját homokozóval, változatos udvari 
játékeszközökkel, sporteszközökkel 
A belső környezet harmonikusan illeszkedik a külsőhöz, szinte minden 
eszköz, tárgy természetes anyagból van. 
Ideális környezetben, magas színvonalú pedagógiai munkával biztosítjuk 
gyermekeink egyéni képességeinek fejlődését. 
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Arra törekszünk, hogy gyermek központú nevelésünkkel megtartsuk és 
növeljük a velünk kapcsolatban állók elégedettségét. 
 

A nevelőtestület innovatív munkájának eredményeként két                         
„Jó gyakorlatunk” van:  

 „Jó itt gyereknek lenni” 

 „Együtt a szülőkkel”.  

Mindkét jó gyakorlatunkat több óvoda is megismerte, gyakorlati 

bemutatókat, illetve szakmai tanácskozásokat tartottunk részükre. 
Lehetőség és igény szerint az elkövetkező években is tervezzük Jó 
Gyakorlataink bemutatását, terjesztését más óvodáknak. 
 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. 
Jelenléte a nevelés egész időszakában fontos feltétele az óvodai 
nevelésnek. 
Programunkat szakmailag elkötelezett, elhivatott óvodapedagógusaink, 
tartalmas tevékenységekkel, szervezett programokkal valósítják meg. 

Gyermekeinknek sokszínű tevékenységet biztosítunk, különös tekintettel 
a szabad játékra, a játék tevékenységeken keresztül az egyéni 
képességekhez igazodó műveltség tartalmakra. 
 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy: 
- Az idejáró gyermekek személyisége kibontakozzon, önmagukhoz képest 
testileg, szellemileg, lelkileg fejlődjenek, ideértve a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek ellátását is. 
- Jól érezzék magukat, számukra az óvodai élet élményszerű, tartalmas és 
biztonságos legyen.  
- A gyermekek esetleges hátrányai csökkenjenek. 
- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, 
bizalom övezze. 

Programunkban pedagógiai hangsúlyt kap: 

             Játék- Mozgás- Anyanyelv- Környezettudatosság 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

20 

 

6.  HELYZETELEMZÉS 

 

6. 1. ÓVODÁNK SZEMÉLYI FELTÉTELEI  

  

6.1.1. Személyi feltételeink biztosítottak programunk megvalósításához. 
  Engedélyezett státusz: 33 fő 

 Dolgozói létszám: 33 fő 

           

Nevelőtestület A nevelői 
munkát 
közvetlenül 
segítők 

Egyéb 
dolgozók 

összesen 

Főfoglalkozású 
óvodapedagógus 

17 fő 

Pedagógiai 
asszisztens 

2 fő 

Dajka 8 fő 

Óvodatitkár 
1 fő 

Konyhai 

kisegítő 2 
fő 

Takarító 
1 fő 

Udvaros 

2 fő 

33 fő 

 

6. 1. 2. A nevelőtestület összetétele, képzettsége 

- A pedagógiai munkát 17 főiskolai végzettségű óvodapedagógus végzi.  
- Óvodánkban szakmai munkaközösségek működnek, amelyek segítik 

programunk megvalósítását, az óvodapedagógusok szakmai fejlődését. A 

szakmai munkaközösségek mindig az adott nevelési év elején 
szerveződnek.  
6. 1. 3. A nevelő munkát közvetlenül segítő személyzetre vonatkozó 
adatok 

- Óvodapedagógusaink nevelési – gondozási munkáját csoportonként 1-1 

szakképzett dajka és intézményi szinten 2 pedagógiai asszisztens segíti. 
- Az irodákat, mellékhelyiségeket 1 dolgozó takarítja, aki a melegítő konyha 

részére elvégzi a mosást, vasalást.  
- A tálalást 2 konyhai kisegítő látja el. 
- Az óvodatitkár végzi az adminisztrációs munkát, a leltárkezelést, a térítési 

díj szedését.  
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- Két férfi munkatársunk az udvar rendben tartásáról, és kisebb javítások 
elvégzéséről gondoskodik. 

 6. 1. 4. Családi háttér  
Óvodánkba évek óta a város minden pontjáról érkeznek gyermekek. 
Családi hátterük rendezett, kiegyensúlyozott, csak alkalmanként van 

néhány hátrányos helyzetű gyermekünk.  

A szülők igényesek, magas követelményeik, elvárásaik vannak 
óvodapedagógusainkkal szemben.  
 

6. 2. ÓVODÁNK TÁRGYI FELTÉTELEI 

 

6. 2. 1. Óvodánk épülete, udvara 

Óvodánk 1976-ban épült, felújítása 2017/2018-ban történt. Apartmanos 

szerkezete - csoportonként külön mosdó, öltöző, fedett terasz biztosítja a 
feltételt a folyamatos, rugalmas napirendhez, és a gyermekek 
fejlesztéséhez.  

- Csoportszobáink tágasak, világosak. Minden csoportszoba az ott dolgozó 
óvodapedagógusok által berendezett, általuk és a gyermekek által 
dekorált. Igazodva a külső környezethez sok természetes anyag található 
bennük. A bútorok a gyermekek által elérhető magasságúak. Minden 
csoportban gazdag eszköztár áll a gyermekek rendelkezésére a 
mindennapi tevékenységekhez, játékok, írószerek stb. Az eszközök, 
játékok szintén elérhetők a gyermekek részére a nap bármely szakaszában. 

- A csoportszobához tartozó öltöző, mosdó biztosítja a folyamatos, 

rugalmas napirendet az óvodába lépés első pillanatától.  
-  Fedett teraszunk az év mindennapján lehetővé teszi a friss levegőn való 

tartózkodást és mozgást.  
- Különálló tornatermünkben csoportbontásos formában szervezzük a 

mozgás tevékenységeket. A tornateremhez tartozó szertár jól felszerelt, 
sokféle sporteszköz áll rendelkezésre a gyermekek optimális testi és 
mozgás fejlesztéséhez.                                                                                                          

- Udvarunkon zöldövezetben, bokrok, fák árnyékában, 8 homokozóban 

(mind a nyolc csoporthoz külön homokozó tartozik, saját udvarrésszel), az 

autóforgalomtól távol jó levegőn játszhatnak, mozoghatnak mindennap az 
ide járó gyermekek.  
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- A kinti játék lehetőségei játékeszközökkel, telepített udvari játékokkal 
maximálisan kihasználtak. A képességfejlesztő játékokon csúszhatnak, 
mászhatnak, függhetnek kedvük szerint. 

- A kerékpár pályán többféle kerékpárral, motorral, rollerrel gyakorolhatják 
a közlekedést, kielégíthetik mozgás szükségletüket. 

- A sövénnyel védett sportpályán futballozhatnak, labdázhatnak, 
mozoghatnak a gyermekeink. 

- A különálló füves tornapálya, és a futópálya szintén hozzájárul a mozgás 
minél sokoldalúbb fejlesztéséhez. 

- Udvarunk számtalan lehetőséget ad a környezet megismerésére, 
megbecsülésére, óvására. 

- A gyermekek étkeztetését jelenleg külső konyhai szállító biztosítja. 
Óvodánk melegítő konyhával rendelkezik.  
 

6. 2. 2. A tartalmi munkát segítő eszközök 

- Csoportjaink játékkal, szemléltető eszközökkel való ellátottsága 
megfelelő, de folyamatos bővítése elengedhetetlen. 

- Korszerű, modern IKT eszköztárral rendelkezünk, melyet folyamatosan, 
az igényeknek megfelelően bővítünk - asztali számítógép, laptop, 

pendrive, projektor, vetítővászon, CD lejátszó, DVD lejátszó, okos TV, 

laminálógép, nyomtatógép, fényképezőgép, interaktív tábla, tablet.  

- A mozgásfejlesztéshez szükséges sporteszközök gazdagítására évek óta 
nagy gondot fordítunk, ennek eredményeképpen tornatermünk és 
sportudvarunk jól felszerelt, korszerű. 

- Könyvtárunk bővítésére, szakmai- és gyermekkönyvek beszerzésére kevés 
lehetőségünk van. A bővítést az alapítványunkból biztosítjuk. 
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6. 3. GAZDÁLKODÁS 

 

D.M.J.V. 

ÖNKORMÁNYZATA 
ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
KÖLTSÉGVETÉS 

közüzemi díjak 

felújítás 

bér + járulék 

karbantartás egy része 

ALAPÍTVÁNYI BEVÉTEL eszközök 

 

játékok  
 

képességfejlesztő játékok 

 

karbantartás 

 

stb. 

 

SZPONZOROK 

PÁLYÁZATOK 
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7. NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATA 

 

Célunk:  
- A gyermeki aktivitást, motiváltságot, kíváncsiságot ébren tartani, 

kielégíteni, a kreativitás előtérbe helyezni.  
- Érvényesíteni az ismeretet, képességet, attitűdöt. 
- Esélyegyenlőséget teremtő, diszkrimináció mentes légkört 

biztosítani. 
- Az inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazásával a befogadó 

közösség /gyermekek, szülők, alkalmazotti kör/ és az integrált 
gyermekek közötti optimális kapcsolatot kialakítani. 

- Gyermekeink elmélyülten, kreatívan tudjanak játszani. 
- Életkori sajátosságaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően, 

önmagukhoz képest fejlődjenek testileg, mentálisan, erkölcsileg és 
értelmileg. 

- Szeressenek mozogni, használják ki a rendelkezésükre álló, 
óvodánk által biztosított nagy területet.  

- Tudatosuljon bennük, hogy a sokféle mozgás, a helyes táplálkozás, 
a tisztálkodás, az időben történő pihenés, stb., mind saját 
egészségük megóvását, és fejlődésüket szolgálja. 

- Legyenek képesek pozitívan alkalmazkodni, együttműködni, 
érzékenyen reagálni társas és természeti környezetükre, óvják és 
gondozzák azt. 

- Őrizzék és ápolják anyanyelvünket, valamint népi és helyi 
hagyományainkat. 

A fogalmak egységes értelmezése a 1. sz. függelékben található.  
 

Általános feladat:  

- Az egészséges életmód alakítása 

- Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

- Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
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Elvárás az óvodapedagógusoktól - feladatunk 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 

kompetencia 

- Ismerje a gyermekek személyiségét és családi hátterét.  
- Pedagógiai tevékenységével egészítse ki a családi nevelést. 
- A gyermekek életkorát, igényeit figyelembe véve nyugodt, derűs 

légkört teremtsen. 

- Érvényesítse az inkluzivitást természetes élethelyzetek 
megteremtésével. 

- A csoportszobák, a terasz, az udvar, a tágabb környezet - erdő, 
séták stb. - adta lehetőségek kihasználásával a gyermekek 
mozgásigényét játékkal, mozgással elégítse ki, a gyermekek 

mozgáskészségét fejlessze. 

- Alakítson a gyermekekben a természeti, társadalmi környezethez 
való pozitív viszonyt. 

- Megfelelő beszédhelyzetek megteremtésével a gyermekek 

kommunikációs képességét folyamatosan fejlessze. 

- Erkölcsi és közösségi neveléssel a gyermekek szocializációját 
segítse. 

- A gyermekek, a családok speciális szükségleteinek, igényeinek 
figyelembe vételével vonjon be szakembereket, segítőket az 

esetleges hátrányok csökkentése érdekében. 
- Ismerjék meg kompetencia határait, szükség esetén kérje a 

szakemberek segítségét. /gyermekvédelmi felelős, pszichológus/. 
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8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

8. 1. Óvodánk csoportszerkezete  
Óvodánkban kialakult gyakorlat: homogén életkorú csoportok szervezése. 

Csoportszerkezet: 

 3- 4 évesek (két csoport) 
 4 - 5 évesek (két csoport) 
 5 - 6 évesek (két csoport) 
 6 - 7 évesek (két csoport) 

- Elveink és gyakorlati tapasztalataink alapján véleményünk az, hogy 

az azonos életkorú gyermekeknek hasonlóak a szükségleteik, 

igényeik, sajátosságaik, érdeklődésük, aktivitásuk, teherbírásuk, 

ezért a feltételeket /tárgyi, érzelmi, valamint a bánásmód / az adott 

életkorhoz igazítjuk. Különösen: játék, mozgásfejlesztés, 

kommunikáció, séták, kirándulások, szocializáció, önállóság.  

- Több lehetőségünk van az egyéni eltérések megismerésére, a 

differenciált egyéni fejlesztésre, bánásmódra. 

- Érzelmi biztonságot, stabilitást jelent a gyermekek számára, hogy 

három vagy négy évig ugyanazokkal a gyermekekkel és 

felnőttekkel tartanak kapcsolatot és tevékenykednek. 

- Több éve gyakorlat, hogy a várhatóan négy évet óvodába járó 

gyermekek egy csoportba kerülnek, így nem kell csoportot 

váltaniuk az iskolába lépés előtt.  
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8.2. Napirend és hetirend  
Óvodai életünk keretét a jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend 

és hetirend adja. Ez biztosítja a gazdag, változatos, párhuzamosan 

végezhető, képességfejlesztő, differenciált tevékenységek tervezését és 

szervezését, mely hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi, 

és közösségi fejlődéséhez. 

 

Napirend - minta a 2. sz. függelékben található  

Napirendünk kialakításában érvényesítendő elvek: 
- A gyermekek életkori sajátosságai. 
- A gyermekek egyéni fejlettségi szintje. 
- Tevékenységszervezés. /kötött – kötetlen/ 
- Szabadban szervezett tevékenységek, évszakhoz való 

alkalmazkodás. 
- Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi, azt 

óvodapedagógusaink alakítják ki. 
- Törekszünk a tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakítására, szem előtt tartva a szabad játék kitüntetett szerepét. 
- A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a 

gyermekek szükségleteihez, továbbá tekintettel van a helyi 
szokásokra, szabályokra. 

- Az étkezések kezdési és befejező időpontja meghatározott, de ezen 
időintervallumon belül folyamatosan foglalnak helyet a gyermekek, 

és egyéni tempójuknak megfelelően fejezik be az étkezést. 
Óvodapedagógusaink egyéni munkarendben, esetenként nagyobb átfedési 
időben dolgoznak. 
 

Hetirend - minta az 3. sz. függelékben található 

Hetirendünk kialakításában az alábbi elveket érvényesítjük: 
- A csoport ismeretében, a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

megfelelően alakítjuk ki a hetirendet, tág időkeretet biztosítva a 
tevékenységekben való elmélyüléshez. 
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- A mindennapos mozgást csoportonként mindennap a szabad udvari 

játéktevékenység előtt a teraszon, az udvaron, az erdőben 
szervezzük. 

- Rögzítjük a mozgás és az élményszerző séták helyét. 
- A többi napon az éves nevelési-tanulási tervnek, aktualitásoknak 

megfelelően szervezzük a tevékenységeket, a komplexitás elvét 
figyelembe véve. 

A heti rendünk és napirendünk kialakításakor fontos szempont az 
évszakhoz való alkalmazkodás. A nyári időszakra külön napirendet 
készítünk. 
 

8. 3.  Óvodapedagógusaink a nevelési évre készített vezetői 
munkaterv alapján: 
1. Éves nevelési és tanulási tervet készítenek 

 Az éves nevelési terv tartalmazza: 

- Az egészséges életmód, életvitel alakítása  - a testápolás, 

öltözködés, étkezés, pihenés, betegségmegelőzés és az 
egészségmegőrzés szokásait.  

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

szokásait.  
- Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

- A szabad játék szokásait.  
- Munka jellegű tevékenységek szokásait. 
- A tevékenységben megvalósuló tanulás szokásait. 

Az éves tanulási terv havi bontásban tartalmazza:  

- képességfejlesztés feladatait. 

- A korcsoportnak megfelelő mennyiségű, terjedelmű és szintű 
anyagokat a verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, 
gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás; a 
külső világ tevékeny megismerése - környezet megismerése és 
matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése tevékenységekben. 

2. Évközi és éves értékelést készítenek.  
 Ennek alapján szükség szerint kiegészíthetik a nevelési tervet.  
4. sz. függelék 
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3. Napirendet, heti rendet készítenek. 
 

4. A gyermekek képesség fejlődésének nyomon követésére fejlesztő 
tervet készítenek évente 3 alkalommal, és a csoportnaplóban rögzítik. 
 

5. Fejlesztési tervet készítenek. 
Amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelése valósul 
meg az óvodánkban, a törvénynek megfelelő fejlesztési tervet készít az 

adott csoport óvodapedagógusa. 
 Az ilyen gyermek fejlesztésében az óvodapedagógus együttműködik a 
fejlesztésben részt vevő fejlesztő pedagógussal, utazó gyógypedagógussal.  
 

8.4. Dokumentumaink: 

- A jogszabályoknak megfelelően a helyi programunkhoz igazodva 
szerkesztjük és vezetjük a felvételi mulasztási naplót. 

- A nevelési – tanulási tervet az erre a célra általunk szerkesztett, a  
programunkkal koherens csoportnaplóba rögzítjük. 

- A gyermekekről személyiséglapot vezetünk. 
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9. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

9. 1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA  - az óvodai nevelés 
valamennyi területére kiterjed  

Célunk: 
A gyermekek önállóságára, utánzási vágyára építve az egészséges életmód és 
életvitel, az egészségvédő szokások alakítása: 

 A személyi és higiénés szokások, igény alakítása. 
 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése. 
 A szervezet edzése, óvása, védelme, a gyermek egészségének védelme 

 Helyes táplálkozási szokások megalapozása: a magas cukortartalmú 
ételek és italok, a magas só – és telítetlen zsír – tartalmú ételek 
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök napi fogyasztása, 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzése 

 A gyermekek önállóságra nevelése. 
 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk  4., 5.,  kompetencia  

- Biztosítsa a gyermekek szomatikus nevelését, gondozását - melynek 

keretei közé tartozik minden olyan tevékenység, amely a gyermekek testi 

szükségleteit és mozgásigényét kielégíti. 
- Alakítsa a testápolás, öltözködés, táplálkozás helyes szokásait. 
- Lehetőségek kihasználásával teremtse meg az egészséges táplálkozás 
feltételeit. Szervezze meg a rendszeres napi gyümölcs, zöldség fogyasztást. 

- A gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni képességeinek megfelelően 

erősítse, fejlessze kondíciójukat, biztosítsa a szervezet edzését, a testkultúra 
fejlesztését /testnevelés és mindennapi testnevelés szervezés, egyéb programok/.  
- Mindezekhez minden gyermekcsoportban derűs, vidám, barátságos és 
tevékeny légkört biztosítson, ahol a gyermekek rendelkezésére áll a jó 
minőségű, megfelelő eszköz, a tér, az idő és az óvodapedagógus személye. 

- A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése érdekében jól szervezett, 
kiegyensúlyozott életritmust alakítson, amelyhez a megfelelően megtervezett és 
szervezett, folyamatos és rugalmas napirend, a játék, a mozgás, a pihenés 
rendszeressége adja meg az alapot. 

- A gyermekek egészségét védje, óvja, őrizze meg. 
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- Alakítsa a betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásait. 
Teremtse meg a pszichoszociális nevelés feltételeit - amely jelenti a 

harmonikus, szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezet – külső, 
belső tér – kialakítását. 

- A gyermekek biztonságérzetéhez teremtse meg a pozitív gyermek-

felnőtt viszonyt, alakítsa a harmonikus társas kapcsolatok 

feltételeit. 
-  Pozitív érzelmeken alapuló kommunikációs és 

metakommunikációs kapcsolatot alakítson. 
- Biztosítsa a nyugalom, az állandó törődés, a szeretet éreztetését, 

hogy óvodánkban a gyermekek vidámak, kiegyensúlyozottak, 
testileg, lelkileg egészségesek legyenek. 

Az óvodapedagógus szerepe modellértékű, ezért ahhoz, hogy a gyermekek 
mentálhigiénés fejlődése optimálisan biztosítva legyen: 

- Minden esetben példát adó, pozitív magatartást tanúsítson. 

- Biztosítsa a gyermekek testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságát. 
- Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel együttműködve  

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 
feladatokat lásson el. 

 

9. 2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT 

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

Célunk: 
- Gyermekeink legyenek kiegyensúlyozottak, nyíltak, környezetük 

iránt érdeklődők. 

- Csodálkozzanak rá a bennünket körülvevő természet szépségére, 
jóságára, becsüljék meg azt.  

- Fejlődjön esztétikai érzékük. 
- Érzelmileg azonosuljanak /identifikáció/ a közösségben kialakított 

szabályokkal, feladatokkal, tevékenységük – elsősorban játékuk – 

során fejlődjön kitartásuk, önállóságuk, önfegyelmük. 
- Törekedjenek az ÉN érvényesítésére a közösség értékrendjének 

megfelelően. 
- Kapcsolataikban /felnőttel, gyermekkel/ fejlődjenek erkölcsi 

tulajdonságaik: elfogadás, együttérzés, tolerancia, segítőkészség, 
figyelmesség, önuralom, pozitív attitűd, és érzelmi töltés. 
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- Képesek legyenek érzelmeik árnyalt kifejezésére. 
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szocializálása. 

- A gyermekek fogadják el, és értsék meg, hogy az emberek 
különböznek egymástól. 

- Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, mely megalapozza 
a nemzeti identitástudatot, a hazaszeretetet, a szülőföldhöz és a 
családhoz való kötődést 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk  4., 5.,  kompetencia 

- Alakítson optimális feltétel és kapcsolatrendszert, mely a 
gyermekek nevelésének pozitív irányú fejlesztését teszi lehetővé. 

- A berendezést, bútorokat, eszközöket megfelelően, esztétikusan 
válassza meg, hogy azok természetes anyagukkal, meleg színükkel 
segítsék a barátságos légkör és az otthonosság érzését, ezzel 
megteremtve a jó közérzetet, a komfortérzést. 

- Az elrendezéssel – leválasztott sarkok, bensőséges zugok – növelje 
a csoportszoba intimitását, családias légkörét, ezzel is biztosítva a 
kiscsoportok, játszó párok, barátok együttes tevékenységének 
zavartalanságát. 

- Közös élményeken alapuló tevékenységekkel, közösen átélt 
élmények biztosításával, melyek segítik az összetartozás, a 
közösségi érzés kialakulását, ismertesse meg az óvodát és 
környezetét a gyermekekkel, erdei séták, kirándulások alkalmával  

- Gazdag tevékenység és stabil szokásrendszert /annak ok-okozati 

összefüggéseit felismertetve/ alakítson, amely segíti a 
gyermekekben az együttműködési, alkalmazkodási készség 
fejlődését. 

- A gyermekek konfliktustűrő-, és megoldó képességét alakítsa, 
pozitív mintát és megerősítést nyújtson az indulataik által keltett 
összeütközések megoldására. 

- A gyermekek nyitottságára építve ismertesse meg a gyermekekkel 
szűkebb és tágabb környezetüket, a keresztény kulturális értékeket,   

- Ismertesse meg őket népi hagyományainkkal, ünnepkörökkel, 
szokásokkal. 

- Teremtsen és ápoljon helyi hagyományokat. 
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- A közösség tagjaként éreztesse az örömteli várakozás, majd az 
ünnepi együttlét élményét. Az ünnepek felszabadult, vidám 
hangulatával, vagy éppen ünnepélyességével emelje ki a 
gyermekeket a hétköznapokból, éreztesse velük egy nagyobb 
közösség /óvodai szintű/ összehangoltságát, együttes örömét.  

- Ébressze fel és fejlessze  a gyermekek egymás iránti érdeklődését, 
támogassa az egymáshoz közeledők játékát, ezzel is erősítse a 
baráti kapcsolatok kialakulását. 

Az óvodapedagógus  

- Igazságossága, következetessége legyen hatással a gyermekek 
pozitív tartalmú erkölcsi érzelmeinek fejlődésére. 

- Magatartásmintája, a gyermekek személyiségét elfogadó attitűdje 
segítse a gyermekekben a másság elfogadását, a tolerancia 
kialakulását. 

- A gyermekek életkorának megfelelő távlatok állításával, a közös 
tervezgetés, készülődés /ajándékkészítés, Anyák napi vendéglátás, 
bábszínház látogatás, stb./ örömével erősítse a közösségi érzést, 
érzékeltetve, hogy az eredmények együtt is elérhetők. 
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9. 3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS 
NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA - Pedagógiai Programunk egyik 

kiemelt feladata 

“Nyelvében él a nemzet” 

/Széchenyi István/ 

Célunk: 
- A gyermekek ismerjék, szeressék, becsüljék anyanyelvüket. 
- Differenciált képességfejlesztés hatására szívesen, tisztán, 

folyamatosan és egész mondatokban beszéljenek. 
- Fejlődjön a gyermekek verbális és metakommunikációs képessége. 
- Alakuljon ki hallgató /befogadó/ és közlő /átadó/ képességük. 
- Fejlődjön beszédkészségük, bővüljön aktív és passzív szókincsük. 
- Szükség szerint és megfelelő életkorban részesüljenek logopédiai 

ellátásban. 
- Az önálló véleménynyilvánítás váljon természetes igényükké. 
- Fejlődjön reproduktív készségük, emlékezetük, szövegértésük. 
- Gyermekeink legyenek nyitottak, érdeklődők, kíváncsiak a szűkebb 

és tágabb környezetükre, érvényesüljön az ismeret, képesség, 
attitűd egysége. 

- Probléma- és feladatmegoldásban bontakoztassák ki egyéni 
képességeiket, alkotóképességüket, törekedjenek önállóságra, 
legyenek rugalmasak. 

- Érzékelésük, észlelésük legyen pontos, emlékezetük megbízható, 
képzeletük gazdag, figyelmük összpontosításra képes. 

- Tudjanak elvégezni alapvető gondolkodási műveleteket életkori 
sajátosságaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően, melynek 
birtokában intelligenciájuk tovább fejlesztésének lehetősége 
alapozódik meg. 

 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk  1., 3. kompetencia 

- Alapozza meg és fejlessze az anyanyelvi nevelés területén adódó 
kompetenciákat.  

- Szeretetteljes, elfogadó viszonyt alakítson az egyes gyermekekkel, 

jó csoportlégkört, beszédre ingerlő szituációkat teremtsen. 

- Fordítson figyelmet a gyermek meghallgatására, a gyermeki 
kérdések támogatására és a válaszok igénylésére 
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- Motiválja metakommunikációs jelzések használatára a 

gyermekeket, ezáltal fejlessze mimikájukat és testbeszédüket. 
- Örökítse anyanyelvi kultúránkat, melynek megalapozása 

óvodáskorban kezdődik. 
- A gyermekeket ismertesse meg a szép magyar nyelv használatával, 

szókincsüket, kifejezőkészségüket, beszédkészségüket, reproduktív 
képességüket fejlessze. 

- Alakítsa és fejlessze a gyermekek beszédtechnikáját /beszédlégzés, 
artikuláció, beszédtempó, hangsúly, hanglejtés/. 

- Kísérje figyelemmel a gyermekek beszédfejlődését és szükség 

esetén irányítsa szakemberhez.  

- Érdeklődésre, kíváncsiságra, élményre és tapasztalatra építve 
fejlessze a gyermekek érzékelését, észlelését, hiszen ez az első és 
legfontosabb lépcsőfok az ismeretszerzésben, mely a külvilág és a 
személyiség közötti közvetlen kapcsolat megteremtésének alapját 
képezi /vizuális, taktilis, akusztikus/. 

- A gyermekek figyelmét irányítsa a környezetben történt 
változásokra. 

- Fejlessze a gyermekek emlékezetét, mely biztosítja az 
információtárolást, teremtse meg azok további feldolgozásának és 
felhasználásának lehetőségét /reproduktív, akusztikus, optikus, 
logikus, térbeli/. 

- Biztosítson változatos élményeket, tapasztalatokat. 

- Ismerje meg képzeletük szintjét. 
- Használja ki a manuális formaalakítás lehetőségeit.  
- Szituációk teremtésével fejlessze önkéntelen, szándékos 

figyelmüket, összpontosító képességüket. 

- Ismerje meg a gyermekek gondolkodását, gondolkodási műveletek 

gyakoroltatásával fejlessze azt - analízis, szintézis, általánosítás, 
konkretizálás, kiegészítés, összehasonlítás, rendezés, összefüggések 
felfedezése. 

- Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet, és a kreativitás 
fejlődését elősegítő, ösztönző környezetet biztosítson. 

- A gyermekek természeti és társadalmi környezetből szerzett 
tapasztalatait, ismereteit bővítse, rendszerezze, gyakoroltassa 

tevékenységekben és megváltozott helyzetekben. 
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Az óvodapedagógus  
- Attitűdje modell értékű, ezért beszéde legyen érthető, tisztán, 

helyesen képezze a hangokat, mondatszerkesztése legyen egyszerű, 
változatos. 

- Metakommunikációs jelzései legyenek egyértelműek, kifejezők, 
gazdagok, árnyaltak és legyenek összhangban a szavak tartalmi 

jelentésével. 
- Ismerje meg a gyermeki érdeklődés irányultságát. 
- Segítse a gyermekeket a mindennapi életben való eligazodásban, a 

szűkebb és tágabb környezetükhöz, az élő és élettelen természethez, 
a technikához való viszonyulásukban. 

 

Anyanyelvi ajánlás a 5.sz függelékben található. 
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10. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

10. 1.  JÁTÉK - Pedagógiai Programunk egyik kiemelt feladata 

„Mindenhez van jogom, hát játszom. 
                            Föntről gyermeknek, 

                                        lentről embernek látszom „ 

/ Ratkó József / 

- A játék az óvodáskorú gyermek legfőbb, szabadon választott 
tevékenysége, elemi szükséglete, a szocializáció színtere.  

- Általa ismerkedik a gyermek a környező világgal.  
- Tapasztalatokat szerez, gyakorolja azokat a tevékenységi formákat, 

amelyek nélkülözhetetlenek.  
- A gyermek a játékban él, és fejlődik. Aktív, önálló játéka lehetővé 

teszi személyiségének sokoldalú fejlődését.  
- A játék a gyermek önmegvalósítása, lelkiállapotának, érzelmeinek, 

vágyainak önkifejezése. 
- A gyermek játéka a környezetét tükrözi, de átalakított formában, 

mivel saját emlékképei, érzelmei, ismeretlen vágyai tükröződnek 
benne. 

- A játék külső céltól függetlenül magáért a tevékenységért van, 
amelyet az örömszerzés kísér. 

- A szabad játék folyamat a kisgyermek elemi pszichés szükséglete, 
mindennap, hosszantartóan, visszatérő módon, zavartalanul ki kell 
elégülnie. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabad játék 
túlsúlyának érvényesülését. 

- Az óvodai játék színtere, helye a csoportszoba, a terasz és óvodánk 
udvara. Mindhárom helyszín sajátos körülményeket teremt a 
gyermekek számára. E sajátosságokhoz igazodóan megteremtjük, 
és folyamatosan biztosítjuk a feltételeket, amelyek mellett a 
gyermekek nyugodtan játszhatnak. 
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JÁTÉK a csoportszobában 

- A csoportszobák berendezése lehetővé teszi a minél tágabb játéktér 
kialakítását. Minden csoportszobában játszóhelyek, játszósarkok 
vannak, ezért a gyermekek nem zavarják társaik játékát. A 

gyermekek önállóan, szabadon választhatják meg a játékukhoz 
szükséges helyet és eszközt. Minőségben és mennyiségben is 
gazdag játékeszköz készlet áll a gyermekek rendelkezésére. 

- Az időjárás függvényében a csoportszobában használt 
játékeszközök, bútorok kivihetők a teraszra. 

JÁTÉK az udvaron, teraszon 

- Az óvoda udvara, terasza másképpen hat a játék alakulására, mint a 
csoportszoba. Udvarunkon, teraszunkon megnövekszik egy-egy 

játéktevékenységhez szükséges hely, új vonásokkal gazdagítva a 
gyermekek játékát.  

- Minden csoport önálló játéktérrel és terasszal rendelkezik. 

Homokozók, természetes anyagokból készült mászókák, csúszdák 
állnak a gyermekek rendelkezésére, mozgásos képességfejlesztő 
játékokon játszhatnak. A nyugodt játéhoz a szükséges feltételeket 
biztosítjuk. Játékeszközeink biztosítják a természetes 
támaszgyakorlatok kúszás, mászás, csúszás játékos gyakorlását. 

 

Célunk: 
„Játékosan, komoly, harmonikus emberekké szeretnénk nevelni a gyermekeket.”                       

                                              / Erik Erikzon / 

 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 4., 5. kompetencia 

- Biztosítsa tudatos jelenléttel az élményszerű, elmélyült gyermeki 

játék kibontakozását. 
- Segítse támogató, serkentő, ösztönző magatartással a játék 

alakulását. 
- Helyezze előtérbe a játék kiemelt jelentőségét, a szabadjáték 

túlsúlyának érvényesülését. 
- Alapelvünk szerint minél több összefüggő játékidőt és lehetőséget 

biztosítson az elmélyült játékhoz, a szabad játékhoz, amit a 
folyamatos és rugalmas napirendünk lehetővé tesz. 
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- Fejlessze a játékban a gyermekek értelmi, motoros, kommunikációs 
képességeit, érzelmi-akarati tulajdonságait, szociális magatartását. 

- Biztosítson a gyermekek számára gazdag lehetőséget az élmény-, és 
tapasztalatszerzésre. 

- Segítse a gyermekek önmegvalósító törekvéseit. 
- Biztosítson szabad teret a gyakori ismételgetésekre, 

próbálkozásokra, kísérletezgetésekre. 
- A gyermekeket ösztönözze az eredeti ötletek alapján felállított 

játékszabályok megvalósítására. 

- A gyermekek által kezdeményezett játékokat tartsa tiszteletben. 

- A gyermekek tevékenységi és utánzási vágyát, önállósulási 
törekvéseit elégítse ki. 

Az óvodapedagógus 

- Játsszon együtt a gyermekkel, javaslataival alakítsa a játék 
tartalmát. 

- Teremtse meg a játékhoz szükséges feltételeket, a szabad, nyugodt 

játék lehetőségét, a barátságos környezetet, csoportlégkört. 
- Biztosítsa a gyermekek számára az életkori sajátosságoknak 

megfelelő mennyiségű és minőségű képességfejlesztő 
játékeszközöket. Saját készítésű és a gyermekekkel közösen 
készített eszközökkel bővítse a játék tartalmát. 

- Ötleteivel, a spontán helyzetek kihasználásával segítse a 

gyermekeket a játék szabad választásában. 
- Biztosítson élményt, tapasztalatszerzési lehetőséget a gyermekek 

játékához. 
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10. 2. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

- A gyermeki munka sajátossága, hogy minél kisebb a gyermek, 
annál több játékos elem szövi át munkáját. Jellemzi a labilitás, tehát 
az, hogy könnyen átmegy játékba, s ez 6-7 éves kor végére sem 
tűnik el teljesen. 

- A munka általános vonásaival azonos benne, hogy célját a külső 

szükségesség adja, eredménye mindenki számára mérhető, 
alaposabb ismereteket, készségeket kíván, mint a játék. 

Célunk: 
- Alakuljon a gyermekek különböző munkaformákhoz fűződő pozitív 

érzelmi viszonya. 

- Fejlődjenek, alakuljanak a munkavégzéshez szükséges készségek, 
szokások. 

- Ismerjék meg a munkavégzéshez használt eszközök nevét, 
rendeltetését. 

- A szabadban végzett munka erősítse a gyermekek fizikumát, 
növelje állóképességüket. 

- Gazdagodjanak természeti és társadalmi környezetükről szerzett 
ismereteik, tapasztalataik, ismerjék fel a munka környezetükre 
gyakorolt hatását. 

- Fokozódjon önállóságuk nemcsak az önkiszolgálásban, önálló 
feladatvégzésben, hanem az egyszerűbb munkaszervezésekben is. 

- A közösségért végzett munka során erősödjön kötelesség, 
felelősség és szabálytudatuk, fejlődjön önszabályozásuk, 
önértékelésük. 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 4., 5.,  kompetencia 

- Biztosítsa a megfelelő munkafeltételeket. 

- A munkavégzést segítse, irányítsa. 

- Ismerje meg az óvodába érkező gyermekek elemi tapasztalatait a 

munkáról /önkiszolgálás szintje/. 
- Személyes példaadással a munka jellegű feladatok elvégzésére 

ösztönözzön, szem előtt tartva a fokozatosságot. 
- Biztosítson lehetőséget minden korcsoportban az önálló 

munkavégzésre. 
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- Elegendő időt biztosítson a különböző tempójú gyermekek sikeres 
tevékenységéhez, a kevésbé eredményes mozzanatok 
begyakorlására. 

- Gondoskodjon megfelelő méretű, minőségű, és mennyiségű 
eszközről, azok helyes, rendeltetésszerű használatát, rendben 

tartását ismertesse meg a gyermekekkel. 

- Segítse a közösség formálódását a célok közös megfogalmazásával, 
a munkálkodás közös élményével, az elért eredmény 
felismertetésével. /pl.: ajándék készítése, készülődés az ünnepekre, 
stb./ 

- Az egyéni sajátosságokat is figyelembe vevő értékeléssel a 

gyermekekben az önértékelés képességét fejlessze. 

 

A munka tartalma: 

Évfolyamtól függően bővül a munkafajták köre, azokon belül az 
életkornak megfelelően az egyes munkafajták tartalmukban 
kiszélesednek, munkamozzanatok bonyolultabbá válnak. 
Önkiszolgálás Közösségért 

végzett munka 

Alkalomszerű 

munka 

Kerti munka 

- testápolás 

- étkezés 

- öltözködés 

- közvetlen        
környezetük 
rendjének 

megőrzése 

 

- közösségi 
megbízatás: 
pl. étkezéssel, 
takarítással, 
tevékenység 

előkészítésével 
kapcsolatos 

teendők 

- teremrendezés 

- játékjavítás 

- tisztítás 

- ajándékkészítés 

- segítés  
kisebbeknek 

- megbízatások 

teljesítése stb. 

- természetsarok 

- élősarok 

gondozása 

- udvarrész, 
kertrész rendben 

tartása 

- teraszláda 

- állatgondozás 

 

 

 

 

 

 

 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

42 

 

 

10. 3. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

Az élet értelmessége a kapcsolatokban nyilvánul meg. 

Az élet értelmes, ha választhatunk - ez az autonómia. 

Az élet értelmes, ha ezt mások is megerősítik - ez a megbecsülés. 

Az élet értelmes, ha megéljük hatékonyságunkat - ez a kompetencia. 

Értelmes életet élünk, ha van helyünk a világban." 

/ Zsolnay József/                                                                                                            

A gyermek születése pillanatától tanul. Minden tevékenységét áthatja a 
tanulás. 

Célunk: 

Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermek képességeinek fejlesztése, 
tapasztalatainak bővítése, rendezése, ismereteinek alkalmazása. 

 

Elvárás az óvodapedagógustól -  feladatunk 1., 2., 3., 4., 6., 7. 

kompetencia 

- Készítsen tanulási tervet, benne képességfejlesztő feladatot,                          

anyagot megjelölve, figyelembe véve az egy csoportba járó 
gyermekek életkori sajátosságait, már meglévő ismereteit, egyéni 
képességeit, és az aktualitásokat.  

- Segítse elő a teljes személyiség fejlődését. 
- Tanulást támogató környezetet teremtsen, ezáltal a gyermekek 

kompetenciáit fejlessze. 

- A tanulás során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítse a 

gyermeki személyiség kibontakozását. 
- Építsen a gyermekek már meglévő egyéni képességeire, 

ismereteire. 

- Törekedjen a tanulási tevékenységekben a belső indíték, attitűd, 
kíváncsiság ébrentartására, fejlesztésére. 

- A gyermekekkel az „én is tudom, én is tudhatom” érzését 
ismertesse meg. 
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- Egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel, eltérő idejű tanulási 
idővel érje el, hogy mindenki a maga módján, a maga ütemében, a 

maga képességei szerint leginkább tudjon kibontakozni, fejlődni. 
- A műveltségi területek tevékenységeinek komplex szervezésével 

biztosítson lehetőséget a gyermek egyéni képességeinek 
kibontakoztatásához, fejlődéséhez. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 
- Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és 

viselkedéstanulás. 
- A spontán, játékos tapasztalatszerzés. 
- Gyakorlati problémamegoldás. 
- A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 
- Az óvodapedagógus által kezdeményezett játékos cselekvésből 

kiinduló, felfedeztető megértésen és tevékenységen alapuló 
fejlesztés. 

- Kooperatív tanulás. 
- Játékba integrált tanulás. 

A fejlődést elősegítő tevékenység/-ek szervezeti formája:  
 kötött 
 kötetlen 

                                                                                                  

A fejlődést elősegítő tevékenység/-ek során alkalmazott 
munkaformák:  
 egyéni 
 csoportos 

 frontális 

 páros 

A tanulás időtartalma: 
- növekvő időtartamú: 5-35 perces 
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10. 3. 1.  MOZGÁS - az egészség nevelés szerves része- Pedagógiai 
Programunk egyik kiemelt feladata 

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás, melynek minden formája 
élményt nyújt számára. 

- Ez az életszakasz a legkedvezőbb periódus a mozgás tanulására, 
tanítására, gyakorlására. 

- A nagymozgásoktól a finommotoros manipulációig mindent 
magába foglal, az egész személyiség fejlesztésére irányul. A 
megismerési folyamatokra, a figyelemre, az érzelemre, az erkölcsi- 
akarati tulajdonságok és a szép iránti érzék kialakulására. 

- A mozgás az alapja a beszéd, a gondolkodás fejlődésének, az 
önismeretnek, a reális énkép kialakulásának. 

- Fontos számunkra a természetes környezetben történő szabad és 
szervezett mozgás lehetőségének kihasználása. Törekszünk arra, 
hogy a gyermekek jó közérzettel, jó hangulatban érzelmileg 
motiváltan vegyenek részt a mozgásos tevékenységekben. 

- Változatos eszköz használattal, és játékélménnyel gazdagítjuk 
mozgásukat, segítjük mozgásbiztonságukat és ösztönözzük az új 
játékformák kialakulását.  

Célunk: 
- A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése, 

a mozgásigény kielégítése. 
- A mozgástapasztalatok bővítése, egyéni mozgásszint fejlesztése, a 

szervezet teherbíró képességének, egészséges fejlődésének 
elősegítése 

- Motoros képességek fejlesztése: kondicionális -, koordinációs 
képesség mozgékonyság, hajlékonyság.  

Mozgásos képességek fejlesztésének rendszere lásd: 6. számú függelék  
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Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk- 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  

kompetencia 

- Fejlessze a gyermekek fizikai állóképességét, a fizikai aktivitáson 
keresztül a szellemi aktivitást. 

- A lehetőségek kihasználásával fejlessze a nagymozgások, a 
fizikális erőnlétet, a finommozgásokat, a szem-kéz, szem-láb 
koordinációt. 

- Segítse a testséma, a test koordináció kialakulását.   

- Segítse a gyermekek önbizalmának, önértékelésének alakulását. 

- A látási és hallási észlelés, érzékelés fejlesztését alapozó, ill. az azt 
segítő mozgásokat gyakoroltasson. 

- Fejlessze a gyermekek ritmusérzékét, problémamegoldó képességét 
mozgásos tevékenységgel elvégzett feladatmegoldásokkal. 

- Maximális lehetőséget biztosítson arra, hogy a gyermekek egyéni 
tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző 
mozgásokat. 

- Különböző nehézségű, differenciált feladatok adásával segítse elő, 
hogy minden gyermek megtalálja a képességének legmegfelelőbb 
mozgásos feladatot. 

- Segítse a kezesség (lateralitás), a dominancia alakulását. 

- A gyermekek mozgással kapcsolatos és a mozgáshoz kapcsolható 
szókészletét bővítse. 
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A MOZGÁSFEJLESZTÉS TARTALMA 

1. Szabadon választott kötetlen mozgástevékenységek 

- A természetes mozgásigény, mozgáskedv kielégítéséhez, megfelelő 
idő, hely, eszköz biztosítása a szabadban és a csoportszobában 
egyaránt. 

2. Mindennapi szervezett játékos mozgás 

- A gyermeki szervezet felfrissítését, a motoros képességek 
fejlesztését, a szervezet edzését, az egészség megszilárdítását 
szolgálja. 

- Középpontjában a mozgásos játékok állnak, kiegészülnek 
lábboltozat javító speciális járásokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal. 

- Csoportonként mindennap az udvari játéktevékenységek előtt, 
lehetőség szerint a szabadban történő szervezés. 

3. Mozgás 

Az óvodapedagógus által szervezett, irányított tevékenység:     
1. 3-4 éveseknek heti 1 alkalommal. 

2. 4-5 éveseknek heti 1 alkalommal. 

3. 5-6 éveseknek heti 1 alkalommal, illetve a csoportvezető óvónők 
döntése alapján lehet heti 2 alkalommal. 
4. 6-7 éveseknek heti 2 alkalommal, melyből az egyik tervezett, kötött 
keretű sportfoglalkozással kiváltható. 

- Az időjárástól függően a mozgás tevékenységet lehetőleg a 
szabadban szervezzük. /terasz, füves sportpálya, az óvoda udvara, 
az erdő/ 

- Óvodánk udvarán, teraszain és tornatermében minden csoportnak 
lehetősége van a testnevelés szervezésére csoportbontásban is. 

- Minden nevelési év elején a nevelőtestület elkészíti a tornaterem 
beosztási rendjét.  

 

A feladatok megvalósításához segítséget nyújt 7. sz. függelékünk. 
 

4. Különböző sportnapok, sporttevékenységek szervezése 

Séták, kirándulások, csoportok közötti vetélkedő. 
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10. 3. 2. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE             

Óvodánk és környezete kimeríthetetlen lehetőségeket biztosít arra, hogy a 
gyermekek a külső világot tevékenyen megismerjék.  Nevelési 
feladatainkat, az ismeretek átadását sokoldalú tapasztalatszerzéssel 
valósítjuk meg. 

- A gyermeki kíváncsiság, a rácsodálkozás élménye és öröme a kulcs 
környezetünk felfedezéséhez. A gyermekek érdeklődése a 
lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan tapasztalatokat gyűjtsön 
természeti és társadalmi környezetéről, annak formai, mennyiségi 
és téri viszonyairól. Személyes tapasztalatai formálják viszonyát, 
érzelmeit, megalapozzák a későbbi felnőtt magatartást. 

- Az óvodába kerülő gyermekek már rendelkeznek bizonyos 

matematikai tapasztalattal. Környezetükből szerzett élmények, 
ismeretek hatására felismerik a tárgyak nagysága közötti 
különbséget, képesek meghatározni kevés elemű halmaz 
számosságát. A tapasztalatszerzés akkor igazán eredményes, ha a 
gyermekek olyan manipulációs helyzetben szerzik meg, mely 
számukra problémát jelent. 

- A 3-4 és 4-5 éves gyermekek a mindennapi játék, egyéb 
tevékenységek, testnevelés, séták, kirándulások alkalmával, a 
természet tárgyaival, jelenségeivel való találkozás során, illetve az 

alkotó tevékenységük eredményeképpen cselekvésbe ágyazva 
szerezzenek matematikai tapasztalatokat. 

- A 5-6 és 6-7 éves gyermekek a mindennapi tevékenységek 
matematikai tapasztalatain túl, az óvodapedagógus által szervezett 
formában is bővítik matematikai ismereteiket. 

Célunk: 
- A gyermekek érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, a külső 

világhoz való pozitív érzelem alakítása. 
- Biztonsággal tájékozódjanak és igazodjanak el környezetükben. 
- Pozitív érzelmi viszony alakítása a problémahelyzetek 

megoldásához, a logikus gondolkodás megalapozása. 
- A külső világ megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli, térbeli és síkbeli szemléletének alakítása. 
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- Környezettudatos és környezetbarát magatartás és életvitel 
elsajátítása. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása.  

-  Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

kompetencia 

- Az életkori sajátosságokat szem előtt tartó élményszerző alkalmak 
során szereztessen a gyermekekkel mozgásos, érzékszervi 
tapasztalatot a környező világról. 

- Szereztessen tapasztalatokat a szűkebb és tágabb természeti- 
emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

- Környezetük megtapasztalása során szerzett benyomások, 
ismeretek megbeszélésével nyelvi, kommunikációs képességeiket 

fejlessze. 

- Játékos cselekvési helyzetek teremtésével juttassa a gyermekeket 

olyan ismeretek birtokába, amelyek segítik őket a környezet 
viszonyai közötti eligazodásban. 

- Méréssel, számlálással alakítson készségeket. 
- Tegye képessé a gyermekeket a problémák meglátására, 

megoldására problémaszituációk létrehozásával. 
- Ismertesse meg a környezetvédelmi jeles napok tartalmát, 

jelentőségét. 
- Tudatosan tervezze meg a 3-7 éves korú gyermekek már meglévő 

ismereteire, tapasztalataira építve a tevékeny, közvetlen 
megfigyelésre, tapasztalásra épülő témaköröket, tartalmakat. 

- A folyamatos tevékenységhez szükséges eszközöket, lehetőségeket 

biztosítsa az udvaron, a természetben és csoportszobai 
körülmények között. 

- Az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket is figyelembe 

vevő tevékenység formákat alakítson ki. 
A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE  - Pedagógiai 
Programunk egyik kiemelt feladata 

A következő témákat javasoljuk feldolgozásra: 
- Természeti környezet- állatok, növények, időjárás, évszakok, 

napszakok stb. 
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- Társadalmi környezet- szülőföld, hazai táj, helyi hagyományok, 
néphagyományok, szokások, családi és tárgyi kultúra, emberek stb. 

- Környezetvédelem- környezettudatos életmód- környezet szeretete 

A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök megismertetése, lehetővé téve a gyermekek 
számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel 
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a 
jövő rajtuk is múlik. 

MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK SZERZÉSE 

A következő témákat javasoljuk feldolgozásra: 
- Tárgyak, személyek összehasonlítása, válogatások, rendezések. 

Halmazalkotás. 
- A számfogalom előkészítése, alapozása. 
- Tapasztalatok a geometria körében. 
- Mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyok 

A feladatok megvalósításához segítséget nyújt 8. sz. függelékünk. 

 

10. 3. 3. MŰVÉSZETI NEVELÉS 

“A művészetek, műalkotások megismerése, átélése igen jelentős szerepet játszik az 
emberformálásban.” 

Az Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; a Verselés-mesélés; a Rajzolás, 
festés, mintázás, kézimunka a gyermeki alkotókészség fejlesztésének 
hatásos eszközei, a szabadjátékra hasonlítva az önfejlődésnek, 
önfejlesztésnek legfőbb eszközei. 

A gyermek befogadás és alkotás során megéli a jót, a szépet, de a rosszat, a 
csúfat és a félelmeket is. Élménnyel gazdagodva ízlése, igényessége fokozódik, 
gazdagodik érzelemvilága, elvarázsolódik, átéli a csodát és képes maga is 
létrehozni azt. A létrehozott alkotások segítenek a gyermeki alkotókészség 
megismerésében. Sajátos jelzések annak kifejezésére, amit a gyermek szóban 
megfogalmazni képtelen. A művészetre nevelés célunk, feladatunk és eszközünk 
is a gyermek formálásában 
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VERSELÉS, MESÉLÉS 

- 3-7 éves korban a gyermekek a játék mellett a mese révén 
közelíthetők meg a legjobban, és ők is leginkább a játék és a mese 

segítségével tudnak kapcsolatba lépni a környező világgal. 
- A mindennapos mesélés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

- Népmeséink és gyermekmondókáink a magyar nép lelkével és 
beszédével századokon át, csiszolt művészetével szólnak a 

gyermekekhez. 

- A mesét az átváltozás motívuma, az ellentétek kedvelése, az 
ismétlések, a veszély és menekülés helyzetei, a kompenzálás, a 
vágyteljesítés dinamikája teszi lelki-szellemi élménnyé. 

- A vers érdekes ritmusa, hangzása, a mozgásélménnyel 
összekapcsolódó hangulata, érzelme miatt vonzó. 

- Segíti a beszéd fejlődését, kifejezésformák, mondatszerkezetek 
rögzítését, emlékezetbe vésését. Nyelvi mintákat ad és bővül a 
szókincs is. 

- A jó és jól elmondott vers, mese hatása a beszéd mellett megjelenik 
a rajzokon és a játékban is. 

- A gyermekek a beszélővé, olvasóvá nevelődés első lépéseit spontán 
és játékos módon teszik meg. 

- Bármilyen más mozgás, tevékenység, rajzolás, mintázás bábozás 
stb. színesebb, vidámabb, hangulatosabb, élményszerűbb lesz egy 
mese, mondóka vagy vers által. 

- Az óvodapedagógus a gyermekcsoport szokásainak, a pillanatnyi 
helyzetnek ismeretében maga dönti el, hogy a kiválasztott verset, 
mesét az egész csoportnak együtt, vagy néhány gyermeknek játék 
mellett kívánja elmondani. 

- Irodalmi élmény érje a gyermeket ahányszor a nap folyamán 
lehetőség, és igény van rá.  

Célunk: 
- Az irodalmi művek megszerettetése. 
- Érzelmi biztonság alakítása, érzéki-, érzelmi élmény nyújtása 

- A gyermek szemléletmódjának és világképének alakítása 
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- Nyelvművelés. 
- Olvasóvá-beszélővé nevelés. 

 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  

kompetencia 

- Keltse fel a gyermekek vers-mese iránti igényét, tegye el- és 
befogadóvá őket az irodalmi élmények iránt. 

- Az irodalmi élmények befogadásához szükséges feltételeket- hely, 

idő, eszköz- teremtse meg. 

- Alakítsa érdeklődésüket és törekedjen annak fenntartására. 
- Biztosítson lehetőséget a gyakori, igény szerinti ismétlésekre. 
- Biztosítsa minden gyermek számára az önkifejezés módját a vers, 

mese által. 
- Alakítsa a gyermekek szemléletmódját, világképét. 
- Törekedjen a gyermekek beszédkedvének fenntartására, a 

gyermekek meghallgatására, önálló versek, mondókák, mesék 
kitalálásakor is. 

- Vegye számba a mesélés, versmondás alkalmait, keresse meg azok 

helyét a gyermekcsoport heti és napirendjében. 
- A verseket, meséket értelmezze, tanulja meg és színesen adja elő. 

- A szükséges szemléltető eszközöket készítse el és tartsa rendben. 
- Korosztálynak megfelelő tartalmú nézegetni való képeskönyveket 

válogasson a gyermekek könyvespolcára. 
- A régi könyvkészletet bővítse új mese-vers kiadványokkal. 
- Egész évre szóló kerettervet készítsen, mely tartalmazza az 

életkornak megfelelő mennyiségű terjedelmű és szintű mondókákat, 
verseket és meséket – klasszikus és kortárs irodalmi műveket, 
népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, 
rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág 
elemeit, meséit. 

 

 A feladatok megvalósításához segítséget nyújt 9. sz. függelékünk. 
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BÁBOZÁS, DRÁMAJÁTÉK 

“Nem annyira a produktum a fontos, 

hanem maga a tevékenység folyamata, 
hiszen ez hat alakítólag a gyermek személyiségére.” 

- A bábozás és dramatizálás szoros összefüggésben és 
kölcsönhatásban áll egymással, társművészetek. A bábozás is és a 
dramatizálás is irodalmi élményből táplálkozik. 

- A báb- és drámajáték a gyermekeknek az a tevékenysége, amelyet 
önként vállal, amelyben adottságai, és képességei szerint önmagát 
adhatja. 

- A báb- és drámajáték lehetőséget ad a gyermekek személyiségének 
megismerésére, kibontakoztatására, komplex fejlesztésére.  

- Elősegíti a gyermekek öntevékenységének, problémamegoldó 
képességének, önálló gondolkodásának, kreativitásának fejlődését, 
tapasztalatok szerzését. 

- Nemcsak értelmi képességeik, hanem érzelmi életük és 
értékviláguk is gazdagodik. Hozzájárul a világra nyitott, 
kiegyensúlyozott személyiség kialakulásához. 

- Megkönnyíti, természetessé teszi a gyermekek beilleszkedését, 
fejleszti a csoport összetartozás érzését, önismeretre nevel. 

Célunk: 
- Fejlődjön a gyermekek személyisége bábozással, dramatizálással. 
- A gyermekek fejezzék ki, éljék át, játsszák el érzéseiket, 

élményeiket. 
- Fejlődjön beszédkészségük, gyarapodjon szókincsük, 

fogalomhasználatuk. 
- Fejlődjön szervezőkészségük, alkalmazkodó képességük, 

kreativitásuk, képzeletük, önértékelésük, önismeretük. 
- A bábok mozgatása közben fejlődjön a gyermekek szem-kéz 

koordinációja, finommotorikája, észlelése, ritmusérzéke, 
térészlelése. 

- Drámajáték közben fejlődjön térérzékelésük, nagymozgásuk, saját 
testükről alkotott képük. 
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Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6., 

kompetencia: 

- Ismertesse meg a gyermekeket a bábbal , tanítsa meg őket a báb 
helyes mozgatására. 

- Biztosítson megfelelő méretű bábokat, jelmezeket, kellékeket. 

- Adjon segítséget a gyermekeknek a bábkészítéséhez, a tér 
berendezéséhez, szereposztáshoz stb. 

- Megfelelő helyet és elegendő időt biztosítson a báb- és 
drámajátékhoz. 

- A tárgyi feltételeket biztosítsa a bábok, díszletek, jelmezek 
készítéséhez, a technikák gyakorlásához 

A bábozás, dramatizálás a mesékhez kapcsolódik, de attól függetlenül is a 
délelőtt során kezdeményezheti az óvodapedagógus és a gyermek.  
 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
„A zene nem magányosok kedvtelése, 

 hanem lelki erőforrás, 
 amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. 

Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek.” 

/Kodály Zoltán/ 

- A zene lelki táplálék, minél kisebb a gyermek annál nagyobb 
szüksége van rá.  

- Óvodapedagógusaink olyan nevelői légkör megteremtésére 
törekszenek, melyben fokozódik a gyermekek zenei érdeklődése, 
aktivitása. 

- Elsődlegesnek tartjuk a belső élményt nyújtó, örömteli, aktív 
éneklést. Mivel az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága az 
átélés, a befogadás elsődlegessége, arra törekszünk, hogy minél 
több zenei élményhez /népi mondóka, gyermekdal, népdal, 
klasszikus műzene, stb./ juttassuk gyermekeinket. 

- Az átélt élmények újra játszásra, újra éneklésre, 6-7 éves korban 
már zenei „alkotásra”, kreativitásra ösztönzi őket. 

- A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat a gyermekek 
egész személyiségére. 

 

 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

54 

 

- A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek néptáncok, és népi 
játékok a hagyományok megismerését, tovább élését segíti. 

- Nevelőmunkánk során abban bízunk, hogy igényes, az értékes zene 
iránt fogékony gyermekekké formáljuk az óvodánkba járó 
gyermekeket. 

Célunk: 
- Az óvodáskorú gyermekek zene iránti érdeklődésének felkeltése, a 

zene, a mozgás, a tánc iránti érzékenység, fogékonyság 
megalapozása. 

- A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése. 
- Igényes zenei élménynyújtással, zenei anyanyelvük megalapozása. 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  

kompetencia: 

- Válasszon a gyermekek életkorának, a csoport készségszintjének 
megfelelő, igényes zenei anyagokat /dal, mondóka, népi dalos 
játék, zenehallgatás/. 

- Valósítsa meg a zenei nevelést változatos formában. 

- A gyermekek nyelvi képességeit fejlessze mondókákkal, 
gyermekdalokkal és zenei képességfejlesztő játékokkal. 

- A gyermekek egyéni zenei képességeit differenciáltan fejlessze. 

- A helyi hagyományokat ápolja a népzene és népi hangszerek 
megismertetésével. 

Az Ének, zene, énekes játék, gyermektánc tartalma: 

- A környezet hangjainak megfigyelése 

- Mondókák, ölbeli játékok, énekes játékok, komponált 
gyermekdalok, alkalmi dalok, népdalok, gyermek és néptánc, 
népijátékok 

- Ritmikai képességek fejlesztése (metrumérzék, ütemérzék, 
ritmusérzék, tempóérzék fejlesztése) 

- Hallási képességek fejlesztése, (hangmagasság, tonalitás, 
dinamikai, hangszínérzék fejlesztése)  

- Zenehallgatás – kortárs, - és klasszikus zeneművek  
- Összetett zenei képességek fejlesztése, zenei komplex képességek: 

zenei emlékező és reprodukáló képesség, belső hallás, zenei 

formaérzék, hangsúlyozás, tagolás.                                                       
A feladatok megvalósításához segítséget nyújt 10. sz. függelékünk 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

55 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

„A műalkotásra nem lehet senkit sem kényszeríteni, 
 ennek a lélekből kell fakadnia” 

/Victor Lowenfeld/ 

- Fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének, 
foglalkoztat, felold, kreativitásra nevel. 

- Az ábrázolás eszközeivel, színekkel, vonalakkal, formákkal a 
gyermekek sok mindent elárulnak önmagukról, belső világukról, s 
így az egyik legjelentősebb önkifejezési forma. 

- Sokrétű lehetőséget nyújt a manuális tevékenységek gyakorlására 
és a finommotoros készségek fejlesztésére. 

- Óvodapedagógusaink által teremtett inspiráló, felszabadult légkör, 
a hangulati előkészítés, a megfelelő munkaeszköz hatására, a 

gyermekek képalkotó bátorsága megnő és lendületes, mozgalmas 
alkotások születnek. Végbemegy a varázslat és végeredményként 
igazi alkotás keletkezik. 

Célunk: 
- A Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, építés, képalakítás 

különböző fajtái segítségével gazdag élmény és fantáziavilághoz 
juttatni a gyermekeket. 

- Lehetőséget biztosítani a képi, formai önkifejezésre. 
- Megismertetni a gyermekeket a képi kifejezés lehetőségeivel, 

örömeivel. 
- Fejleszteni önbizalmukat, önismeretüket, érzelmeiket, fokozni a 

szépség iránti vonzódásukat. 
- Egyéb nevelési területekhez kapcsolódva megismertetni a 

gyermekeket környezetük alakításával, téri viszonylatokkal, 
formákkal. 

- Fejleszteni finommozgásukat, koordinációs képességüket 
változatos technikák, eszközök anyagok használatával. 
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Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  

kompetencia: 

- A gyermekeket ismertesse meg az alapvető technikákkal /rajzolás 
ceruzával, zsírkrétával, festés kézzel, ecsettel, tépés, vágás, 
ragasztás, hajtogatás, mintázás, sodrás, fonás, szövés, stb/, értékes 
műalkotásokkal, népi alkotásokkal. 

- Alkalmazza és ismertesse meg a gyermekekkel, az értékelés 
formáit.  

- Élményszerző séták során a gyermekekkel városunk 
nevezetességeit, műemlékeit ismertesse meg és biztosítson 
lehetőség az életkoruknak megfelelő kiállítások látogatására. 

- Biztosítson lehetőséget a gyermeki kíváncsiság és megismerési 
vágy által ösztönzött kísérletező kedv kibontakoztatására. 

- A csoportszobában állandó helyet biztosítson az ábrázoló 
tevékenységnek, ahol minden szükséges eszköz elérhető 
közelségben van a nap bármely szakaszában. 

- Ezen feladatok megvalósításához jó minőségű, természetes 
anyagok használatára, új, változatos technikák alkalmazására 
törekedjen. 

- Biztosítsa a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 
bemutatását, a tehetség bátorítását 
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11. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON 

KÖVETÉSE - A GYERMEKEK MÉRÉSE  
 

Célunk:  
- A gyermekek megismerése. 
- A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat 

mozzanatainak rögzítése az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig. 
- A gyermekek pszichikus struktúráinak felmérése: szomatikus-, 

szociális-, értelmi-, verbális fejlettség. 
- Az egyes gyermekeknél a lemaradt területek fejlesztése. 
- A csoport nagyobb részénél felfedezett hiányosságok korrigálása. 
- Az iskolára alkalmasság megállapítása. 

 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 2., 3., 4., 5., 6. 

kompetencia: 

- Folyamatosan végezzen a gyermekek fejlődésére vonatkozó 
megfigyeléseket a mindennapi életben – spontán megfigyelés. 

- Szerezzen pontos ismeretet a gyermek fejlődéséről, egyéni 
foglalkoztatással, rövid ideig, játékosan – irányított megfigyelés. / 
pl. mérőlap / 

- Vezessen az óvodapedagógus által mérhető fejlődés-lélektani 
megalapozottságú személyiséglapot. 

- A gyermekek megismerésének érdekében a korai fejlődésre 
vonatkozó adatokat rögzítse (anamnézis) a szülők segítségével a 
személyiséglapon.  

- Végezze el a gyermekek szomatikus, szociális, értelmi, verbális 
fejlettségének mérését, a vonatkozó megfigyeléseket rögzítse a 

személyiséglapon . 
lásd:11. számú függelék. 

- Az óvodapedagógus készítsen szöveges feljegyzést a 
személyiséglapon: 
A beszoktatás tapasztalatairól 
A család életében történt változásokról 
A gyermek életében történt jelentős változásokról 
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- A személyiséglap kitöltésével, pontos vezetésével ismerje fel a 

problémákat.  

- A törvény által meghatározott esetekben készítsen egyéni fejlesztési 
tervet. 

- A probléma felismerése után egyénre szabott prevenciós programot 

alkalmazzon a gyermeknél. 
- Fokozott probléma esetén szakember segítségét kérje. 

- A lehetséges eszközök segítségével, változatos módszerek tudatos 
használatával a 6-7 éves gyermekeket tegye alkalmassá az iskolai 
életre. 

- A szülőket tájékoztassa a gyermek fejlődéséről, fejlettségi 
szintjéről, a felmerülő problémákról, a fejlesztendő területekről és a 
fejlesztési lehetőségekről.      

A gyermekek mérésének rendje a 12. számú függelékben található. 
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12. A GYERMEKI FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Intézményünkben a tankötelezettség teljesítése, a tanköteles gyermekek 
beiskolázása a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelete 
szerint történik. 

" 1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 
folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri 
az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor 
végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az 
iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.  
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és 

szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai 
munkához: 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 
arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 
szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 
képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, 
észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés 
fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 
tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés 

mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés 
időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 
átvitele, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 
gondolkodás is kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 
kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, 
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mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a 
fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja 
hallgatni és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban 
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb 
lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és 
védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a 

viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 
megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. 
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen 
áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, 
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, 

a feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében 
nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének 
alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 
folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális 
fejlődésének elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 
szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a 
fentiekben leírt fejlettséget. 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik 
a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. " 

/ Óvodai Nevelés Országos Alapprogram/ 
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13. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

13. 1. AZ ÓVODA - CSALÁD 

„ Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az 
óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek 
fejlődését.” / Óvodai Nevelés Országos Alapprogram/ 
A szülő tud legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, 
szükségleteit, viszont az óvodapedagógusnak van olyan szaktudása és 
olyan korosztályi tapasztalata, mely alapján hathatós segítséget tud 
nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. 
Az óvodapedagógus szükség szerint alkalmazza a családközpontú 
intervenció /beavatkozás, közbeavatkozás/ módszerét. 
A korrekt, partneri együttműködés elengedhetetlen a gyermekek 
harmonikus fejlesztése érdekében. 
Az eredményes együttműködés legfontosabb feltételei: 

- Kölcsönös bizalom a család és az óvoda között, nyílt, őszinte 
együttműködés. 

- Tiszteletben tartjuk a család világnézetét. 
- A szülő érezze, hogy gyermekét szeretjük, számítunk a 

véleményére, tiszteletben tartjuk nevelési elveit. 
- Óvodapedagógusaink emberi magatartása, szakmai felkészültsége 

egyaránt példamutató legyen. 
A kapcsolattartás formái: 
Szülői értekezlet 

- Az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő 
legfontosabb témákat, feladatokat, problémákat beszéljük meg ezen 
az értekezleten. 

- Feladatunk a szülők véleményének meghallgatása, javaslataik 
figyelembe vétele. 

Gyakorisága- annyi alkalommal, ahányszor az óvodapedagógusok 
szükségesnek tartják, de: 
1. 3-4 évesek: 2 alkalommal kötelező 

2. 4-5 évesek: 1 alkalommal kötelező 

3. 5-6 évesek: 1 alkalommal kötelező 

4. 6-7 évesek: 1 alkalommal kötelező  
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A szülői értekezletek formája legyen változatos, pl. interaktív, VIDEO 

felvételekkel alátámasztott stb. /„ Együtt a szülőkkel” jó gyakorlat szerint/ 
Fogadóóra 

- Az óvodába járás ideje alatt legalább 1 alkalommal kötelező 
fogadóórát tart az óvodapedagógus, a szülő igénye vagy az 
óvodapedagógus javaslata alapján. 

- III. évben, az 5-6 évesek körében + 1 fogadóóra kötelező az 
iskolába készülő gyermekek szüleinek.  

- IV. évben, a 6-7 évesek körében + 1 fogadóóra kötelező az iskolába 
készülő gyermekek szüleinek.  

- Megtartását célszerűnek tartjuk, személyre szabottan, igény szerint, 
egyéni időpont egyeztetése után bonyolítani. 

- Ezek az alkalmak lehetőséget adnak olyan információk cseréjére, 
melyek a gyermekekkel vagy közvetlen környezetével 
kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. 

Családlátogatás 

- Az óvodapedagógus kezdeményezésére. 
- A szülő kifejezett kérésére. 
- Indokolt esetben az óvodapedagógus a gyermekvédelmi felelőssel, 

a hatósággal együtt végzi a látogatást. 
Egyéb lehetőségek 

- Óvodapedagógusaink lehetőséget biztosítanak a mindennapi életbe 
való betekintésre, a szülők igényeinek megfelelően, előzetes 
egyeztetéssel. 

Ünnepek, közös rendezvények: 

- Ezeket a programokat az óvodapedagógus szülőkkel, vagy szülők 
nélkül, belátása szerint szervezheti meg. 

- Óvodapedagógusaink az óvodába járás ideje alatt minimum egy 
közös rendezvényt tartanak a szülők részvételével. 
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Hagyományos ünnepeink Helyi hagyományok Megemlékezés 

Mikulás  
Adventi készülődés 

Farsang 

Húsvét 
Gyermeknap 

 

Születésnap 

Névnap 

Szüreti kerti-party 

óvodai vásár 
Évzáró - búcsúzó 
ünnepség 

- 3. évben, 5-6 

éveseknek, ha van 

iskolába menő gyermek, 
illetve az 

óvodapedagógus 
döntése alapján 

 - 4. évben, a 6-7 

éveseknek 

Március 15. 
Anyák napja -  
ajándékkészítés, vers, 
ének tanítása, köszöntés 
formája a csoport 
pedagógusainak 
döntése alapján   
 

 

 

3. 2. ÓVODA - ISKOLA 

Célunk: 
- Ismerjük meg egymás szakmai munkáját, programjait, elvárásait. 
- Ismerjék meg 6-7 éves gyermekeink az iskolát, ismerkedjenek a 

tanítói magatartással, szerezzenek tapasztalatot az iskolai 
elvárásokról 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 7. kompetencia: 

- Ősszel felmérni a szülők igényeit a tanítós szülői értekezletet 
illetően.  

- Szülői értekezletet szervezése az iskolába készülő gyermekek 
szüleinek.  

 

13. 3. ÓVODA - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

- A kulturális felelős szervezi a programokat, tartja a kapcsolatot a 
különböző intézményekkel. 

Célunk: 
- A gyermekek vegyenek részt az óvodán kívül szervezett gyermek- 

programokon.  
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Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 7. kompetencia: 

- A gyermekprogramok megszervezésével a gyermekcsoportot 
közös, új esztétikai, művészi élményekhez juttatni. 

 

13. 4. ÓVODA – HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 

- Óvodánk feladatainak ellátását segíti 
- A logopédiai ellátást a szakszolgálat logopédusa biztosítja.  

13.5. ÓVODA – KÜLHONI MAGYAR ÓVODA 
- Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti nevelési-

oktatási téralakítás, szakmai kapcsolat  
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14. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

„A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló érzékszervi, 
vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, elhanyagolt, illetve kiemelt képességű gyermekek 

nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén szakemberek 
közreműködésével „ 

Célunk:  

Óvodánkban ne legyen egyetlen elhanyagolt, érzelmi bizonytalanságban, 
lelki sivárságban élő gyermek sem. 
Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk 1., 4., 5., 7. kompetencia:  

- Ismerje és érvényesítse a gyermekek jogait. 
- Biztosítsa az egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. 
- Ismerje fel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket,  

vezessen folyamatos, írásbeli dokumentációt. 

- A szükséges intézkedést tegye meg, vegye igénybe a Gyermekjóléti 
Szakszolgálatot. 

- A szülőket tájékoztassa az igényelhető anyagi kedvezményekről. 
/rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás stb./ 

- A gyermekvédelmi törvényből következik, hogy óvodánkban is 
szükséges a gyermekvédelmi feladatok ellátására megbízással 
rendelkező felelős óvodapedagógus.
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15. AZ ÓVODA IRÁNYÍTÁSI, SZERVEZETI 
STRUKTÚRÁJA 

 

 

Vezető helyettes 1 feladatai: óvodapedagógusok munkájának 

szervezése, irányítása. 

Vezető helyettes 2 feladatai: nevelő munkát közvetlenül segítők 

(dajkák); pedagógiai asszisztensek; konyhai kisegítők, udvaros, 

takarító; közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, irányítása. 

Pedagógiai asszisztensek feladata: az óvodapedagógus munkájának 

segítése nevelési, gondozási feladatok ellátásában 

Közfoglalkoztatottak: két fő udvaros; egy fő takarító munkakörben 

dolgozik. 
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15. 1. Az óvoda vezetésének struktúrája 

 

 

 

A vezető helyettes/- ek feladata: 

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók 
irányítása.  
A pedagógiai programmal koherensen az óvodapedagógusok látogatási 
rendjének kidolgozása. 

- A látogatásokról feljegyzések készítése, az óvodapedagógusok, 
pedagógiai munkájának szakmai elemzése. 

- A pedagógusok éves nevelési-tanulási tervezésének ellenőrzése.  
- Részvétel az óvodapedagógusok teljesítmény értékelésében. 
- A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók munkájának ellenőrzése. 
- Az ellenőrzésről feljegyzés készítése.  
- Részvétel a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók teljesítmény 

értékelésében. 
- Mindketten felelnek a munkaszervezésért: a helyettesítésért, a 

szabadságolásért. /feladataik a munkaköri leírás szerint/ 
 

A munkaközösség vezetők feladata:  
- Pedagógiai programunk megvalósításának szakmai segítése, szükség 

szerint részvétel az átdolgozásban.  

- A pedagógiai programmal koherensen az óvodapedagógusok látogatási 
rendjének kidolgozása. 

Intézmény

vezető

Munkaközösség 
vezető 1.

Munkaközösség 
vezető 2.

Munkaközösség 
vezető 3. 

Intézményvezető 
helyettes 1.

Intézményvezető 
helyettes 2.
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- A látogatásokról feljegyzések készítése, az óvodapedagógusok, 
pedagógiai munkájának szakmai elemzése. 

- A munkaközösségi tagok éves nevelési-tanulási tervezésének ellenőrzése.  
- Részvétel az óvodapedagógusok teljesítmény értékelésében. 
- A munkaközösségi tagok által felvetett szakmai kérdések megvitatásának 

koordinálása. 

15. 2. Az Önértékelési Támogató Munkacsoport működtetése 
 

Az Önértékelési Támogató munkacsoport a mindenkori hatályos törvény, 
rendelet, önértékelési kézikönyv alapján szerveződik. 

Struktúrája megegyezik az intézmény vezetésének felépítésével. 

Tagjai: 

Az intézmény vezetősége (intézményvezető, intézményvezető helyettesek, 

munkaközösség vezetők). 

"Az intézményi önértékelés koordinálását támogató munkacsoportnak célszerű 
végeznie, amelynek tagjait az intézményvezető jelöli ki. Az önértékelés során a 
csoport tagjainak feladata az önértékelési folyamat során bevonandó további 
pedagógusok felkészítése, így a tagok kiválasztásánál különösen fontos 
szempont a csoporttagok felkészültsége, minőségfejlesztés iránti 
elkötelezettsége. 

 Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai  

 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 
megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt 
évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az 
intézmény. A szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos 
a kollégák bevonása az önértékelés lebonyolításába, melynek módját az éves 
önértékelési tervben kell rögzíteni. A bevont kollégák felkészítése és folyamatos 
támogatása az önértékelést támogató munkacsoport feladata, noha az 
adatgyűjtést vagy értékelést alapesetben nem az önértékelést támogató 
csoporttagok végzik.  
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 Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 
informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, 
melyek alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját 
önértékelésüket. Az önértékelést támogató munkacsoport a felületen és a 
valóságban is nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés 
minőségbiztosításáról. Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület 
tagjai között, mivel az értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az 
adatgyűjtés egyes részfeladataiba (tevékenység- /foglalkozáslátogatás, 
dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez 
kapcsolódó adatrögzítés) az éves munkaterv részeként a nevelőtestület 
jóváhagyásával készülő önértékelési tervben további kollégák is bevonhatók. " 

/https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv

_ovoda_1123.pdf/ 
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16. BALESETVÉDELEM 

Célunk: 
- A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése. 
- A gyermek balesetek megelőzése. 

Elvárás az óvodapedagógustól - feladatunk: 

- Tudatosítsa a viselkedési szabályokat a csoportszobában, a folyosón, a 
tornateremben, a mosdóban, az öltözőben, a teraszon, az udvaron a 
balesetek elkerülése érdekében. 
Folyamatosan hívja fel a gyermekek figyelmét az évközben felmerülő 
aktuális balesetveszély forrásokra:  

- Rendeltetésszerűen használják a kerti szerszámokat. 
- Rendeltetésszerűen használják az udvari játékokat, vigyázzanak saját és 

mások testi épségére. 
- Homokozás közben megfelelően használják a homokozó játékokat, 

ügyeljenek arra, másik gyermek szemébe ne szórják a homokot. 
- Éles, szúrós faággal ne hadonásszanak, ne játszanak. 
- Futás, fogócskázás, futballozás közben figyeljék társaikat, ne szaladjanak 

össze. 
- Sáros, vizes, téli csúszós úton óvatosan közlekedjenek. 
- Vigyázzanak saját és társaik testi épségére a téli sportok alkalmával is. 
- Séták alkalmával tartsák be a gyalogos közlekedés szabályait. 
- Utazások közben kapaszkodjanak a járműveken. 
- A csoportszobában is rendeltetésszerűen használják a játék eszközöket, ha 

sérült játékot találnak, mutassák meg nekünk. 
- Különösen óvatosan használják vágáskor az ollót, varráskor a tűt. 
- Születésnap és ünnepek alkalmával ne hajoljanak közel a gyertya 

lángjához, ne fogják meg. 
- Mosdózás közben a lecseppenő víz, csúszóssá teszi a követ, óvatosan 

menjenek rajta. 

- Pihenőidőben használják a papucsot, ha a mosdóba kimennek. 
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17.  PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES, A NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ 

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI RENDELET A NEVELÉSI-OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL 

A program végrehajtásához szükséges eszközökkel rendelkezünk, 
ezek folyamatos pótlása, felújítása szükséges.  
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18. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

 

 

A program módosításának oka:  
- Az intézményvezető személyének változása  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

változásai 
 

A program módosítását elvégezte:  
AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 

 

Véleményét elmondta: 
A SZÜLŐI SZERVEZET 

 

A program módosítását elfogadta: 
 AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 

 

A program módosítását jóváhagyta: 
 MAKAI VALÉRIA – intézményvezető 

 

A módosított program érvényes: 2019.09.26. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.356544
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19. A MÓDOSÍTOTT PROGRAM LEGITIMÁCIÓS 
ZÁRADÉKA 

 

 

 

 

Véleményezte: Szülői Szervezet                                            
            dátum:  2019.09.12. 

 

Elfogadta:  Nevelőtestület                                                    
     dátum:  2019.09.26. 

 

 

Jóváhagyta: Makai Valéria intézményvezető                     
        dátum:  2019.09.26. 
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21. IRODALOM 

1. Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti 
neveléshez mindenkinek 

Aqua Kiadó Bp., 1995. 
 

2. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok 

Népjóléti közlöny Különszám 1998. 
 

3. Az óvodai nevelési programja 

Országos Pedagógiai Intézet, 1989. 
 

4. Dr. Balázsné Szűcs Judit: Szabadon, játékosan, örömmel 
SZORT Bt Bp.1998 

 

5. Dr. Dankó Ervinné: Az óvodai irodalmi nevelés képességei korunkban 

 

6. Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Editio Musica Bp.1995. 

 

7. Élményszerű kommunikáció tevékenységben 

Hajdúböszörmény 

 

8. Gaál Sándorné – Dr. Bencze Sándorné: A 3 – 10 éves korosztály 
testnevelés mozgásanyagának felosztása.  
Szarvas. 2004. 

 

9. Gyenes István: Mi illik, mi nem illik? 

Minerva Bp. 1978. 

 

10. Göcző Ferencné: Beszéd és anyanyelv fejlesztés 

 

11. Dr. Juhosné Molnár Piroska: Pedagógiai bábjáték 

 

12. Erdei Ferenc Művelődési Központ Kecskemét, 1989. 
13.  Kovács György – Bakosi Éva: Játék az óvodában 
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Debrecen, 1997. 

 

14. Kultsár Szabolcsné: Lélek Játék Nevelés 

Szöveggyűjtemény a dramatikus nevelés 

Tárgyköréből pedagógusjelöltek számára Hajdúböszörmény, 1995. 
 

15. Labáth Ferencné - Gilicze Zoltán - Kovács Erika - Dr, Bakonyi Anna: 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag és az ehhez kapcsolódó: 
Elméleti Alapvetések - Internet 2006. 

 

16. Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv 

Gondolat Bp., 1987. 

 

17. Mezei Éva: Játsszunk Színházat! 
     Móra Kiadó Bp., 1979. 

 

18. Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan 

    Osiris Kiadó Bp., 1997. 
 

19. Montágh Imre: Tiszta beszéd –Beszédtechnikai gyakorlatokMúzsák Bp., 
1984. 

 

20. Montágh Imre: Nyelvművesség: A beszéd művészete 

Múzsák Bp., 1989. 
 

21. Murai Szy Éva: Játékos beszédnevelés 

Múzsák Bp., 1987. 
 

22. Művészetre nevelés a családban 

Magyar Nők Országos Tanácsa 

Hazafias Népfront 
Kossuth Könyvkiadó 1976. 

 

23. Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 1997. 

 

24. Óvodai Nevelés: 
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- A beszédhallás fejlesztése- 1980. /IV/ 205. old. 

- A beszédritmus és mondathangsúly szerepe és alkalmazása a  
- Kommunikációban- 1984. /V/ 

- Anyanyelvi játékok- 1986. /II/ 47. old. 

- Beszéljünk szívesen - 1986. /V/ 158. old. 

- Játékos anyanyelvi nevelés- 1988. /V/ 14. old. 

- A beszédhallás fejlesztése- 1988. /V/ 129. old. 

- Az egyéni képességek fejlesztése az anyanyelvi nevelés terén- 

1991. /III/ 90. old. 

 

25. Az óvodai nevelési programja 

Országos Pedagógiai Intézet, 1989. 
 

26. Pereszlényi Éva: - Porkolábné Dr. Balogh Katalin: 
Játék – Mozgás - Kommunikáció 

Óvodai Program 

Bp., 1997. 

 

27. Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana 

Nemzeti Tankönyvkiadó 

 

28. Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgás foglalkozások az óvodában 

TREFORT Kiadó Bp. 2006. 
 

29. Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában 

Alex-Typo Kiadó és reklámiroda B.T. Bp., 1992. 
 

30. Segédanyag az óvodai egészségnevelő munkához 

Egészséges életmódra nevelés 3-6 éves korban I. 
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet  
Debrecen, 1988. 

 

31. Sugárné Kádár Júlia: A beszédfejlődés útjai, beszédfejlesztés az óvodában 

Tankönyvkiadó Bp., 1986. 
 

32. Sugárné Kádár Júlia: - Gerő Zsuzsa – Janovinszki Alexander 

Reök György – S. Meggyes Klára: 
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Beszéd és kommunikáció óvodás és kisiskolás korban 

Akadémiai Kiadó Bp., 1985. 

 

33. Dr. Szabó Pál: A játéktól az iskoláig /3 – 6 év/ 
     Hazafias Népfront és Kossuth Könyvkiadó 1984. 

 

34. Szarkáné Horváth Valéria: Az óvodai ének-zen foglalkozások 
módszertana 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 
 

35. Túriné Dr. Újhelyi Mária: Nyelvi játékok az óvodai irodalmi 
foglalkozásokon 

      Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Kecskemét, 1987. 
 

36. Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus 
szemével 
Tankönyvkiadó Bp., 1989. 
 

37. Vizuális nevelés személyiségfejlesztés 

Szerkesztette: Dr. Horváthné Fülep Éva 

Hajdúböszörmény, 1997. 
 

38. Zilahi Józsefné: Nevelés az óvodában verssel, mesével 
Magyar Pedagógiai Társaság Bp., 1989. 

 

39. Zilahi Józsefné – Stöckert Károlyné – Dr. Ráczné Dr. Főző Klára: 
Óvodai nevelés játékkal, mesével 
Sopron, 1996. 

 

40. Zsolnai József: Beszédművelés kisiskoláskorban 

Tankönyvkiadó Bp., 1987. 
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22. FÜGGELÉKEK 
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1. SZ. FÜGGELÉK                                                                                                       
FOGALMAK EGYSÉGES ÉRTELMEZÉSE                                            

 

INNOVÁCIÓ:  
Szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, egy új ötlet megvalósulása. 
Latin eredetű szó, jelentése: újítás. 
Az innováció változás, változtatás egy kialakult gyakorlaton, ill. gyakorlathoz képest. 
Alkalmazkodás egy szüntelenül változó gyakorlathoz. 
 

INDIVIDUM 

Egyén, egyéniség, az egyes ember. 
Individuális: egyedi, egy meghatározott, külön létező egyedre jellemző. 
Individualitás: egyéniség, egyedi sajátság, egyéni megnyilvánulás. 
 

MÁSSÁG 

„Különbség”: eltérést, megkülönböztetést fejez ki. 
A másság fogalma csak a normativitás fogalmával együtt létezik. Statisztikailag a 
norma az átlag, a statisztikai szórás pedig a másság. 
Valakire, vagy valamire akkor mondjuk, hogy más, he nem azonos valakivel, vagy 
valamivel, ha eltérő minőségű, fajtájú. 
A fogalom valakihez viszonyítva fejez ki eltérést. 
 

SZOCIÁLIS LÉNY 

Az ember alapvetően társadalmi lény, beleszületik a szociális környezetébe, ennek 
segítségével valósítja meg önmagát. 
A gyermek elsődleges szociális közege a család, majd ehhez társul az óvodai 
közösség. 
Óvodába lépéskor a gyermek szocializációja úgy alakul ki, hogy a környezetéből vesz 
át, sajátít el mintákat, normákat. 
Később már maga is aktívan részt vesz a közösség tevékenységeiben, vagyis 
alkalmazkodik a közösséghez, együttműködik annak tagjaival. 
Saját céljainak, akaratának megfelelően tud döntéseket hozni a közösség keretein 
belül, ezáltal válik szociális lénnyé. 
 

INKLUZIVITÁS 

Befogadás, befogadottság. A teljes integráció szintje. 
Azt a befogadó pedagógiát jelenti, amely szerint mindenki más, a teljesen átlagos 
gyermek is. 

Az inkluzív pedagógiában cél: a saját szint maximumára való eljutás. 
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KÉPESSÉG 

Valamely cselekvésre, tevékenységre való alkalmasság, illetve ennek mértéke. 
Minőségét, fokát részben az emberrel veleszületett adottságok, hajlamok, részben a 
környezeti hatások együttesének befolyására szerzett tapasztalatok ( ismeretek, 
készségek ) határozzák meg. 
A jártasság és készség tanítható, tanulható, a képesség viszont fejleszthető. 
A képesség fejlesztése meghatározott tananyag, ismeretanyag feldolgozásának 
folyamatában történik. 
 

FELFEDEZŐ TANULÁS 

Az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzése, amit a gyermek önmaga szerez 
meg. 

A gyermek belső késztetése és külső inger hatására, élethelyzetekben történő 
tapasztalás. 
A felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá, probléma 
érzékennyé a gyermeket, mikor saját élményként élik meg egy-egy helyzet 

megoldását. 
 

KOMPETENCIA 

Tudás + képességek + attitűdök. 
A tanult ismeretek új helyzetben való alkalmazása, adottságok, élettapasztalatok, és 
egyéb tényezők. 
Arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk 
tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat. 
 

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS 

Új életviteli, viselkedési szokások kialakítása, amelyek a természeti, és társadalmi 
környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 
Állatok, növények élőhelyeinek, környezetünk tisztaságának megóvása, 
takarékoskodás az energiával. 
Bekapcsolódás a szelektív hulladékgyűjtésbe, az újra hasznosítás lehetőségeinek 
megismerése. 
Ökológiai ismereteink bővítése a kívánatos, illetve kerülendő tevékenységekről. 
 

ÖNAZONOSSÁG 

Identitás, önmagunk megítélésének viszonylagosan tartós egysége, ki vagyok én. 
Az az állapot, amikor a gyermek az én megszilárdulásával a világ különböző 
hatásainak ellenére viszonylagos egyensúlyban marad. 
A személyiség fejlődés folyamata az azonosság ( identitás ) kibontakozásában jelenik 
meg. 
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INTEGRÁCIÓ 

Beolvasztás, becsatolás, összevonás. 
Különböző részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedése. 
Pedagógiai helyzetekben a speciális nevelési szükségletű gyermekek beilleszkedésére 
vonatkozik, identitásuk megtartása mellett. 
 

BEFOGADÓ KÖZEG 

Az óvoda minden nevelésben résztvevő dolgozóját jellemzi az a szemléletmód, attitűd, 
mely minden gyermekben a speciálisan csak rá jellemző sajátosságokat keresi, és 
ahhoz alkalmazkodó gyakorlatot valósít meg. 
 

SNI(b) 

Az a gyermek, aki a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
Az SNI(b)-s gyermek integrált nevelésben vesz részt. 
 

SZEGREGÁCIÓ 

Elválasztás, elkülönítés. 
Gyerekek, nevelők, vagy intézmények személyek, csoportok vallási, faji, világnézeti, 
nemi, vagy bármilyen más különbözősége alapján képzett elkülönítése, és hátrányos 
megkülönböztetése másoktól. 
 

INDIREKT IRÁNYÍTÁS 

Közvetett módszerek alkalmazása, szituációk megteremtése, élmények nyújtása, 
feltételek biztosítása. 
Az óvodapedagógus a tevékenységekbe akkor, ott, és úgy kapcsolódik be, ahogy azt a 
tevékenység menete, állapota szükségessé teszi. 
 

SZABAD JÁTÉK: 
 

A játék spontán, a gyermek szabadon választott, minden külső kényszertől mentes 
tevékenysége. 
Saját választás, elhatározás témában, társban, eszközben, a folyamat tartalmában. 
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KREATÍV JÁTÉK: 
 

A gyermek külső és belső indíttatások összhangjából létrejött tevékenysége. Szándéka 
és képessége szerint: 
az újat létrehozó, a meglévőt változtatni tudó 

megoldási módokat kereső 

új helyzethez gyorsan alkalmazkodni tudó 

ötletgazdag 

eredeti  

 

 

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI: 
 

Az elmélyült játék kialakulásához a minél hosszabb, megszakítás nélküli játékidő 
biztosítása. 
Együttjátszás a gyermek kérésére, az óvodapedagógus is szeressen játszani. 
Ahhoz, hogy a gyermekek játéka teljes gazdagságában kibontakozhassék, elsősorban 
az alapfeltételeket kell biztosítani: 
hely 

a napirendben minél több idő 

a gyermekek fejlettségének, létszámának megfelelő játékeszközök (optimális) 
játékanyagok, félkész játékok, játékkészítés 

élmény 

érzelmileg biztonságos, nyugodt légkör 
a gyermek játékába bekapcsolódva mintaadás, segítségadás, ötletadás 

a gyermek testi, lelki egészségét veszélyeztető helyzetek elhárítása. 
 

HARMÓNIKUS FEJLŐDÉS : 
 

A gyermek harmonikus fejlődése, belső egyensúlya akkor valósítható meg,ha ismerjük 
a gyermeki szükségletek  hierarchiáját, egymásra épültségét, összefüggéseit. 
A fejlődő gyermek testi és lelki szükségletei életkori szakaszonként és egyénenként 
változó mértéket mutatnak. 
A gyermeki szükségletek kielégítésénél az alábbi fokozatokat szükséges figyelembe 
venni: 

Biológiai, fizikális szükségletek: gondozási feladatok megoldása az egészséges 
életmód szempontjait figyelembe véve. 
Biztonságérzet szükséglete: stabil, ugyanakkor rugalmas szokásrend kialakítását 
feltételezi. Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása, érzelmi 
alapigények kielégítése, figyelembe véve az eltérő egyéni igényeket. 
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Társas szükségletek, emberi kapcsolatok szükséglete: a szocializációs folyamat, 
melyben az indivídumnak is fontos szerepe van. Minél nagyobb tér biztosítása a 
kommunikáció gyakorlására. Képessé tenni a gyermeket az elfogadásra, a toleranciára, 
a másság természetességére. 
A teljesítmény igény szükséglete: szüksége van a gyermeknek a tevékenysége során a 
visszacsatolásra, értékelésre. Az óvodapedagógus mindenképpen igazodjon a gyermek 
egyéni adottságaihoz és részképességeihez. A saját teljesítményéből fakadó siker vagy 
kudarc kezelésére fontos a gyermeket megtanítani. 
Az önmegvalósítás szükséglete: ennek alapozása az óvodáskorban is fontos feladat, 
hiszen a kiemelkedő képességek, tehetség feltárása, fejlesztése ennek a kiteljesedésnek 
a feltétele. 
 

 

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS: 
 

Fontos számunkra a rendszeres és megfelelő időközönként történő étkezés. 
Az óvodapedagógus feladata a különböző ételféleségek megismertetése, 
megkóstoltatása, elfogadtatása, megszerettetése. 
Óvodánkban vegyes táplálkozást biztosítunk. Toleráljuk az egyéni eltéréseket 
( pl: vegetáriánus, allergia, stb ). 
Fontos feladata az óvodapedagógusnak a gyermekek folyadékigényének folyamatos 
kielégítése, különös tekintettel a nyári időszakra. 
Törekedjenek az óvodapedagógusok arra, hogy születés-, és névnapok 
megünneplésénél édességek, torták helyett gyümölcsökkel, zöldségekkel, magvakkal 

kínálják egymást a gyermekek. 
 

PIHENÉS:  
 

A fizikai és szellemi tevékenység abbahagyása. 
A pihenőidő arra való, hogy lehetővé tegye a túlfeszített szervezet számára a mérgek 
hatástalanítását és életenergiájának visszanyerését. 
A nyugodt pihenés egyik feltétele a zavaró belső és külső ingerek megszüntetése. Erős 
belső inger ( feszült érzelmi állapot ), vagy erős külső inger ( zaj, levegőtlenség, 
kényelmetlen ruhanemű ) zavarja a pihenést, elalvást. 
Fontos, hogy ahol a gyermekek pihennek ott csend és nyugalom legyen. 

Ha a gyermekek mégsem tudnak elaludni, pihenésüket segítheti az is, ha maguk mellé 
vehetik kedvenc játékukat, személyes tárgyaikat, 
 Pihenés után folyamatosan kezdhessék el a gyermekek a következő tevékenységet. 
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POZITÍV ALKALMAZKODÁS: 

 

A szociális fejlettség mutatója. A közösségben élés, az alapvető társadalmi normák, 
valamint az élő és élettelen környezet elfogadásának képessége. 
 

HAGYOMÁNYOK: 

 

Közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés, felfogás, illetve szellemi 
örökség. 
Jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok. 
A családi élet szokásai, az emberi élet fordulói. 
Gyermekjátékok, népi mondókák. 
Az évszakok váltakozásával kapcsolatos helyi óvodai hagyományok. 
Átadásakor a gyermekek befogadási szintjéhez kell alkalmazkodni 
 

ÉRZÉKENYEN REAGÁLNI:  

 

Az érzékeny gyermek minden őt ért hatásra fogékony. 
A gyermek az őt ért hatásokra reagál, érzelmeit kifejezi. 
Az óvodapedagógus feladata, hogy az érzékenyen reagáló gyermekre legyen jellemző 
pl. :  

hogy érzelmeit, indulatait  környezete számára elfogadható módon fejezi ki 
együttérzés 

önzetlenség 

egymás iránt érzett felelősség 

lelkesedés 

tolerancia 

empátia 

rokonszenv 

segítőkészség 

rácsodálkozás a környezet szépségeire 

megbecsülés 

örömszerzésre való törekvés 

lemondásra való képesség. 
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SZERESSENEK MOZOGNI: 

 

Az óvodapedagógus örüljön a gyermek mozgékonyságának, ösztönözze a különböző 
mozgásformák ismételgetésére. 
A mozgásszeretet kialakítása, mélyítése érdekében az óvodapedagógus feladata: 
Mindennapi testnevelésen, testnevelés foglalkozáson, a szabadban történő játék során 
ismertesse meg a gyermekekkel a különböző játékos mozgásformákat, mozgásos 
játékokat. 
Mozgásra ösztönző eszközöket, teret, időt biztosítson a gyermekeknek a 
csoportszobában, a teraszon, az udvaron egyaránt. 
Minden évszakban sok lehetőséget biztosítson a szabadban történő mozgásra. 
 

SOKFÉLE MOZGÁS: 

 

A gyermek mozgásigényének kielégítését szolgálja, szervezett ( lásd a programban )  
és spontán keretek között. 
 

EGYÉNI KÉPESSÉG: 

 

Minden ember rendelkezik képességekkel, vagyis olyan egyéni sajátossággal, amely a 
környezethez való alkalmazkodást, a sikeres tevékenységet teszi lehetővé számára. 
 

Az egyéni képességek kibontakozásában meghatározó szerepe van a hajlamnak, az 
adottságnak, a rátermettségnek és a gyermek környezetének. 
 

ANYANYELV ÁPOLÁSA: 

 

Beszélgetni csak beszélgetve tanul meg a gyermek. 
 

Meghatározó a szerepe a környezet jó beszédmintájának, nyelvi mintájának. 
 

Minta a gyermek számára az óvodapedagógus tiszta, nyelvtani rendszerünk szabályai 
szerint szabatos, jól érthető, kifejező beszéde. 
 

Az óvodapedagógus érdeklődéssel forduljon a gyermekek felé, a gyermek 
beszédkedvét, kérdező kedvét türelmes, érthető válaszaival fokozza. 
 

Tevékenység közben fejlessze a gyermekek kifejezőkészségét, bővítse szókincsét, 
pontosítsa fogalomértését, fogalomhasználatát. 
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Segítse a gyermek helyesen artikulált, folyamatos beszédét, mondatszerkesztését. 
 

Az óvodapedagógus csoportjában mérje fel, hogy a gyermekek tisztán ejtik-e a 

hangzókat, szükség esetén kérje a logopédus segítségét. 
 

Magyar népi mondókák, népköltések, népmesék mondásával, anyanyelvi játékok 
megismertetésével ápoljuk anyanyelvünket. 
 

JÁTSZÓKÉPESSÉG – FELNŐTTRE VONATKOZTATVA: 
 

Komplex képesség csoportként értelmezhető, amely mindazon képességet magában 
foglalja, melyek a gyermekekkel való együttjátszás során, jelennek meg, illetve a 
gyermekek játékának kibontakozását segítik elő. 
Ezek a képességek a felnőtt egyéni vonásainak, jellemző attitűdjének meghatározó 
jegyeivel kiegészülve érvényesülnek. 
 

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK: 
 

SNI, BTMN, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, TEHETSÉGES GYERMEK 
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2. SZ. FÜGGELÉK 

NAPIREND (minta) 
 

FOLYAMATOS, RUGALMAS NAPIREND 

 

A tevékenység 
kezdete 

A tevékenység 
befejezése 

 

TEVÉKENYSÉG 

6.30 

 

 

pl.8.30 

    8.45 

10.15/10.30 

 

 

9.15 

9.30 

Párhuzamos tevékenységek: 
- Szabad játék 

- Testápolási teendők végzése 

- Folyamatos tízórai  
- Az óvodapedagógus által kezdeményezett 5’-35’ 
terjedelmű tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

10.15/10.30 11.30/11.45 

11.45/12.00 

12.00/12.15 

 

- Testápolási teendők végzése 

- Mindennapi gyümölcsfogyasztás 

- Öltözködés 

- Mindennapi szervezett, játékos mozgás 

- Udvari játék 

- Élményszerzés a szabadban,levegőzés, séta 

11.30/11.45 

11.45/12.00 

12.00/12.15 

 

15.00 

14.45 

14.30 

- Öltözködés 

- Testápolási teendők végzése 

- Folyamatos ebéd 

- Testápolási teendők végzése, fogmosás 

- Mindennapi mesehallgatás 

- Pihenés-pihenőidő 

15.00 

14.45 

14.30 

18.00 

 

- Folyamatos ébredés 

- Testápolási teendők végzése 

- Folyamatos uzsonna 

Párhuzamos tevékenységek: 
- Szabad játék 

- Óvodapedagógus által szervezett tevékenység 

Az időintervallum korcsoporttól függően értendő. 
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3. SZ. FÜGGELÉK 

HETIREND (minta) 
 

 

HETIREND 
 

NAPOK Kötetlen -  komplex kötött 
 

 

HÉTFŐ 

 

A külső világ tevékeny 
megismerése 

- Környezetismeret 
- Matematikai 

tartalmú 
tapasztalatok 

szerzése 

Művészeti nevelés 

- Verselés, mesélés 

- Ének, zene, énekes 
játék, gyermektánc 

- Rajzolás, festés, 
mintázás, kézimunka 

Anyanyelv 

 

 

 

 

 

KEDD 

 

 

 

 

SZERDA 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

 

 

 

 

PÉNTEK 

 

 

 

 

Megjegyzés 

- A kötött tevékenységeknél rögzítjük a mozgás és az 
élményszerző séták helyét, ez csoportonként változó. 
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4.SZ. FÜGGELÉK 

 

 

Évközi és éves értékelés elkészítésének és leadásának határideje 

 

  

Évközi értékelés 

 

Éves értékelés 

3-4 évesek 

 

február 25. május 15. 

4-5 évesek 

 

február 25. május 15. 

5-6 évesek 

 

március 14. május 25. 

6-7 évesek 

 

január 31. május25. 
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5. SZ. FÜGGELÉK 

ANYANYELVI FEJLESZTÉS, NEVELÉS – GYAKORLATI 

AJÁNLÁS 

TARTALOM: 

- A hangok tiszta ejtését segítő és rávezető gyakorlatok 

/fújás gyakorlatok, légző gyakorlatok/ 
- Nyelvtorna – játékok 

- Artikuláció, szájmozgás gyakorlatok 

- Hallás és figyelem fejlesztő játékok 

- Hangszín, hangerő, hanglejtés, gyakorlatok 

- Találós kérdések 

- Hangok gyakoroltatása 

- Szövegalkotás 

- Hangképző játékok, versek, nyelvtörők 

- Mimetikus játékok 

 

I. HANGOK TISZTA EJTÉSÉT SEGÍTŐ ÉS RÁVEZETŐ GYAKORLATOK 

- Szájharmónika, síp hosszantartó fújása 

- Szívószálon át folyadék felszívása 

- Különböző anyagú és átmérőjű csövekkel vízbe fújás úgy, hogy a   víz  
- Bugyborékoljon 

- Hungarocell darabok fújása talajon 

- Könnyen mozgó tárgyak fújása asztalon 

/pl. Tollpihe, vatta, pingponglabda/ 

- Felfüggesztett tárgyak /pl. Vatta, szalagok/ fújása 

- Léggömb, szappanbuborék fújása 

- Tükörre lehelés, kézfejre meleg levegő lehelése 

- Szellő fújja a virágot /gyenge fújás/ 
- Szél fújja a virágot /erős fújás/ 
- Kutya lihegése /gyors, szapora légzés/ 
- Gyertya elfújása /lassú, nyugodt légzés/ 
- Léggömb játék /közösen, kézfogással lassan felfújjuk, lassan leeresztjük/ 
- Papírhajó fújása vizen 

- Papírforgó fújása 

- Üvegfújás /hajókürt/ 
- Búvárjáték – levegő-visszatartással 
- Pattogatott kukoricát szívószállal felszippantva egyik tálból a másikba teszünk 
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II. NYELVTORNA – JÁTÉKOK 

 

1. - Nyújtsd ki a nyelved egyenesen, hajlítsd az állad felé, vissza középre,  
       be! 

- Ismét nyújtsd egyenesen előre a nyelvedet, emeld az orrod felé, vissza középre, 
be! 

- Nyújtsd a nyelved előre, jobbra a szájzugig, vissza középre, be! 
- Nyújtsd a nyelved előre, balra a szájzugig, vissza középre, be! 

 

2. A nyelved a szádban lakik, s különböző dolgokat tud csinálni: 
- kiszalad – beszalad 

- kukucskál /jobbra – balra/ -szájzugtól szájzugig kívül- 
- sepreget /ide – oda/ -alsó-felső ajkak kívül- 
- körbeszalad /jobbra – balra/ -az ajkak mentén körbe kívül- 
- gombócot eszik /jobb – bal belül/ 
- hintázik /előtte – hátra belül/ 
- lovacskázik /csettintés/ 
- furulyázik /nyelvhajlítás/ 

 

3. Törpemese 

A szádban lakik egy kis törpe. 
- Bemutatkozik: dugd ki a nyelved! 

- Ez a kis törpe nagyon szereti a rendet, tisztaságot, mindennap takarít. 
- Söpröget a szobában. /jobb – bal nyelvmozgás a szájüregben/ 

- Tisztítja az ablakokat kívül – belül –alul –felül. 
/a nyelv a fogakon mozog alul – felül ill. kívül – belül/ 

- Lemossa a kerítést kívül – belül – alul felül. 
/a nyelv az alsó ill. felső ajkakon mozog szájzugtól, szájzugig/ 

- Amikor kitakarít, elmegy lovagolni az erdőbe /csettintés/. 
- Megáll pihenni, majd hegyet mászik. 

/a nyelv az orr felé emelkedik/ 
- Ha felmászott a hegyre, körül néz. 

/jobbra – balra nyelvmozgás szájzugtól, szájzugig/ 
- Aztán lemászik a völgybe. 

/a nyelv az áll felé hajlik/ 
- Majd hazalovagol és lefekszik aludni. 

/csettintés, végül összezárva a szánkat a nyelv mozdulatlan/ 
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4. Ügyesítsd a nyelved! 
- Nyújtsd ki a nyelved, emeld az orrod felé hegyesen, majd lapítsd el! 
- Visszahúzás után nyújtsd ki ismét, hajlítsd az állad felé és lapítsd el! 
- Végül vízszintesen nyújtsd előre a nyelved és csinálj többszöri keskeny és 

széles nyelvet! 
 

5. Nyújtsd ki a nyelvedet, emeld az orrod felé laposan! 
- Mozgasd a lapos nyelved föl, le, ahogy a kiskutya nyelve mozog, amikor liheg! 
- Mozgasd a nyelved a fogsorok élei között is! 
- Majd vidd a nyelved a fogsorod mögé és ott is mozgasd fel, le! 

 

6.Mozgasd a nyelved jobbra, balra, ahogy az óra ingája és jobbra-balra lendül! 
- A szádat nyisd nagyra, a nyelved ne támaszkodjon a fogaidra, ne érintsd az 

ajkaidat sem! 

 

III. ARTIKULÁCIÓ, SZÁJMOZGÁS GYAKORLATOK /TÜKÖR 
GYAKORLATOK/ 

 

 1.  

- Tátsd nagyra a szád, mintha azt akarnád mondani: ÁÁÁ…! 
- Lassan szívd be a levegőt, kis szünet után gyorsan ereszd ki! 
- Gyorsabban, mélyebben szívd be a levegőt és lassan, hosszan   ereszd ki! 

 

 2. 

           Nézz a tükörbe és mosolyogj!  
- Milyen szélesre tudod húzni az ajkaidat? 

- Utána kerekíts, mintha fütyölnél! 
- Mond ezt: i-ü-i-ü, i-ó-i-ó 

ó-ő-ó-ő, i-a-i-a 

 

 3. 

- Tátogj, mint a hal! 
- Az álladat engedd minél mélyebbre, utána lassan emeld fel és zárd a szádat! 

 

 4. 

- Vicsorgást játszunk! 
- Mozgasd a fogad jobbra-balra! 

- Egészen lassan csináld, figyeld hogyan lendül az állad jobbra,  
- középre, balra, középre! 
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 5. 

            Utánozd a hangokat! 
 -a csacsi kiabál: i-á-i-á 

 -a farkas ordít: au-au-au 

 -a malac visít: ui-ui-ui 

 -a kisbaba sír: oá-oá-oá 

 -a mentőautó: ninó-ninó-ninó 

 -a harang: bim-bam 

 -a liba gágog: gi-gá-gá 

 -a traktor: tö-tö-tö 

 -az óra: tik-tak 

 

6. 

Énekeld a dalt állathangon! 
/ismert, kedvelt dal éneklése/ 

- pl. kutyanyelven: vau-vau 

- macskanyelven: nyau-nyau 

- darázsnyelven: züm-züm 

- malacnyelven: röf-röf 
- madárnyelven: csip-csip 

- medvenyelven: brum-brum 

 

IV. HALLÁS ÉS FIGYELEM FEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

1. Hol ketyeg az óra? 

Egy gyermeket kiküldünk, az órát eldugjuk valahova. Hallás után találja meg az órát. 
 

2. Ki van a takaró alatt? 

Egy gyermek kimegy, egy társát letakarjuk.  
-Ki van a takaró alatt? –kérdezi hangosan, amikor a társa visszajön és megpróbálja 
kitalálni. 
 

3. Erre csörög…. 
Egy gyermek szemét betakarjuk, egy másiknak a kezébe adunk egy köcsögöt, amibe 
dió csörög. 
 Erre csörög a dió 

 Erre meg a mogyoró 

 Erre csörög erre, 
 Erre gyere erre! 
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4. Csak súgva! 
A gyermekek körben ülnek. Valaki a bal oldali szomszédja fülébe súg egy szót vagy 
egy rövidebb mondatot. Ezt minden játékosnak tovább kell súgnia. 
A súgást nem szabad megismételni, mindenki azt adja tovább, amit hallott. 
 

5. Mit hallasz? 

Előkészítünk különböző tárgyakat, amivel zörej hangokat lehet létrehozni.  
A gyermekek körben ülnek a földön, fejüket a térdükre hajtják. Amikor felismerik az 

adott hangot, felülnek és megmondják mit hallottak. Csendben figyeljenek és 
lehetőleg jegyezzék meg a sorrendet is. 
Pl.: ajtónyikorgás, csengetés, papírlapot eltépünk stb. 
 

6. Kismadárka 

A gyermekek félkörben helyezkednek el, nekik háttal ül egy gyermek fejét a 
játékvezető ölébe hajtja. 
Amikor a középen ülő gyermek azt mondja: 
„Kismadárka adj egy hangot!”- a játékvezető rámutat valakire, aki azt mondja: 
„Kukurikú”. A kérdező igyekszik kitalálni, hogy melyik gyermek szólt. Ha sikerült, 
helyet cserélnek. 
 

7. Lopakodás 

A gyermekek körben ülnek, egyikük bekötött szemmel középre ül. A játékvezető 
választ egy gyermeket, aki igyekszik odalopakodni a középen ülőhöz. A hunyó 
igyekszik megállapítani merről közelítik meg és arra mutat. Ha eltalálja, helyet 

cserélnek. 
 

 

V. HANGSZÍN, HANGERŐ, HANGLEJTÉS GYAKORLATOK 

 

1. Visszhang játék: -halk kérdés, halk válasz 

a. -hangos kérdés, hangos válasz 

b. -halk kérdés, hangos válasz 

c. -hangos kérdés, halk válasz 

2. Állatok hangjának utánzása hangszínváltással. 
3. Számolás, mondókázás fokozatosan halkítva – hangosítva. 
4. Hívom a testvérem: szobából, udvarról, távolról. 
5. Hangerő gyakorlatok: halk, közepes, hangos. 
6. Hangerőre használt fogalmak: halkan, suttogva, lágyan, puhán, erősen, 

kiabálva, üvöltve, dühöngve. 
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7. Mondókázás különböző hangerővel. 

8. Hanglejtés gyakorlása: Köszönj! –hangosan, kedvesen, ijedten stb. 

9. Kérés, köszönés, bemutatkozás helyes hangsúllyal. 
10. Egymás nevének gyakorlása helyes hangsúllyal. 
11. Kérés – kínálás helyes hangsúllyal. 
12. Kérdő hangsúly – kérdő mondatok. 
13. Vidám történet – vidám, élénk hangszín, 
14. Szomorú történet – szomorkás hangszín, 
15. Izgalmas történet – izgatott hangszín. Szándék felismerés. 
16. Játék az érzelmekkel. Tanult versek helyes hangsúlyozása pl.vidáman, 

Mérgesen, szomorúan, ijedten stb. 
17. Gyors – lassú beszéd tempó ismert mondókákkal, versekkel. 
18. Hangerő – tempó variációk. 

 

 

VI. TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

 -Hogy hívják a kisrókát? -Apróka. 
 -Hogy hívják a kövér fókát? -Pufóka. 
 -Hogy hívják a jóllakott elefántot? -Telefánk. 
 -Hogy hívják az éhes bálnát? -Zabálna. 
 -Hogy hívják a kecskegidát? -Gyerekecske. 

 -Hogy hívják a félénk pulit? -Lapuli. 

 -Hogy hívják a búcsúzó páviánt? -Pápávián. 
 -Hogy hívják a félénk pulykát? -Lapulyka. 

 -Hogy hívják a két összeütköző bolhát? -Karambolha. 

 -Hogy hívják a teherhordó pelikánt? -Cipelikán. 
 -Hogy hívják a kis baglyot? -Babagoly. 

 -Hogy hívják a kis cinkét? -Picinke. 

 

1. Kint is van, bent is van, 

mégiscsak a házban van.   /ablak/ 
2. Egész évben sokszor nyílik, 

mégsem virágzik.   /ajtó/ 
3. Kezet fog mindenkivel, 

aki jön, aki megy.   /kilincs/ 
4. Éjjel-nappal meg nem áll, 

mégis egy helyben áll.   /óra/ 
5. Zöld ágra ül, de nem madár, 

négy szobában egyszerre hál.   /dió/ 
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6. Forog-morog füstölög 

lábad elé sündörög 

ha igazán szereted 

ne adj neki kenyeret 

csak jó nagy csontot 
s nem lesz rá gondod. 
Tudod már, ugye?    

7. Lába bársony, hasa vászon 

szeme pilla, farka villa, 

feje bot.  /fecske/ 

8. Melyik szem tud repülni?   /ökörszem/ 
9. A világot átéri, mégis egy tyúk átlépi.   /kerékvágás/ 

 

 

VII. HANGOK GYAKOROLTATÁSA, HANGKÉPZŐ JÁTÉKOK 

 

1. Magánhangzók gyakorlása - utánmondással 
 /mindig játékos formában gyakoroltassuk/ 
á – a  a – á  o – u /ó – ú/  u – o /ú – ó/ 
máma  babám             hosszú              bútor 
már ma család  dobjuk              cukor 

lárma  lapát  fogjuk              dúdol 
cápa  barát  toljuk   duzzog 

Sára  banán  hozzuk              futkos 

 

e – é  é – e  i – é  é – i 

beszéd            csésze           dinnyét           békét 
csengés kérem  kísér  kékít 
kerék  mérges     miért  félig 

verés  szépen            vidék  kéri 
nehéz  nézel  színész   szépít 
 

e –i  i –e  ü –ö  ö – ü 

szelíd  csibe  dühös  nyögjük 

terít  siet  sürög  törjük 

veszít  zizzen         gyümölcs      zöldül 
merít  libben  szűrő  bővül 
semmi            szisszen fűző  törül 
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2. Mássalhangzók gyakorlása 

 

A mássalhangzók gyakorlásához tartozó feladatok célja: 
„Melyik szóban hallod az adott hangot? Tapsolj!” 

Szavakat sorolunk, melyekben az adott hang vagy benne van, vagy nincs benne. 

A gyermeknek tapssal kell jelezni, ha hallotta azt a hangot. 

„Hol hallod?” Az adott hangot a gyermek hol hallja, a szó elején, végén vagy a 
közepén. 
 

"B"  

- Melyik szóban hallod a „b”-t? 

baba, haza, bab, báb, kabát? 

- Hol hallod? 

bivaly, bóbita, bolt, bot 
- Hol hallod? 

láb, bab, lomb, eb 

- Hol hallod? 

tábla, tabletta, kabát, ablak 

 

 "C" 

- Húzd mosolygósra a szád, zárd el a levegő útját, most pöccints! 
c-c-c-c-c-c- 

- Hívogasd a cicát! cic-cic-cic 

Utánozd az egérke hangját! cin-cin-cin 

- Tapsolj, amikor az egérke „c” hangját hallod! 
cipő, olló, cukor, lufi, kukac, lánc, maci, kocka 

- Mondd utánam! 
cipó, cipő cinke, cápa, cérna, cukor 

- Hol hallod a „c” hangot? 

Mondd utánam! 
perec, léc, kukac, malac, gombóc 

- Hol hallod a „c” hangot? 

Mondd utánam! 
Ica, cica, Laci, maci, fácán, pocok 

Hol hallod a „c” hangot? 
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"CS" 

- Utánozd a csap csepegő hangját! 
csep-csep-csep 

- Mondd hosszan a kisvonat hangját, majd szorítsd a nyelved fel a  
szájpadlásra!  

- Melyikben hallod a csepegő „cs” hangot? 

- Tapsolj, ha hallod! 

csákó, csepp, cső, alma, kulcs, papucs 

- Mondd utánam! 
csont, csónak, csomag, csap, csat 

- Hol hallod? 

- Mondd utánam! 
bocs, papucs, kulcs, kulacs, pipacs 

- Hol hallod? 

- Mondd utánam! 
kocsi, köcsög, kacsa, bácsi, fecske 

- Hol hallod? 

 

"D"  

- Melyik szóban hallod? Tapsolj! 
mandula, duda, lendül, bab. hab, vakond 

- Hol hallod? 

- al, dob, dada, dominó, dió 

- Hol hallod? 

vakond, kád, nád 

- Hol hallod? 

bödön, medve, láda, fedő 

 

"F"  

- Mondd utánam! 
fa, fe, fé, fö, fü 

- Melyik szóban hallod? Tapsolj! 
falu, fóka, kapa, róka, fagyi, ifjú, kaftán 

- Mond utánam! 
fog, folt, fagyi, fej, fekete 

- Hol hallod az „f” hangot? 

pufók, tejfel, mafla, éjfél, telefon 

- Hol hallod? 

puff, paff 
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 "G"  

- Mondd azt, hogy „gá-gá-gá”! 
- Melyik szóban hallod? 

pillangó, galamb, gép, gomba, bomba 

- Hol hallod? 

galamb, gép, gomba, golyó 

- Hol hallod? 

láng, vág, ing, ág 

- Hol hallod? 

legel, kugli, bagoly 

 

"GY"  

- Hajtsd meg a paripát! gyi-gyi-gyi 

- Melyik szóban hallod a „gy” hangot? 

kígyó, bogyó, ágy, kalap, gyufa 

- Mond utánam! Hol hallod a „gy” hangot? 

gyöngy, gyalu, gyufa 

- Hol hallod? 

ágy, agy, rügy, négy 

- Hol hallod? 

fagyi, hagyma, mogyoró 

 

"H"   

- Hideg van, fázik a kezed! 
- Melegítsd meg! h-h-h-h-h 

- Tátsd nagyra a szád és ásíts jó nagyot! 
- Tedd a szád elé a kezed, ugye érzed a meleget? 

- Melyik szóban hallod a „h” hangot? 

hajó, ház, nap, pohár, juh 

- Mond utánam! Hol hallod a „h” hangot? 

háló, hajó, hó, haj, hold 

- Hol hallod? 

méh, juh 

- Hol hallod? 

tehén, moha, puha, pihe, felhő 
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"J"   

- Melyik szóban hallod a „j” hangot? Tapsolj! 
játék, fej, ajtó, ujj 

- Mondd utánam! Hol hallod a „j” hangot? 

játék, lyuk, Jutka, Japán 

- Hol hallod? 

ujj, haj, éj, gally 

- Hol hallod? 

golyó, gólya, majom 

 

 "K"  

- Melyik szóban hallod a „k” hangot? 

fóka, fánk, fakanál, kék, falu, fióka 

- Hol hallod a „k” hangot? 

kalap, kő, kifli, kefe, kanna 

- Hol hallod? 

pók, makk, homok, fánk 

- Hol hallod? 

kakaó, kapkod, mukkan, énekel 
 

"L" 

- Melyik szóban hallod „l” hangot? Tapsolj, ha hallod! 
ló, ól, lámpa, villa, bot, szív, kalap 

- Mondd utánam! Hol hallod a „l” hangot? 

láb, lámpa, lap, ló, lobogó, lakat 
- Hol hallod? 

tál, hal, fotel, ól, tél 
- Hol hallod? 

olló, puli, alma, tábla 

 

 "R" 

- Melyik szóban hallod a „r” hangot? Tapsolj! 
róka,répa, dió, rigó, tó, óra 

- Mondd utánam! Hol hallod a „r” hangot? 

róka,repülő, répa, rigó, rák 

- Hol hallod? 

karika Marika, kerék, óra, birka 

- Hol hallod? 

eper, bokor, papír, vödör 
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"S" 

- Melyik szóban hallod a „s” hangot? Ha hallod, tapsolj! 
sál. sajt, pad, kakas, kerítés 

- Mondd utánam! Hol hallod a „s” hangot? 

súly, sün, só, sál, sir, síp 

- Hol hallod? 

hús, kos, kakas, mókus, kés 

- Hol hallod? 

ásó, fésű, puska, kosár 
 

 "SZ" 

- Utánozd a kígyó sziszegő hangját! sz-sz-sz, szi-szi-szi 

- Melyik szóban hallod a kígyó sziszegő hangját? Ha hallod, tapsolj! 

szilva, labda, kapa, szánkó, bajusz, meszelő, dió, szék, asztal 
- Mondd utánam! Hol hallod az „sz” hangot? 

szíj, szív, szilva, szék, szélmalom, szem, szemüveg, szegfű, száj, szánkó, 
szalag, szalámi, szakáll, szoknya, szőlő, szög, szúnyog, szűrő 

- Hol hallod? 

disz, mész, fűrész, termosz, halász, vadász, juhász, kalász, kolbász, ősz, busz 

- Hol hallod? 

fejsze, éjszaka, hajszál, mákszem, meszelő, kasza, nyuszi, mászóka, koszorú, 
asztal, 

- Tanuld meg és játszd el! 
Eszti néni lisztet szitál, 
László bátyó vígan ugrál. 

 

"TY"  

- Csúfolódj rossz gyermek módjára! tyi-tyi-tyi 

- Melyik szóban hallod a „ty” hangot? 

tyúk, nap, fa, pötty, kutya, konty  

- Mondd utánam! Hol hallod a „ty” hangot? 

tyúk, tyúkól 
- Hol hallod? 

pötty, pinty, ponty 

- Hol hallod? 

kutya, batyu, pitypang 
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"V"   

- Melyik szóban hallod „v” hangot? 

vár, sál, véka, béka, vonat, villa, varr 
- Mondd utánam! Hol hallod a „v” hangot? 

vatta, vonat, varr, vaj 

- Hol hallod? 

levegő, levél, páva, nevet 
- Hol hallod? 

hiv., nyelv, könyv, öv 

 

 "Z" 

- Utánozd a méhecske zümmögő hangját! z-z-z-z-z-z 

- Melyik szóban hallod a méhecske zümmögését? Tapsolj, ha hallod! 
Zita, zokni, kép, zivatar, hajó, tulipán, ház, kéz, váza 

- Mondd utánam! Hol hallod a „z” hangot? 

Zita, zene, zebra, zerge, zab, zakó, zár, Zoli 
- Hol hallod? 

tíz, méz, kéz, gőz, tűz, pénz, ház 

- Hol hallod? 

izom, mező, fazék, bozót, mozdony, füzet 
 

"ZS"   

- Zúgnak a repülők, utánozd a hangját! zs-zs-zs , üzs-üzs-üzs 

- Melyik szóban hallod a „zs” hangot? Tapsolj, ha hallod! 
zsák, lámpa, rizs, zsilett, pizsama, kapu, rózsa 

- Mondd utánam! Hol hallod a „zs” hangot? 

zsák, zsámoly, Zsófi, Zsolt, zsömle 

- Hol hallod? 

Balázs, darázs, garázs, rizs, varázs 

- Hol hallod? 

muzsika, dézsa, pizsama, uzsonna 
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VIII. SZÖVEGALKOTÁS 

1. Miről beszélek? 

-az óvodapedagógus jellemző leírása alapján játék, tárgy kiválasztása 

2. Megy a játék vándorútra 

-mindenki mond valamit, a játék jellemző vonásának kiemelésével 
3. Mondj róla igazat, hamisat! 
-egymás megállapítását ismételni nem szabad 

4. Mit tudsz róla? 

-önálló, összefüggő leírás gyakorlása 

5. Leírás személyről  
Jöjjön ide az…. –személy felismerése az ódapedagógus leírása alapján 

6. Igaz-hamis  -önmagukról,egymásról,óvónőkről 
7. Mondj róla valamit! 
-önálló leírás gyakorlása személyekről 
8. Mond el mindent róla! 
-próbálkozás belső tulajdonságok megfogalmazásáról 
9. Leírás képről /állatok/. Melyikről beszélek?felismerés a leírás alapján 

10. Mondj róla igazat, hamisat. 
11. Add tovább! /játék/ 
-mindenki mond egy jellemtő tulajdonságot 
12. Ellentétpárok. 
-pl: kicsi-nagy, alacsony-magas stb. 

13. Mondat befejezés. 
-pl: nagyon siettünk, mert….. 
14. Igaz –nem igaz. 

-események leírása pl: egy napom 

15. Mesélj róla! 
-képleírás, sorban mindenki mond egy gondolatot 
16. Mi történt előtte? Mi történt utána? 

-előzmények, következmények kitalálása 

17.  Relációs fogalmak gyakorlása képolvasás közben. 
-alatta-fölötte, előtte-mögötte stb. 
18. Mesealkotás képről. 
-egy gyermek kezdi, a következő folytatja 

19.  Mesealkotás meghatározott szereplőkről. 
-közös cselekményfűzés 

20. Fantasztikus történetek kitalálása. 

21. Igaz történetek. 
-jeles események elmesélése 
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JÁTÉKOK 

1. Mit visz a kishajó?         

Pl.„p”-vel, a játékvezető rámutat egy gyermekre, aki válaszol, pl.paprikát. 
Nehezítés pl.növények, állatok, járművek közül választhatnak. 
 

2. Mit veszek a vásárban?                    

A körben ülő gyermekek vásárba mennek.  
Első gyermek: -Elmegyek a vásárba és veszek almát. 
Második: -Elmegyek a vásárba és veszek almát és fakanalat. stb. 
 

3. Fekete, fehér, igen, nem. 

Egyikük a kérdező, a fenti szavakkal nem lehet válaszolni. Pl. milyen színű a cipőd? Aki 
kimondja valamelyik szót, zálogot ad. 
 

4. Üvegpörgetés. 
A gyermekek körben ülnek, egyikük középen pörget egy üveget és kérdést tesz fel pl.Melyik 
gyermek segít a legtöbbet? Akire az üveg mutat válaszol, majd helyet cserélnek. 
 

5. Haragszom rád! 
Egy gyermek kezében kendő van, akinek oda dobja azt mondja: 
-Haragszom rád! 
-Miért? 

Pl. - Mert piros a zoknid! 

  - Azért piros a zoknim, mert az anyukám ilyet vásárolt. 
Mindig egész mondatban kell válaszolni! 
 

IX. HANGKÉPZŐ JÁTÉKOK, VERSEK, NYELVTÖRŐK 

Válasszunk egy egyszerű mondatot. Pl.piros a paradicsom. 
Próbáljuk sorban elmondani az összes magánhangzóval. 
Pl. „a”-val, paras a paradacsam. 

 

A papagáj. 
Mondjunk egymás után három rövid szót, pl.szék, kék, pék. 
A papagáj feladata, hogy ugyanilyen sorrendben megismételje, majd fel lehet cserélni 
a sorrendet. 

 

Méhek a mezőn. 

A gyermekek jelre a kijelölt helyre repülnek, közben zümmögnek. 
/”z” hangoztatása/ 
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Állatok hangjai. Próbáld utánozni mit csinál! 
fecske –csicsereg  veréb –csipog 

galamb –turbékol  vércse –vijjog 

bagoly –huhog  egér –cincog 

gólya –kelepel  oroszlán –bőg 

tyúk –kotkodál  béka –brekeg 

ló –nyerít   kutya –ugat 

macska –nyávog  méhecske –zümmög 

 

5. Kutya kergeti a cicát. 
Minden gyermek választ egy állatnevet, amelyik hangot ad ki. 

Pl.Kutya kezdi: Kutya kergeti a cicát, vau-vau-vau. 

Cica kergeti a kecskét, miau-miau-miau. stb. 

 

 JÁTÉK FOGALOMKÖRÖK KIALAKÍTÁSÁRA 

 

Óvodapedagógus: Akinek a labdát dobom mondjon leánynevet! /fiúnevet, élőlényt, 
élettelen dolgot, virágnevet, stb./ 

Óvodapedagógus: Valaminek a nevét mondom, aki a labdát kapja, mondja meg mit 
csinálnak vele! 
PL. tányér –esznek belőle, vonat –utaznak rajta stb. 

Óvodapedagógus: Kérdéseket fogok feltenni, akinek a labdát dobom, felelnie kell a 
kérdésre. 
Pl: Mi lesz, ha esik az eső?    Mi lesz, ha nagyon hideg lesz? stb. 
 

Szóláshasonlatok 

Gyáva, mint a ……… 

Reszket, mint a……... 
Ravasz, mint a……… 

 

Mit tudsz egy tárgyról? 

Az óvodapedagógus /később a gyermek/: Mutatok egy tárgyat, mondj róla valamit!-
Milyen a színe, formája? 

-Mire használják? 

-Hol láttátok? 

-Ki használja? 

-Hogyan? 

-Szép –csúnya? Miért? 
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-Mi jut róla eszetekbe? 

Mutatok egy tárgyat. Egy gyermek megmondja mi az. A következő mond róla valami 
fontosat, a következő elmondja amit eddig mondtak és tovább fűzi. 
Akkor ügyes a csoport, ha minél hosszabbra fűzi. 
Mondatok befejezése 

Az óvodapedagógus elkezd egy mondatot, pl: Jöttem az óvodába, és láttam az utcán 
egy nénit, aki éppen a kiskutyáját sétáltatta. 
Később a gyermekek folytatják a megkezdett mondatot. 
Tréfásan! -ugyanez a játékszabály, de tréfás mondatot találunk ki. 
Pl.: Jöttem az óvodába, és láttam egy gyermeket szamáron lovagolni. 
Igaz-nem igaz! 

Mutatok egy tárgyat, mondjatok róla valamit, ami igaz. 
Mondjatok róla valamit, ami nem igaz. 
/Később lehet róla képet is mutatni./ 
Állatok tulajdonságai   Állatok hangjai 
Róka  -ravasz   fecske -csicsereg 

Nyúl  -félénk   galamb -turbékol 
Oroszlán -bátor   bagoly -huhog 

Pulyka  -mérges  gólya -kelepel 

Őz  -kecses  tyúk -kotkodál 
Mókus  -ügyes   veréb -csipog 

Strucc   -gyors   vércse -vijjog 

Galamb -szelíd   egér -cincog 

Ökörszem -kicsi   oroszlán -üvölt, bőg 

Elefánt  -otromba  béka -brekeg 

Víziló  -esetlen 

Lajhár   -lusta 

 

Állatok kicsinyei    Állatok jellemző haladása 

Tehén  -borjú    kígyó  -siklik 

Ló  -csikó    szöcske -ugrik 

Macska -cica    liba  -totyog 

Tyúk  -csibe    mackó   -cammog 

Kecske -gida    hal  -úszik 

Birka  -bárány   őz  -szökell 
Madár   -fióka    pingvin -tipeg 

Disznó            -malac               macska -oson 
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Folytasd! 

Aki kövér, az nem sovány. 
Ami rövid, az nem hosszú. Stb. 
 

VERSEK, NYELVTÖRŐK 

Füstös Gusztáv: Körbe-körbe 

Kerék Péter, Kerék Pál 
Kettőnek két kerékpár 
Vagyis: egy pár kerékpár 
Azzal jár a Kerék-pár: 
Kerék Péter, Kerék Pál. 
 

Mándy Stefánia: Csendíts rá! 
1.     2.     3. 

Kis Magda    Csillog is,    Minden nap 

feldobja,    villog is,    megterem, 

röptetve,    hullik is,    kot, kot, kot,  

szöktetve,    múlik is,    kodács, 
az apja                 a füstös    hej minden 

elfogja,    háztetőn,    reggelen, 

pörgetve,    a rücskös    szalma közt 
görgetve    hegytetőn,    meglelem, 

bokorba,    ezüstös               ha fehér 
gurítja,               fény, ragyogó!              megeszem, 

magasba    hűvös is,    ha tarka 

hajítja,     befed is,     elteszem, 

feldobja    vetésen    húsvétra 

az apja,    meleg is,    tiéd lesz, 
elkapja                jó takaró    zöld mintás 
Kis Magda     - a hó.             kék tintás 

 -a labda.        színekkel  
                                                                                                                      ékes 

         

                                                                                                                    szép piros
                     festékes, 
          kot, kot, kot, 

          kodács 

          de csinos, 

          de csodás 
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          -a     tojás                   
 

4. 

Kurjant, rikkant 

kakas, jérce, 
zöld az erdő 

hegyek, bércek, 
ágon alma, 
bokron málna, 
Palkó csak a 

tóra járna, 
hogyha zuhog-  

alá állna, 
minden ember 

mindig várja, 
néz az égre 

januárban, 
néz az égre 

februárban: 
mikor jön hát, 
mikor végre, 
amit mindig 

újra vár 
 -a nyár. 
 

Vidor Miklós: Nyelvtörők 

1. 

Roppant bottal 

koppantottam, 

szöcském csacskán 

szökken, 
papnadrágban 

kappant fogtam, 

macskám fecskét 
hökkent. 
2. 

Derengett, 

borongott, 

merengett, 
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szorongott, 

kerengett, 

dorong ott, 

de nem vett 

korongot. 

3. 

Körbe pörg e 

görbe körte, 
hat gödörbe, 
vak tükörbe, 
fürge ürge 

sütg e zürbe, 
őt gyötörd, te 

rőt ökörke. 
4.     5. 

Szakállas    Szegény legény e vén cserény 

sakál,     alatt,  

ha választ,    elél, evén szerény lepény- 

csak áll.    halat, 

S e nóta    szeszély fején e szép kemény 

dacára,                kalap! 

spenót a     De félek én, mesém henyén 

szakálla.    halad, 

     s felén e rémlegény belém 

     harap. 

6. 

Zabra zebra, zebra zabra, 

habra rebbents, hebrents habra, 

ugra-bugra, zsupsz a sutra 

pulyka –húzta pudva dudva 

lukba rúgva fúlt a kútba!      

 

 

Tamkó Sirató Károly: Makói vers 

Én vagyok a               Makón ahány 

Bakó Manó,    zakót szabok, 
A Makói     annyi kalap 

Zakó szabó.    bankót kapok. 
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X. MIMETIKUS JÁTÉKOK 

1.Mit fejez ki? -az arcunk 

   -a tartásunk 

   -a kezünk 

   -a lábunk 

2. Játsszuk el! -nyári élmények felelevenítése 

   -vasárnapi ebéd 

   -öltözködés 

   -segítünk Anyának: takarítani, főzni stb. 
   -kirándulunk 

3. Állatkertben vagyunk -milyen állatokat látunk?  Játsszuk el! 
4. Téli történet -egy éhes kismadár történetének eljátszása 

5. Téli örömök -jásszuk el! /hógolyózás stb./ 
6. Egy este otthon -terités, vacsora stb. 
7. Utazzunk! -járművek utánzása 

   -utazás a járműveken 

8. Tavaszodik -tavaszi hangulat az erdőn 

   -tavaszi munkák 

   -húsvét eseményei 
9. Űrséta  -lebegés, séta szkafanderben 

10. Meseország -meseszereplők megelevenítése 

 

ÉRZELEMKIFEJEZÉSES JÁTÉKOK 

 

Az óvodapedagógus kihív egy vagy több gyermeket, és fülükbe súg egy érzelmi 
kifejezést. Pl. örüljetek! Stb. 
A többi gyermeknek ki kell találni, mit súgott az óvodapedagógus. 
Kiegészítő játék: találjátok ki, miért örültek a gyermekek. 
 

PANTOMIM JÁTÉKOK 

 

Az óvodapedagógus kihív néhány gyermeket és a fülükbe súgja, mit csináljanak. -ez 

már cselekvéssor legyen! 
Pl. Egy-egy gyermek induljon egymás felé és köszönjenek! 
A gyermekek megbeszélhetik, ki játszotta jobban és miért. 
 

Az óvodapedagógus az egész csoportnak ad feladatot. Pl. Keressünk valamit! 
Kiscsirkét etetünk! Nagyon fázunk! Stb.  
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6. SZ. FÜGGELÉK 

MOZGÁS 

 

MOTOROS KÉPESSÉGEK ÉS FEJLESZTÉSÜK 

 

I. KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK 

 

1. ERŐ 2. ÁLLÓKÉPESSÉG 3. GYORSASÁG 

Gyorserő 

- szökdelések 

- távol- és 
magasugrás  

helyből és 
nekifutásból  

- fel- és leugrások
  

szerekről, szerekre
  

A test általános 

ereje 

- kúszások, 
csúszások,  
mászások, 
nyusziugrás 

- dobások 

- medicinlabda 

 gyakorlatok 

- minden kéziszer 
gyakorlat magas 

ismétlés számmal 

 Alapállóképesség 

- hosszantartó lassú 
és közepes iramú 
futások 

- minden hosszú 
ideig tartó futást 
tartalmazó játék 

Globális 
állóképesség 

- hosszú ideig 
végzett kúszások, 
csúszások, 
mászások, 
nyusziugrás 

Mozgásgyorsaság 

- gyors futások 

- élénk tempójú 
kúszások, csúszások, 
mászások, 
nyusziugrás 

Reakció gyorsaság 

- futójátékok 
feladattal járásból, 
futásból            
(akusztikai jelre) 

irányváltoztatások, 
megállások, 
különböző 
testhelyzetek 

felvétele 
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II. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 

1. Téri tájékozódás képessége 

- átbújások 

- minden természetes támaszgyakorlat átbújással  

- járások, futások irányváltoztatással 
- célbadobások 

- labda gyakorlatok 

2. Kinesztétikus differenciáló képesség 

- minden kéziszer gyakorlat 
3. Reakció képesség 

- futójátékok feladattal 
4. Egyensúlyérzék 

- keskeny felületen végzett járások, futások, kúszások, csúszások, mászások, 
nyusziugrás 

- gurulás a test hossztengelye körül 
- gurulóátfordulás előre 

minden csukott szemmel végzett gyakorlat 
5. Ritmusképesség 

- egyszerű ciklikus mozgás ( járás, futás, szökdelés, kúszás, csúszás, mászás ) 
akusztikus jelre, ritmusának tartásával 
 

III. MOZGÉKONYSÁG, HAJLÉKONYSÁG 

Valamennyi ízületben közepes és élénk tempójú nyújtó hatású gyakorlat 
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7. sz. FÜGGELÉK 

Mozgás feladatok megvalósítása 

 

A mozgás tartalma, mozgásos anyaga 

A mozgásanyag adott évre való lebontását, felosztását a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok készítik el, minden nevelési év elején, figyelembe véve a 
gyermekek életkorát, a csoport fejlettségét, speciális jellemzőit 
I. A torna mozgás anyaga 

    1. Természetes támaszgyakorlatok. 
    2. Egyensúlygyakorlatok. 
    3. Talajtorna. 

    4. Szertorna. 

    5. Függések. 
    6. Szerugrások. 
II. Az atlétika mozgás anyaga 

    1. Futások. 
    2. Ugrások. 
    3. Dobások. 
III. A labdajátékok mozgás anyaga 

MOZGÁS FOGLALKOZÁS 

Foglalkozás típusok: 
1. Sorakozás- játék-levezetés, értékelés, köszöntés. 
2. Sorakozás- játék- gimnasztika- játék- levezetés, értékelés, köszöntés. 
3. Sorakozás- játék- főgyakorlat- játék- levezetés, értékelés, köszöntés. 
4. Sorakozás- játék- gimnasztika- főgyakorlat- játék- levezetés, értékelés, köszöntés. 
 

MOZGÁS 

Mozgásos játékok: 
- Futójátékok 

- Utánzójátékok 

- Szerepjátékok 

- Fogójáték egy vagy két fogóval, szerepvállalással 
- Szabályjátékok egyéni és csoportos versengések, kéziszerrel, járásból futásból, 

támaszgyakorlatokból változatos feladatokkal; sorversenyek, váltóversenyek, 
labdajátékok labdagurítással, labda hordásával, átadásával, labdadobással, 
célzással 
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Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Szabadgyakorlatok 

- Kéziszergyakorlatok: babzsák, szalag, kendő, zoknilabda, különböző méretű 
labdák, pom-pom, karika, bot, zászló 

- Gyakorlatok tornaszerekkel: tornapad, zsámoly, kisszék, bordásfal, 
- Gyakorlatok zenére 

- Páros gyakorlatok 

- A gimnasztikai gyakorlatok végeztetése során megismertetjük és 
gyakoroltatjuk a gyermekekkel a különböző kartartásokat, törzs-, térd-, és 
lábmozgásokat és testhelyzeteket 

Járás és futásgyakorlatok: 
Járás: 

- egyenesen és különböző irányokban 

- egyesével és párosával, kézfogással 
- tárgyak és személyek megkerülésével 
- előre, oldalt. hátra, 180 fokos fordulattal 
- rövidebb és hosszabb lépéssel váltakozva 

- speciális járások lábujjon, sarkon, talp külső élén, térd és sarokemeléssel, 
guggolásban 

- ütemérzéket fejlesztő járás ütemre, dobszóra, zenére, tapsra 

Futás: 
- egyenesen és különböző irányokba 

- tárgyak és személyek ki-, és megkerülésével 

- akadályon át 
- többféle testhelyzetből történő indulással és érkezéssel 
- tempóváltoztatással, lassú, közepes, gyorsiramú futás, belegyorsuló futás 

- versenyfutás 

Támaszgyakorlatok: 
Kúszás, mászás, csúszás ülésben, hason és hanyattfekvésben 

pókjárás, rákjárás, sántarókajárás, talicskázás, nyusziugrás 

           - talajon 

           - vízszintes, megemelt, rézsútos tornaszereken és tornaszerek alatt 
           - kéziszerrel 
           - akadályok különböző módon történő leküzdésével 
           - egyénileg és párokban 

Egyensúlygyakorlatok: 
Egyensúlyozás természetes járással, futással, kúszással, mászással 
           - talajon 

           - vonalak, padok között, padon vízszintes, megemelt, rézsútos 
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              tornaszereken, pad merevítő gerendáján, farönkön, akadályok  
              átlépésével 
            - különböző irányokba: előre, oldalt, hátra, 360 fokos fordulattal 
            - különböző kartartásokkal, lábujjérintéssel 
            - kéziszerekkel 

Hossztengelykörüli gurulás: 
- Magastartásba emelt karral 
- Kéziszerrel a kézben ill. a boka között 
- Párokban kézfogással 

Gurulóátfordulás előre: 
- Hajlított terpeszállásból, terpeszállásból, zártállásból, gugolótámaszból indulva 

- Nyújtott ülésbe, zsugorülésbe, gugolótámaszba, állásba érkezéssel 
- Kéziszereken át helyből és néhány lépésről indulva 

Függésgyakorlatok 

- Mászások különböző irányba: fel, le, balra, jobbra 

- Után-, és túlfogással 
- Lajhármászás 

- Függés bordásfalon és tornaszereken, lajhárfüggésben 

- Mellső és hátsó függésben lábmozgások és haladás vízszintesen, balra és 
jobbra 

Szerugrások: 
- Mélyugrás padról, tornaszerről, célba 

- Nyusziugrás leterpesztéssel padon 

- Zsugorkanyarlati átugrás padon 

- Felfelé történő ugrás ugrószekrényre nekifutásból, leugrás 

Ugrások: 
- Szökdelés páros lábon, egy lábon, helyben, tovahaladással, akadályokon át 
- Átugrás kéziszereken, tornaszereken páros lábbal 
- Helyből távolugrás 

- Helyből magasugrás 

- Távolugrás nekifutással 
- Magasugrás nekifutással 

Dobások: 
Távolba dobás 

- dobás magas szerek felett babzsákkal, zoknilabdával, maroklabdával 
Célbadobás 

- Függőleges és vízszintes célba, egykezes felső és alsódobással 
- Kétkezes alsó és felsődobás különböző nagyságú labdával távolba 

Labdagyakorlatok: 
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          Labdagurítás:  
- egy és két kézzel, lábbal, helyben és tovahaladással, talajon, padon 

Labdafeldobás: 
- egy és két kézzel, elkapás két kézzel, helyben és tovahaladással talajon és 

padon 

- különböző kiinduló helyzetből társnak 

- különböző irányokba, irányváltoztatással 
          Labdaátadás: 
- kétkezes alsó 

- kétkezes felső 

- egykezes felsődobással 
- társnak, helyben és tovahaladással, különböző testhelyzetekben, kiinduló 
helyzetből 

Labdavezetés: 
- járás közben, helyben, lassú futás közben 

- vonalak, padok között, vonalon, padon  
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8. SZ. FÜGGELÉK  

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEISMERÉSE 

 

KÖRNYEZETISMERET 

A gyermek természeti környezete: 
- Évszakok /ősz, tél, tavasz, nyár/ 
- Az évszakok hatása az emberre, állatra, növényre 

- Állatok /háziállatok, vadon élő állatok/ 
- Növények: 
- Termesztett növények /zöldség, gyümölcs, virág, fű, fa, bokor stb./ 
- Vadon termő növények /vadvirágok, fák, bokrok, vadgyümölcsök stb./ 

A gyermek társadalmi környezete: 
- Család 

- Óvoda 

- Iskola 

- Közlekedés világa /szárazföldi, vízi, légi/ 
- Város, falu /nevezetességek/ 
- Ország 

- Ünnepek 

Környezetvédelem: 
- Állatok napja /október 4./ 
- Víz világnapja /március 20./ 
- Föld napja /április 22./ 
- Madárkarácsony /december/ 
- Egyszerű kísérletek elvégzése 

 

MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK SZERZÉSE 

Számfogalom megalapozása:  

- Halmazok létrehozása, összehasonlítása  

- Számosság érzékeltetése, megnevezése  
- Műveletek végzése 

Kiterjedések: 
- Terület és térfogatmérés  
- Magasság  
- Hosszúság 

- Szélesség 

- Súlymérés 
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Relációk térben és síkban: 
- Irányok 

- Névutók 

- Jobb- baloldaliság  

Testek és síkmértani formák 

- Gömb, kör 
- Téglatest, kocka, négyszög 

Háromszög 
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9. SZ. FÜGGELÉK 

VERSELÉS, MESÉLÉS 

 

3-4 éves korban: 
- 8-10 mondókát, verset ismételgessenek 

- 10-12 alkalommal kerüljön sor új mesére 

- Az egyszerű mondókameséket, nyúlfarknyi rögtönzött történeteket, halmozó 
láncmeséket, az állatok beszédének dramatizálását, egyszerű állatmeséket 
szeretik hallgatni a gyermekek, amelyekben ismétlések, alliterációk vannak 

- Ebben a korban a hangzás legalább annyira fontos, mint a mondanivaló 

 

4-5 éves korban: 
- 2-3 kiolvasó 

- 6-7 mondóka és vers 

- 12-14 új mese 

- Az óvodapedagógus történeteit /saját magukról is/, állatmeséket, egyszerűbb 
szerkezetű /egy, legfeljebb két, hármas epizódból álló/ tündérmeséket, a 
rövidebb ismétlésekkel, refrénekkel tagolt versesmeséket élvezik a gyermekek. 

 

5- 6- 7 éves korban: 
- 4-5 kiszámoló 

- 15-20 vers 

- 10-12 mondóka 

- 14-16 új mese 

- A tündérmesék száma megnövekedik, mondhatunk még tréfás, hazug és csali 
meséket is, valamint történeteket a tágabb környezetről /család, gyermekek 
világa, cirkusz, stb./ 

 

 

HALLGASD A MESÉT!- mese ajánlás 

- Mesék emberekről 
- Tréfás mesék 

- Mesék királyokról, tündérekről 
- Mesék állatokról 

 

Mesék az emberekről 
A csodavonat 

A furulya 

A halász meg a felesége 
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A haragos hóember  
A három kívánság 

A három selyp lány 

A kisgömböc 

A kislány meg a róka 

A kis gyufaárus lány 

A kis fenyő 

A kis hableány 

A legszebb vasárnap 

A pipakupak gyerek 

A rendíthetetlen ólomkatona 

A répa 

A sítábor 
A szegénygyerek karácsonyfája 

A teáskanna 

A tréfacsináló bohóc 

A vásárfia 

Az egyetlen ajándék 

Az okos lány 

Az öreg halász meg a nagyravágyó felesége 

Gazsi kalandja 

Hétszínvirág 

Hogyan tanultunk meg beszélni? 

Holle anyó 

Hófehérke 

Jancsi és Juliska 

Jankó és a mákszemtündér 
Jönnek a télapók 

Kevély Kereki 
Kit válasszon a kilencből? 

Ludas Matyi 

Mások is tanulnak? 

Merebeli évnyitó 

Milyen lesz az iskolában? 

Mi van a talicskán? 

Nagyanyóka, unokája meg a tyúkocska 

Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj 
Papucsok 

Ritka vendég 
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Télapó és barátai 
Télapó haragja 

Tíz kicsi barát 
Tíz testvér 
 

Tréfás mesék 

A három szabólegény 

A kakas és a pípé 

A kóró és a kismadár 
A ládikó 

A nyulacska harangocskája 

A szeszélyes házmanók 

A világgá ment porszem 

Csalimese 

Hazug mese 

Ilók és Mihók 

Jakab meg az apja 

Kerekecske-dombocska 

Kilenc ember, kilenc szarvas 

Kiolvasó 

Ki a legelébbvaló? 

 

Mesék királyokról, tündérekről 
Adj Isten, egészségére! 
Aranyszóló Pintyőke 

Árgyélus királyfi és Tündér Ilona 

A csillagszemű juhász 

A galamb 

A kígyó király gyűrűje 

A rózsát nevető királykisasszony 

A só 

A suszter manói 
A szerencse krajcár 
A tizenkét hattyú 

A tűzmadár 
A tűzszerszám 

Az aranyszőrű bárány 

Az aranytulipán 

Az elvarázsolt királykisasszony 
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Az erdőzöldítő, mezővirágoztató királykisasszony 

Az égiérő borsófa 

Babszem Jankó 

Béka királykisasszony 

Csipkerózsika 

Csizmás Kandúr 
Győző 

Hamupipőke 

Hófehérke 

Mátyás király meg a székely ember lánya 

Mátyás király meg az öregember 
Mátyás király meg az igaz mondó juhász 

Mirkó királyfi meg a táltos paripa 

Ribike 

Rigó-csőr király 

Szélike királykisasszony 

Szóló szőlő, csengő barack, mosolygó alma 

Vas Laci 

Világszép nádszálkisasszony 

 

Mesék állatokról 
A brémai muzsikusok 

A csillagos sün 

A csökönyös kiselefánt 
A falánk tyúkocska 

A félig nyúzott bakkecske 

A gombakirály 

A gomba alatt 

A három csibe 

A három kismalac 

A három nyúl 
A három pillangó 

A kecskegida és a farkas 

A kesztyű 

A kevély kiskakas 

A kisapó 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

A kismalac és a farkasok 

A két kicsi bocs meg a róka 
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A kutya és a macska barátsága 

A kutya és a nyúl barátsága 

A lókötő róka 

A legerősebb állat 
A nagyravágyó feketerigó 

A nyughatatlan méhecske 

A nyúl és a tavaszi hó 

A prücsök krajcárkája 

A rút kiskacsa 

A róka, a medve és a szegény ember 
A tücsök és a hangya 

A tücsök és az egérke lakodalma  

A vajaspánkó 

A vándorló róka 

A világszép kecskebéka 

A vityilló 

Az alma 

Az arany tarajos kiskakas 

Az állatok nyelvén tudó juhász 

Az iregi kakasok 

Az okos nyúl és az oktondi pocok 

Barna Mackó kuckója 

Farkas tanya 

Egérvadászat 
Egérke piros szegélyes kabátja 

Gőgős Gúnár Gedeon 

Gyuri kakas és a nyúl 
Jön a Mikulás! 
Kacor Király 

Ki vitte el a piros almát? 

Madárkarácsony 

Madárszálló 

Mese a medvebocsról, aki madár akart lenni 
Nagyhatalmú sündisznócska 

Öreg néne őzikéje 

Róka néne és Daru bátya 

Sündisznócska lovagol 
Sün Balázs 

Téli lakoma  
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MONDD VELEM! -versek ajánlása 

- Évszakokról: ősz, tél, tavasz -nyár 
- Állatokról  

- Gyermekekről-felnőttekről 
- Tréfás versek 

- Ünnepekről 
- Utazásról 

 

 

VERSEK ÉVSZAKOKRÓL 

Csanádi Imre: Négy testvér 
Gazdag Erzsi: Vendégvárás 

Fésűs Éva: Évszakok 

Vántsa Zoltán: Hónapok 

Weöres Sándor: Újesztendő 

Népköltés Hétmondóka, Hónapsoroló 

 

ŐSZ 

Csanádi Imre:             Levélsöprő 

   Őszköszöntő 

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 
   Lekvárcirkusz bohócai 
Donászi Magda: Almaszedés 

Fazekas Anna: Szüret 
Fésűs Éva:  Őszi dúdoló 

   Őszi kirándulás 

   Sündisznócska 

Gazdag Erzsi:             A kicsi ház lakói 
Hárs László:  Levél az erdőből 
Kányádi Sándor: Jön az ősz 

Móra Ferenc:            A cinege cipője 

Móricz Zsigmond:    Jó a ropogó 

 

Nemes Nagy Ágnes: Cifra palota 

   Gesztenyefalevél 
   Hány ujja van  

Osvát Erzsébet: Diódáridó 

   Kismadár búcsúja 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

125 

 

   Odalett a meleg 

   Útra kelt a nyár 
Sarkadi Sándor: Alma 

Székely Dezső: Szeptember 

Tamkó Sirató  Károly: Dombon 

    Késő ősz 

    Szembeszél 
Tasnádi Varga Éva: Itt van az ősz 

Tarbay Ede:     Őszanyó 

Weöres Sándor: Galagonya 

   Szüret után 

Zelk Zoltán:  Hova futsz, te kicsi őz? 

   Nem úgy van az te rigó 

   Október 
 

TÉL 

Csanádi Imre:  Csilingelő 

   Doromboló 

Csoóri Sándor: Hókutya 

Enyedi György: A hóember 
Gazdag Erzsi:  Hóember 
   Milyen volt a hóember? 

Iványi Mária:  Hull a hó 

Káldi János:  Korcsolyázás 

Kányádi Sándor: Aki fázik 

   Favágók 

    Téli fák 

Krecsmáry László:  Hóember 
Móra Ferenc:  Mártonka levele 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

Osvát Erzsébet: A hóember 
   Az égi pék szitálni kezd 

   Hull a hó 

   Megszökött a hó 

Sarkadi Sándor: Hó, hó, hó 

   Hótenger 
   Komámuram bújjék be 

Szabó Lőrinc:  Esik a hó 

Szalai Borbála: Fura festő 
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Tamkó Sirató Károly: Eszkimóka 

Tordon Ákos:  Madárszálló 

Weöres Sándor: Éhes madarak 

   Nagy a hó 

 

TAVASZ 

Csanádi Imre:  Ficánkoló 

Csoóri Sándor: Tavaszi bodza vers 

Donászi Magda: Fecskemadár 
   Naphívogató 

Káldi János:  Hóvirág 

Móra Ferenc:  Fecskehívogató 

Osvát Erzsébet: Nyújtózik a hóvirág 

   Rigófütty szól erdő szerte 

   Télkergető 

 

Sarkadi Sándor: Gólyahír 
   Megjött a gólya 

Szabó Lőrinc:  Szél meg a nap 

   Tavasz 

Szalai Borbála: Az első hóvirág 

   Hóvirág 

Tamkó Sirató Károly: Egy kis kertet 

Weöres Sándor: Olvadás 

Zelk Zoltán:  A kiskertész 

   Hóvirág 

   Tavaszi dal 

 

VERSEK ÁLLATOKRÓL 

Csanádi Imre:  Kis kutya, nagy kutya 

Csoóri Sándor: Teknősbéka 

Csukás István: Elefánt 
   Mackó mese 

   Sün Balázs 

   Víziló 

Drégely László: Macskaházi Benedek 

Fésűs Éva:  Sündisznócska 

Gazdag Erzsi:  A kiskakas rézgarasa 

   Csiga-biga néne 
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   Fecskenóta 

   Gergő báránykája 

Kányádi Sándor: A három holló 

   A veréb  

La Fontaine:  A tücsök és a hangya 

Móra Ferenc:  A csókai csóka 

Móricz Zsigmond: A török és a tehenek 

   A veréb 

   Iciri-piciri 

Nemes Nagy Ágnes: A csiga 

   Mit beszél a tengelice? 

   Szorgalom 

Petőfi Sándor:  Anyám tyúkja 

Pincés János:  A kengurú 

Pósa Lajos:  Cirmos cica dorombol 

Szabó Lőrinc:  Hangverseny 

Szalay Borbála: Róka-móka 

Székely Dezső: Katicabogár 
Szilágyi Domokos: Kot-kot-kot 

Tamás Mária:  Cinkevers 

Tamkó Sirató Károly: Csimpánz 

   Kiskakas 

   Pingvintánc 

Tandori Dezső: Ha a zsiráfnak 

   Orrszarvú 

T.Nagy Sándor: A kéregető kisveréb 

Tarbai Ede:  A mogorva egér 
Vasvári István: Tíz kicsi ló 

Végh György:  Ele-telefon 

   Kecse-gőg 

   Ravasz, mint a róka 

Vidor Miklós:  Cica-kutya história 

Weöres Sándor: A kutyatár 
   A medve töprengése 

   Bodri 

   Csali-mese 

   Kacsa-úsztató 

   Paripám 
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Zelk Zolzán:  A három nyúl        

             Hová szaladsz vízipók?  

 

VERSEK GYERMEKEKRŐL-FELNŐTTEKRŐL 

Csoóri Sándor: Fasuvasztó Péter 
Garai Péter:  Hogy ki vagyok? 

Gazdag Erzsi:  Üveggolyó 

Demény Ottó:  A három kislány 

Kis Dénes:  Labdajáték 

Móra Ferenc:  Este 

Takács Zsuzsa: Óvodások 

Tarbay Ede:  Cipó-sütő mondóka 

   Sári-Biri Borbála 

Weöres Sándor: Fiúk, lányok 

   Hallod-e feleség 

   Nyári felhők 

 

TRÉFÁS VERSEK 

Csoóri Sándor: Lánycsúfoló 

Demény Ottó:  Kutyafül és Gólyaláb 

Fecske Csaba:  Vásár 
Garai Péter:  A vasorrú bába 

Gazdag Erzsi:  Mesebolt 

Kormos István: Vásár 
Szabó Lőrinc:  Hörpentő 

Tankó Sirató Károly: Bőrönd Ödön 

   Egyenes meg görbe 

   Kongó bolt 
   Makói vers 

   Mondjam még? 

   Narancs szüret 
   Törpe-tánc 

Weöres Sándor: Csali mese 

   Csinpilimpi hová mész? 

   Haragosi 

   Pletykázó asszonyok 

   Regélő 

Népköltés:  A görcsember 
   Egyszer volt egy ember 
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   Elszökött a kemence 

 

VERSEK ÜNNEPEKRŐL 

Mikulás 

Gazdag Erzsi:  Búcsúzik télapó 

   Honnan jöttél télapó 

   Megjött a télapó 

G.Szabó László: Télapó-várás 

Gyurkovics Tibor: Vers a Mikuláshoz 

Donászi Magda: Télapó ünnepén 

Hárs László:  Télapó igéző 

Móra Ferenc:  Mártonka levele 

Osvát Erzsébet: Mennyi apró télapó 

Sarkadi Sándor: Télapó 

Tordon Ákos:  Télapó bundája 

Veress Miklós: Mese a Mikulásról 
 

Karácsony 

B. Radó Lili:  Fenyőünnep 

   Mit üzen az erdő? 

Csanádi Imre:  Karácsonyfája 

Donászi Magda: Az én karácsonyfám 

   Áll a fenyő 

   Karácsony 

   Kis fenyő 

Drégely László: Karácsonyi köszöntő 

Elek István:  Karácsony 

Gazdag Erzsi:  Fehér karácsony 

   Karácsonyi kívánság 

Hárs Ernő:  Karácsony 

Iványi Mária:  Hull a hó 

Nemes Nagy Ágnes: Kukuca 

Várkonyi Katalin: Úgy vártalak 

Weöres Sándor: Köszöntelek karácsony 

   Suttog a fenyves 

   Száncsengő 

Zacharias Topelius: Kis karácsonyi dal 
Német népköltés: Ó szépfenyő 

Angol népköltés: Karácsony tizenkét napja  
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Farsang 

Csoóri Sándor: Farsang napi kutyabál 
Gazgag Erzsi:  A bohóc köszöntője 

Osvát Erzsébet: Töhötöm 

Orbán Ottó:  Csörgőtánc 

Sarkadi Sándor: Farsang 

   A bohóc vidám 

Székely Dezső: Vásárfia 

Tóth Elemér:  Járjad lábam 

Vidor Miklós:  Bolond-bál 
 

Március 15. 
Juhász Magda: Jön a katona 

Petőfi Sándor:  Csatadal /részlet6 

   Fekete kenyér 
   Nemzeti dal 

   Szülőföldem 

Sarkadi Sándor: Mondóka március 15.-re 

Weöres Sándor: Megy az úton a katona 

Népköltés:  Rigócskám-rigócskám 

 

Húsvét 
Sarkadi Sándor: Húsvéti mondókák 

Vántsa Zoltán: Itt a húsvét 
   Öntözővers 

 

 

 

Anyák napja 

Ágh István:  Virágosat álmodtam 

Benez Zsuzsa:  Hogyan vártalak 

B.Radó Lili:  Anyáknapja 

   Köszöntő anyáknapjára 

   Telefonnál 
Csorba Piroska: Mesélj rólam 

Donászy Magda: Ajándék 

   Anyáknapja 

   Anyáknapján nagyanyónak 
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E. Kovács Kálmán: Anyácska névnapjára 

Farkas Anna:  Köszöntő 

Fecske Csaba:  Én, meg nem én 

   Hol voltam 

   Jó leszek 

   Nagymamánál 
Füleki János:  Anyáknapjára 

Gazdag Erzsi:  A legszebb május 

   Álmomban 

   Anyám nevenapján 

   Pici csibe alszik 

Iványi Mária:  Anyáknapja ünne- 42 -pén 

József Attila:  Altató 

   Mama 

Kiss Jenő:  Meghajtom magam 

Kormos István: Öntözés 

Lévay Lajos:  Édesanyámnak 

Madár János:  Édesanyám 

Majtényi Erik: Csokor 

Mándy Stefánia: Anyáknak szóló 

Nóra Ferenc:  Az arany krajcár 
   Aranyalma aranyágon 

   Sétálni megy Panka 

Nadányi Zoltán: Anyu 

Osvát Erzsébet: Mesélek és mesélek 

Örvös Lajos:  Az én kezem 

Pákolitz István: Anyámnak 

Petőfi Sándor:  Füstbe ment terv 

Raggamby András: Anyáknapjára 

Tordon Ákos:  Anyáknapi mondóka 

Tóth Eszter:  Kirándulás 

Varga Katalin: Kis Bence titka 

Várkonyi Katalin: Dallal és virággal 
Weöres Sándor: Buba éneke 

   Ha a világ 

Zelk Zoltán:  Anyu végy egy hegyet nekem 

   Este jó 

Népköltés:  Puszta malomban 
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Búcsú az óvodától   

Agnyija Barló: Első nap az iskolában 

Donászy Magda: Búcsúzunk tőletek, Óvodától iskoláig 

Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató 

Iványi Mária:  Nagycsoportosok búcsúztatása 

Kiss Dénes:  Levél 
Marék Veronika: Játszom 

Milne:   Vége 

Móra Ferenc:  Zengő ABC 

Orbán Ottó:  Érdeklődő 

Romhányi József: Nyúliskola 

Tamkó Sirató Károly: Laboda 

   Mérhetetlen 

Tandori Dezső: Óvodások ballagó-dala 

Weöres Sándor: Birka-Iskola 

   Három egész napon át 
   Kezdődik az iskola 

   Se hall, se lát Dömötör 
Utazásról 
Drégely László: Játékvonat 
Illyés Gyula:  Mozdony 

Nemes Nagy Ágnes: Piros autó 

Osvát Erzsébet: Repülőgépen 

Veress Miklós: Vasárnapi utazás 

Weöres Sándor: Kocsi és vonat 
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10. SZ. FÜGGELÉK 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK 

 

Az óvodai nevelés során a gyermekek ismerjenek meg népi mondókákat, népi 
dalosjátékokat és komponált gyermekdalokat. 
3-4 éves korban: 

Dalok, dalosjátékok: 
- 10-15 énekes játék, 6-8 mondóka 

- ölbeli játékok, arc, kéz, ujj, lovagoltató játékok 

- a dalok, énekes játékok 4-5 hangterjedelműek legyenek, melyeket álló 
ill. ülő helyzetben játékos, utánzó mozdulatokkal kísérjenek a 
gyermekek 

- év végére egyszerű körséta, guggolás, vagy könnyű  
- szerepcsere játékok 

- 1-2 ünnephez kapcsolódó komponált gyermekdal 

Készségfejlesztés:     
- ismerkedjenek zenei alapfogalmakkal, tudjanak beszélni, mondókázni, 

énekelni halkan-hangosan; lassan-gyorsan 

- állathangok utánzása során ismerkedjenek meg a magas-mély 
hangszínekkel 

- figyeljék meg a környezet hangjait csend-zaj,  

- dallamjátszó, ritmusjátszó hangszerek hangszínét 
- érzékeljék és fejezzék ki az egyenletes lüktetést  
- mondókával, dallal, változatos mozdulatokkal,  
- ritmushangszerekkel  

Zenehallgatás:  
- kiválasztásának legfőbb szempontja az igényesség,  az élményszintű 

előadásmód, vidám   hangulatteremtés 

 

4-5 éves kor: 
Dalok, dalosjátékok: 

- ismerkedjenek a dúr hangkészletű dalokkal 
- mozgásanyag: csiga, hullámvonal, szerepcsere,  
- visszafordulós, páros, körbenjárásos 

- 4-5 új mondóka, 12-15 új gyermekdal mellett régiek  
- ismétlése 
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Készségfejlesztés:  
- énekeljenek többet önállóan, kisebb csoportokban  halkan-hangosan, magasan-

mélyen 

- próbálják követni kézzel a dallam vonalát 
- érezzék meg az egyenletes lüktetést, a motívumok  hangsúlyát és a dalok, 

mondókák ritmusát 
- nyolcad, negyed ritmusértékeken túl megjelenhet a szinkópa is  
- használjanak többféle népi ritmuseszközt, ritmusjátszó hangszereket / 

triangulum, cintányér, ritmusbot, stb./ - 
Zenehallgatás: 

- Ebben a korban már hallgassanak a gyermekek  egyre több énekes-hangszeres 

magyar népzenét, rövid kórusműveket, klasszikus zenét 
5-6-7 éves kor: 
Dalok, dalosjátékok: 

- 3-6  hangterjedelmű többszereplős, komplikáltabb mozgásanyagú, nagy térben 
mozgó játékok  /párválasztós, két körforma, csoportos fogócska, hidas, ludas, 

sorgyarapodó stb./ 
- 4-7 új mondóka, 15-18 új énekes játék, nagyobb teret kaphatnak az alkalmi 

ünnepi dalok 

Készségfejlesztés:  
- kiemelt hangsúlyt kapjon a komplex zenei képesség fejlesztés 

- táncos mozgásoknál változatos játékmozdulatokra, térformákra törekedjünk 

- zenei emlékezet fejlesztése: szimbólumok segítségével dallamfelismerés 

dúdolásról, hangszerről, kezdő, ill. belső motívumról 
- játékos hangképzés állathangok utánzásával 
- hallás és tempóérzék fejlesztése halk- hangos, lassú-gyors játékos 

összekapcsolásával 
- belső hallás fejlesztése dallambújtatással, az egyenletes lüktetés állandó 

kifejezésével 
- ritmusérzék fejlesztése az egyenletes lüktetés a dal, mondóka ritmusának 

váltakozva történő kifejeztetésével, fejlett nagycsoportban egyöntetű 
hangoztatásával is 

- ritmusértékben a szinkópa és a negyed szünet  
- zenei formaérzék fejl. a motívumhangsúly kiemelésével 
- zenei kreativitás fejl. visszhangjátékkal, /dallam-ritmus/ kérdés-felelet játékkal 
- zenei alkotókészség fejlesztése mondókák megzenésítésével, énekes 

meséléssel, képről való énekléssel 
Zenehallgatás:    
- szerepelhetnek rokon és más népek dalai, magyar  komponált műzene, klasszikus 
zene is  
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11. SZ FÜGGELÉK 

A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE        
SZEMÉLYISÉGLAP  

 

A gyermek neve: …………………………………………………. 

Beceneve / hogy szólítják: ……………………………………….. 

Születési helye: …………………………………………………… 

Születési ideje: ………. év ………. hó………nap 

Óvodánkba lépés ideje: …………………………………………… 

Járt –e bölcsődébe, mikortól- meddig?  

……………………………………………………………………. 

Egy háztartásban élő család tagjai: 

Felnőttek: ………………………………………………………… 

Testvérek: 

Név: ……………………………………   Születési idő: ……………………………………… 

Név: ……………………………………   Születési idő: ……………………………………… 

Név: ……………………………………   Születési idő: ……………………………………… 

Név: ……………………………………   Születési idő: ……………………………………… 

 

A gyermek fejlődésére vonatkozó adatok 

 

A születés körülményei  

 komplikáció mentes    

 komplikáció lépett fel 

Mozgásfejlődés 

 Mikor fordult át?................................................................................................................. 

 Mikor ült fel?...................................................................................................................... 

 Kúszott-e? Mászott- e?....................................................................................................... 

 Mikor állt fel?..................................................................................................................... 

 Mikor indult el?.............................................................…………………………………. 
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Kezessége 

 jobb kezes 

 bal kezes 

 váltakozó 

Beszédfejlődés 

Mikor kezdett el beszélni?................................................................................................ 

Jelenleg:  

 nem beszél 

  mutogat 

  beszél, de érthetetlen vagy nehezen érthet 

  szavakat mond 

  mondatokban beszél 

Érti- e a közléseket? 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Szoktak-e, olvasnak- e rendszeresen mesét? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Szereti- e a meséket? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tölt-e, ha igen, mennyi időt digitális eszközök használatával? (tv, tablet, telefon, laptop stb.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Szobatisztaság 

 teljesen szobatiszta 

 néha alváskor bepisil 

 csak éjszaka pisil be 

 néha beszékel 

 visszatartja 

 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

137 

 

Pelenkát használ-e?  

 nappal: igen   -   nem  

 Nappali alváshoz, pihenéshez: igen   -   nem 

 éjjel: igen   -   nem             

Alvási szokások 

Kivel alszik? 

 egyedül 

 anyával- 

 apával 

 mindkét szülővel 

Délután otthon: 

 rendszeresen alszik 

 nem alszik 

 változó 

Alváshoz használ- e eszközt? (takaró, alvóka, cumi stb) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Táplálkozás, étkezési szokások 

Étvágya: 

 jó étvágyú  

 rossz evő 

 válogatós 

Mi az, amit teljesen elutasít? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................................................ 
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A gyermek játéka 

Mi a kedvenc játéka? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Kivel szokott játszani?  

 egyedül  

 társakkal 

 felnőttekkel 

Véleménye szerint a gyermeke: /húzza alá/ 

nyugodt, élénk, zárkózott, közlékeny, lassú, gyors, kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozatlan, 

szófogadó, engedetlen, érzékeny   

Vannak-e félelmei? (pl. sötét, zaj, állatok,stb.) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................... 

Milyen betegségei voltak az óvodába lépésig? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Van- e valamilyen allergiája? (étel, csípés, növény stb.) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Érzékeny-e valamilyen gyógyszerre? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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Érte-e valamilyen baleset, sérülés? 

………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Hogyan lehet megnyugtatni? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................... 

Mikor és milyen módon szokták dicsérni, jutalmazni? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................... 

Mikor és milyen módon szokták elmarasztalni, büntetni? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Mivel lehet rá a leginkább hatni? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Van- e valamilyen nevelési 

problémájuk?...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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Egyéb észrevételek, amit fontosnak tartanak 
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SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK 

 

Kapcsolat teremtés 
felnőttekkel 

Első év Második 

 év 

Harmadik év Negyedik év 

   Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kezdeményező       

Visszahúzódó       

Elfogadó       

Elutasító       

Passzív- közelséget 
nem keresi 

      

 

Kapcsolat teremtés 
társakkal 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

   Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kezdeményező       

Visszahúzódó       

Elfogadó       

Elutasító       

Passzív- közelséget 
nem keresi 

      

 

 

 

 

 

A gyermek 

közösségben elfoglalt 
helye 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

   Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Van kölcsönös 
kapcsolata 

 

 
     

Van kapcsolata 

 

 

      

Magányos 
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Feladat  

Megértés,  

Feladat tartás 

Első év Második 

 év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Megérti 
 

      

Részben- 

segítséggel érti 
meg 

      

Nem érti meg 

 
      

 

Feladat 

megértés, 

feladat tartás 

Első év Második 

 év 
     Harmadik év       Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Teljesíti 
 

      

Részben teljesíti 
 

      

Nem teljesíti 
 

      

 

Feladat 

megértés, 

feladat tartás 

Első év Második 

 év 
Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Önállóan 
elvégzi 

      

Irányítással 
végzi el 

      

Segítséggel 
végzi el 

      

 

Viselkedése a 
tevékenységekben 

 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

  Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Motivált 
 

 

                  

Nem motivált 
 

 

                  

Változó 

 

                  

   J= játék          M= munka          T= tanulás 
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Viselkedése a 
tevékenységekben 

 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

  Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Elmélyült, kitartó 

 

                  

Kapkodó, 
szétszórt 

                  

Változó 

 

                  

 

Kezdeményező 

Képesség 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Kezdeményez 

 

 

                  

Bekapcsolódik 

 

 

                  

Nem 

kezdeményez 

                  

 

Szervező 

Képesség 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Szervez, irányít 
 

                  

Segít a 
szervezésben 

                  

Nem szervez 

 

                  

 

Együttműködési 
képesség 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Együttműködő 

 

 

                  

Hajlik az együtt- 
Működésre 

                  

Nem képes az  
Együttműködésre 
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      J= játék          M= munka          T= tanulás 

 

Alkalmazkodó  
Képesség 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

J M T J M T J M T J M T J M T J M T 

Képes 
alkalmazkodni 

                  

Segítséggel 
képes 

Alkalmazkodni 

                  

Nem képes 
alkalmazkodni 

                  

    J= játék     M= munka     T= tanulás 

 

ÉRZELMI, AKARATI KÉPESSÉGEK 

 

Önállóság Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Személyes 
kontaktus nélkül is 
teljesít 

      

Időnként 
személyes 
kontaktust igényel 

      

Állandó személyes 
kontaktust igényel 
 

 

      

 

Alapvető érzelmi 
állapot 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kiegyensúlyozott       

Kiegyensúlyozatlan       

       

Vidám       

Közömbös       

Érzékeny       

Labilis       

Indulatos       

Szorongó       

Félénk       

Gátlásos       

Harsány       
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Siker esetén 
mutatkozó érzelmi 
megnyilvánulások 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kiváltó hatásnak 
megfelelő, reális 

      

Túlzott, heves 

 
      

Visszafogottan 

nyilvánít érzelmet 
      

Nem nyilvánít 
érzelmet 

      

 

Kudarc esetén 
mutatkozó érzelmi 
megnyilvánulások 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kiváltó hatásnak 
megfelelő, reális 

      

Túlzott, heves 

 
      

Visszafogottan 

nyilvánít érzelmet 
      

Nem nyilvánít 
érzelmet 

      

 

Akarat Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kitartó 

 
      

Változó 

 
      

Gyenge 

 
      

 

Akadályok, nehézségek 
leküzdésének módja- 

frusztrációs tolerancia 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Önállóan viszi végig a 
tevékenységet 

      

Segítséggel viszi végig a 
tevékenységet 

      

Elkezdi, de feladja 

 
      

Nem kezdi el 
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Monotónia tűrés 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

1. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Feladat végrehajtás 
előtt adja fel 

      

Feladat 

elvégzéséig tart 
      

 

Szabálytudat Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Társaival is 
betartatja 

      

Önállóan betartja 

 
      

Segítséggel tartja 
be 

      

Nem tartja be 

 
      

 

ÉNKÉP  

 

 

Önértékelés 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

2. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Reális 
 

      

Túlértékelt 
 

      

Alulértékelt 
 

      

 

Önbizalom Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

2. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Reális 
 

      

Túlértékelt 
 

      

Alulértékelt 
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Önfegyelem 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Reális 
 

      

Túlértékelt 
 

      

Alulértékelt 
 

      

 

Önérvényesítés 
módja 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Pozitív 

 
      

Negatív 

 
      

       

Erős 

 
      

Erőtlen 

 
      

 

SZOMATIKUS KÉPESSÉGEK 

Kondicionáló képességek 

 

 

Erő 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

  

Erős 

 
      

Átlagos 

 
      

Gyenge 
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Gyorsaság 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

  

Gyors 

 
      

Átlagos 

 
      

Lassú 

 
      

 

 

Állóképesség 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

  

Jó 

 
      

Átlagos 

 
      

Gyenge 

 
      

Koordinációs képességek 

 

Nagymozgások 

test- szem- kéz- láb 
koordináció 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Koordinált 
 

      

Koordinálatlan 

 

      

 

Nagymozgások 

ritmusképesség  
Első év Második 

év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Ritmusos mozgásra 
képes 

      

Ritmusos mozgásra nem 
képes 
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Nagymozgások 

egyensúlyozás képessége 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes  

 
     

Nem képes  

 
     

 

Testséma ismerete Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

3. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Megfelelő - 5 tévesztésig   
 

     

Hiányos -50% - felét  
tudja 

 

 
     

Kevés ismerete van - 
50% alatt 

      

 

Finommotorika /szem -kéz koordináció/ 

 

Ujjmozgások 
koordinációja 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes 

 

 

      

Nem képes 
 

 

      

 

Ceruzafogás Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Biztos 

 

      

Bizonytalan 
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Rajzkészség Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Nem rajzol 

 

      

Firka 

 

      

Figurális 

 

      

Emberábrázolás 

megjelenése 

      

Képalakítás 

megjelenése 

      

Részletek megjelenése 

 

      

Profilábrázolás 

megjelenése 

      

Mozgás ábrázolás 

 

      

Dimenzió 

megjelenése 

      

 

Tájékozódás térben Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Térbeli irányokat 
ismeri 

      

Részben ismeri       

Nem ismeri 

 

      

 

Irányok térben 

jobb - bal 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Ismeri       

Nem ismeri       

Alkalmazza       
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Tájékozódás síkban Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

4. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Síkbeli irányokat 
ismeri 

      

Részben ismeri       

Nem ismeri 

 

      

 

Irányok síkban 

jobb - bal 

Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Ismeri       

Nem ismeri       

Alkalmazza       

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 

Megismerési folyamatok 

 

Vizuális észlelés- 

forma egészének 
észlelése 

Első év 

 

 

Második év Harmadik év Negyedik év 

pl. puzzle, egyszerű feladatlap 5. mérőlap 

 

 Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes 
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Vizuális észlelés- alak, 

háttér érzékelése 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

  6. mérőlap 

Ó I Ó I 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Vizuális memória- 

minta kirakása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Egyszerű kép 
kirakása 

óvoda:  
- kép kirakása 

- DUPLO, logikai játék 
elemei 6 elemmel 

iskola: 

- DUPLO, logikai játék 
elemei 8 elemmel 

   Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Vizuális időrendiség 

 

 

 

 

 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

óvoda:  
mese mozzanatai 

iskola: 

7. mérőlap 

   Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Sorozat időrendi 
sorba rendezésére 
képes 

      

Részben képes       

Nem képes       
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Taktilis észlelés- 

tapintással tárgy 
felismerése 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Pontos       

Pontatlan       

 

Hallásdifferenciálás Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

 pl.  hangidőtartam: hosszú, rövid  
 pl. zöngés, zöngétlen (baba- papa, doboz-

toboz stb) két hang differenciálása (S-SZ; ZS-

Z; Cs-C; K-G; D-T)  

 pl. hang felismerése szavakban  
 pl. a hang helyének megtalálása a szóban - 

szólánc (elején, közepén, végén) 

 Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

részben képes       

Nem képes       

Emlékezet 

 

Rövidtávú 
vizuális 
emlékezet 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

 Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

8. mérőlap felidézés  
Pontos 7-8 kép       

Részben pontos 

4-6 kép 

      

Pontatlan 

0-3 kép 
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Rövidtávú auditív 
emlékezet- akusztikus 

ritmus 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Egyszerű motívum 
visszaadására képes 

 

   

  

      

Egyszerű motívum 
visszaadására nem 
képes 

      

Bonyolult motívum 
visszaadására képes 

 

 

 

      

 

Hosszútávú 
emlékezet 
 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Pontos       

Részben pontos       

Pontatlan       

 

Figyelem 

 

Terjedelme Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Rövid       

Átlagos       

Hosszú       
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Megosztása Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Képes- e több ingerre reagálni? 
pl. éneklés közben válogatni 
Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes 

 

      

Nem képes       

 

Koncentráció Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Átvitel Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

                  9. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes 
 

      

 Képzelet 

 

Képzelete rajzban 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

10. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kreatív, gazdag       

Átlagos       

Szegényes       
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Képzelete egyéb 
tevékenységben pl. 
építés, meseszövés 
stb. 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kreatív, gazdag       

Átlagos       

Szegényes       

 

        GONDOLKODÁS 

Szintek 

 

Számfogalom Első év Második 
év 

Harmadik év Negyedik év 

                        11. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Szemléletes cselekvő-  

gondolkodása 
cselekvésbe ágyazott 

      

Szemléletes képszerű-  

megoldási műveleteket 
a fejében végzi el, de 
szemléleti alapra 
szüksége van 

      

Elemi absztrakciós-  

képzelet segítségével 
oldja meg a 

problémákat (el is 
mondja) 

      

Műveletek 

 

Analízis 

/részre bontani képes-

e?/ 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              12. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       
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Szintézis 
/egészre egészíteni 
képes-e?/ 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              12. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Általánosítás Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              13. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Konkretizálás Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              14. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

 

Kiegészítés Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              15. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       
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Összefüggések 
felfogása 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              16. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Összehasonlítás Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              17. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Részben képes       

Nem képes       

 

Számfogalom Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

              18. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

6- os számkörben 
biztosan mozog 

      

6- s számkörben 
bizonytalan 

      

10- s számkörben 
biztosan mozog 

      

10- s számkörben 
bizonytalan 
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VERBÁLIS KÉPESSÉGEK 

 

Szókincs Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Gazdag, árnyaltan 
kifejező 

      

Átlagos       

Szegényes, hiányos       

 

Hangsúly, hanglejtés 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Megfelelő        

Téves        

Monoton       

 

Beszédritmus 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Folyamatos       

Akadozó       

 

Beszédtempó 

 

Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Megfelelő       

Gyors       

Lassú       
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Mondat szerkesztés Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Egyszavas 

 
      

Tőmondat 
 

      

Összetett mondat 
 

      

 

Hangok ejtése Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Tiszta       

Hibás (logopédiai 
felmérés) 

      

 

Artikuláció Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Megfelelő       

Zárt       

Túlzó       

 

Fogalom használat Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Pontos 

 
      

Bizonytalan 

 
      

Értelmetlen 
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Beszédkedv társsal Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kezdeményező 

 
      

Nem kezdeményező 

 
      

Elfogadó 

 
      

Elutasító 

 
      

Nem beszél 
 

      

 

Beszédkedv felnőttel Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Kezdeményező 

 
      

Nem kezdeményező 

 
      

Elfogadó 

 
      

Elutasító 

 
      

Nem beszél 
 

      

 

Beszédértés Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Érti 
 

      

Részben érti 
 

      

Nem érti 
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Szövegértés Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

19. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Érti       

Részben érti       

Nem érti 
 

      

 

Összefüggő beszéd Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

20. mérőlap 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Képes       

Nem képes       

 

Metakommunikáció Első év Második év Harmadik év Negyedik év 

Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

Érti       

Nem érti       

Alkalmazza       

Nem alkalmazza       
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FELJEGYZÉSEK 
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12.  SZ. FÜGGELÉK 

A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE   

A GYERMEKEK MÉRÉSÉNEK RENDJE 

évfolyam mikor módszer kivel dokumentálás ki végzi 
Bemeneti 

szint 

mérése 

Az 

óvodába 
lépéstől 
1,5 hónap 

- Anamnézis, 
- Spontán 

megfigyelés 

Az 

óvodába 
érkező 
gyermekek-

kel 

 

Személyiséglap 
- 

"feljegyzések" 

Csoportveze-

tő óvoda-

pedagógusok 

 3 - 4 

évesek 

Mérés: 
Január 1 - 
31-ig 

- Anamnézis, 
- Spontán 

megfigyelés 

Minden 

gyermek-

kel 

Személyiség-

lapon az 

eredményt 
átlagolva 

Leadási 
határidő: 
febr.25. 

Csoportveze-

tő óvoda-

pedagógusok 

4 - 5 

évesek 

Január 
 1 - 31- ig 

- Spontán 
megfigyelés, 

- Irányított 
megfigyelés 

Minden 

gyermek-

kel 

Személyiség-

lapon az 

eredményt 
átlagolva 

Leadási 
határidő: 
febr.25. 

Csoportveze-

tő óvoda-

pedagógusok 

5 - 6 

évesek 

Január 1 - 
február 
15- ig 

- Spontán 
megfigyelés, 

- Irányított 
megfigyelés 

- Meghatározott 
területekhez 
meghatározott 
mérőlapok 

- minden 

gyermek-

kel 

- ha a szülő 
bizonyta-

lan 

gyermeke 

beiskolázá-

sát illetően 

- ha a 

gyermek 

biztosan 

megy 

iskolába 

Személyiség-

lapon az 

eredményt 
átlagolva 

Leadási 
határidő: 
március 14. 

Csoportveze-

tő óvoda-

pedagógusok 

6 - 7 

évesek 

Október 
1- 

november 

31-ig 

- Spontán 
megfigyelés, 

- Irányított 
megfigyelés 

- Meghatározott 
területekhez 
meghatározott 
mérőlapok 

Minden 

gyermek-

kel 

Személyiség-

lapon az 

eredményt 
átlagolva 

Leadási 
határidő: 
január 31-ig 

Csoportvezető 
óvoda-

pedagógusok 
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13. SZ. FÜGGELÉK 

ESZKÖZJEGYZÉK 
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13. SZ. FÜGGELÉK 

ESZKÖZJEGYZÉK 
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1. ÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön feltüntetve) 

 

I. 

HELYISÉGEKAz 

egyes helyiségek és 
az udvar jellemző 
adatait (alapterület, 
belmagasság, 
légköbméter, belső 
burkolat, 

megvilágítás) a 
hatályos építészeti, 
egészségügyi, 
munkavédelmi és 
tűzvédelmi 
jogszabályok 
tartalmazzák. 

A B C 

1. a. Eszközök, felszerelések b. Mennyiségi mutató c. Megjegyzés 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
is 

 

a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, 

mint 2 m
2/fő 

3. gyermekágy/fektető tároló 
helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására alkalmas) 
csoportonként 1 
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4. tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik 
szükségessé, úgy a gyermekek számára aránytalan 
teher és többletköltség nélkül más nevelési-oktatási 
intézménnyel-, illetve sportolásra alkalmas 
létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött 
megállapodás alapján is biztosítható a tornaszoba 
vagy tornaterem helyiség használata. 
 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
minden esetben helyben kell kialakítani. 

5. logopédiai foglalkoztató, 
egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában a logopédiai és az egyéni 
foglalkoztatókat külön kell kialakítani 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában helyben alakítandó ki. 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha 
adott időben biztosítható a kizárólagos 
használat az óvoda részére 

 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon 
a telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-
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helyettes, illetve 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

10. tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 
óvodatitkár alkalmazása 
kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár 
alkalmazása kötelezően előírt, a 
feladatellátáshoz szükséges hely a 
tagintézmény-, intézményegységvezető-

helyettesi irodával közösen is kialakítható, 
ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

12. nevelőtestületi és 
könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az esetben 
alakítható ki a nevelőtestületi szobával 
együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé 
teszi.  

A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári 
dokumentum befogadására legyen 
alkalmas, az óvodapedagógusok 



Kerek Erdő Pedagógiai Program 

 

169 

 

felkészüléséhez. 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

14. többcélú helyiség (szülői 
fogadásra, tárgyalásra, 
ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

 

15. orvosi szoba, elkülönítő 
szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem 
kötelező, amennyiben az óvoda- 

egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint 
a gyermekek ellátása - aránytalan teher és 
többletköltség nélkül a közelben található 
egészségügyi intézményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a 
helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt 
lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
nem alakítható ki másik csoporttal közösen. 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 
illetve a gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki másik 
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csoporttal közösen és ott ahol 
mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az 
akadálymentes WC kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2, 

vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat, vagy az óvoda 
épülete emeletes, 
szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen  
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és telephelyen) 1 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, 
vasaló helyiséggel együtt kialakítható. 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 
főznek. 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 
főznek. 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 
főznek. 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 
főznek. 

 

 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában. 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 
szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 
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33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is 
előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

 

 

alatt felsorolt 

eszközök, 
felszerelések 
helyettesíthetők az 

adott eszköz, 
felszerelés 
funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, 
felszereléssel 

A B C 

1. 1. Csoportszoba   

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 
decubitus matrac egyéni szükséglet szerint;  
látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén védőszegély (rács). 

3. gyermekszék 

(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda 
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asztalok. 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 
padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1 

 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1  

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1  

10. textiltároló és foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  

11. edény- és evőeszköz-tároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 1  

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1  

13. 2. Tornaszoba   

14. tornapad 2  

15. tornaszőnyeg 1  

16. bordásfal 2  

17. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 

1  
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készlet 

18. egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevel;  

a pedagógiai programban foglaltak szerint. 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba  

20. a fogyatékosság típusának 
megfelelő, a tanulási 
képességet fejlesztő 
eszközök 

 A pedagógiai programban foglaltak szerint. 

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1  

22. Asztal 1  

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 

24. Szőnyeg 1  

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1  

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám 
szerint 

 

27. Asztal 1  

28. Szék 4  

29. Szőnyeg 1  

30. Könyvek, iratok tárolására 
is alkalmas polc 

1  

31. 5. Játszóudvar   
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32. kerti asztal gyermekcsoportonként 1  

33. kerti pad gyermekcsoportonként 2  

34. Babaház gyermekcsoportonként 1  

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1  

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. 

37. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint  

38. 6. Intézményvezetői iroda   

39. íróasztal és szék 1-1  

40. tárgyalóasztal, székekkel 1  

 

 

41. Telefon 1  

42. Fax 1  

43. Könyvszekrény 1  

44. Iratszekrény 1  

45. Elektronikus adathordozó 
szekrény 

1  

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  

47. számítógépasztal és szék 1-1  
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48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)  

50. íróasztal és szék 1-1  

51. Iratszekrény 1  

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 

53. számítógépasztal és szék 1-1  

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1  

55. 8. Nevelőtestületi szoba   

56. fiókos asztal, ami egyben 
eszköz előkészítő 
munkaasztal is 

pedagóguslétszám szerint 
1 

 

57. Szék pedagóguslétszám szerint 
1 

 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 
tárolásához alkalmas legyen. 

60. Fénymásoló 1  

61. Tükör 1  

62. 9. Többcélú helyiség   

63. tárgyalóasztal székekkel 1  

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, 
felszerelése a vonatkozó 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi 
szolgálat az óvodában megszervezett, 
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jogszabályban előírtak 
szerint 

biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, helyben biztosítva. 

65. 11. Gyermeköltöző   

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

68. 12. Gyermekmosdó, WC 
helyiség 

  

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

70. Falitükör mosdókagylónként 1  

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 A B C 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 

3. Fésűtartó csoportonként 1  

4. Törülköző felnőtt és 
gyermeklétszám szerint 
3-3 
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5. Abrosz asztalonként 3  

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1  

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 
3-3 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1. szennyes ruha tároló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

2. mosott ruha tároló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

3. Mosógép óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

4. Centrifuga óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

5. Vasaló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

6. Vasalóállvány óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

7. Szárítóállvány óvodánként  
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(székhelyen és 
telephelyen) 1 

8. Takarítóeszközök óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna 

10. Hűtőgép óvodánként 1  

11. Porszívó óvodánként 1  

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2. különféle játékformák 
(mozgásos játékok, 
gyakorló, szimbolikus, 
szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, 
szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, 
barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök külön-

külön 

3. mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök külön-

külön 
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4. ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

5. az anyanyelv 

fejlesztésének, a 
kommunikációs 
képességek fejlesztésének 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

6. értelmi képességeket 
(érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és 
a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

7. ábrázoló tevékenységet 
fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

8. a természeti-emberi-tárgyi 
környezet megismerését 
elősegítő eszközök, 
anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

9. munka jellegű 
tevékenységek eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök  

11. Televízió óvodánként 
(székhelyen és 
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telephelyen) 1 

12. magnetofon/CD 

lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1  

13. diavetítő vagy projektor óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

14. Vetítővászon óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

15. hangszer 

(pedagógusoknak) 
óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermekcsoportonként, a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

17. egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 
óvodában;  
az óvoda pedagógiai programja szerint 

18. projektor vagy írásvetítő 1  

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1. 1. Beszédfogyatékosok   

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1  
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4. 2. Hallási fogyatékosok   

5. Dallamíró csoportonként 1  

6. hallásvizsgáló és 
hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését a többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenhármat, az eszköz 
használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

7. vezetékes vagy vezeték 
nélküli egyéni, illetve 
csoportos adó-vevő 
készülék 

gyermeklétszám szerint 1  

8. a különböző nyelvi 
kommunikációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas 
elektronikus 

információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését a többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő 
együttműködés keretében 

9. nyelvi kommunikáció 
vizuális, auditív 
megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését a többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik 
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köznevelési intézménnyel történő 
együttműködés keretében 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1  

11. 3. Látási fogyatékosok   

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára 

13. hatrekeszes doboz, gombás 
tábla, szöges tábla, csörgő 
labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

 

II. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 

 A B C 

1. étel-mintavétel 
(üvegtartály) 
készlet 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

amennyiben étel kiosztása folyik 

2. Elsősegélyláda óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

3. gyógyszerszekrény 
(zárható) 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

4. amennyiben a betöltött 
munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

5. amennyiben a betöltött külön jogszabályban meghatározottak szerint 
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munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

 


