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„Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem 
a teremtés rám eső zugát; hogy fénnyel, meleggel, 
jóakarattal és örömmel töltöm el világodat.” 

/Szent-Györgyi Albert/ 
 
 
1.BEVEZETÉS 
 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda  
  
Nagykörű a Tisza partján, gyönyörű természeti környezetben fekvő község lakóinak száma 

1750 fő. A településen egyetlen háromcsoportos óvoda működik, mely a helybeli gyermekek 

mellett a csataszögi és hunyadfalvai gyerekek ellátásáról is gondoskodik  

Nevelési programunk az Alapprogramban meghatározott irányelvek alapján valamint a 

Katolikus Óvodák számára készített segédanyag felhasználásával a 3 – 8 éves gyermekek 

testi, lelki szükségleteire épített helyi pedagógiaiprogram.   

Szeretetteljes légkörben, hatékony erkölcsi nevelést szeretnénk nyújtani az óvodánkba hozott 

gyermekeknek. Egyéniségüket önzetlen keresztény szeretetben szeretnénk megnyitni: legyenek 

egymással figyelmesek, udvariasak. Készségesen bocsássanak meg egymásnak és tanulják meg 

elviselni egymás gyarlóságait.  

Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család és 

a társadalom javát szolgáljuk.  

Az óvodánk pedagógiai hitvallása: a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük 

a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének 

tiszteletét, őszinte szeretetét.  

Katolikus pedagógiai programunk fokozottan kiemeli a sajátos nevelési igényű, hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az egészséges életre nevelést, valamint a tehetséggondozást.  

 

Szent Kinga Katolikus Óvoda Kőtelek 

 

Településünk Jász- Nagykun –Szolnok megyében Kelet Magyarország középső részén terül 

el, a Tisza partján. Községünk gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik, Magyar 

Örökség díjat nyert, egyedi természeti értékként itt található Közép –Európa legnagyobb 

egybefüggő tavirózsa populációja. 
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Községünkben egy óvoda működik, amely Kőtelek legszebb környezetében, a tájvédelmi 

körzet közepén található. 

Az óvoda épülete különleges, bizonyítva azt az egyediséget, ami a megépítését jellemezte, 

hiszen a helyi lakosság segítségével épült 1985-ben. Különleges azért is, mert felülnézetből 

kivehető, hogy teknősbékaformát ábrázol. Három csoportszobával és egy tornateremmel 

rendelkezünk. 

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik. 

„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig”( Mt 28,19-20) 

A katolikus óvoda egész napja, a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösség- formálás 

sajátos világszemlélettel történik.  

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran 

kevéssé ismerik, – s a katolikus óvoda, evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára 

fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvónők és dajkák) élete 

példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

Katolikus nevelési programunk szemléleteként az óvoda minden dolgozója azon 

munkálkodik, hogy az idejáró gyermekek hittel teli szeretetben, derűs légkörben, életkori 

igényeiknek megfelelő testi, lelki, értelmi, és kapcsolatteremtő-együttműködő képességeiket 

harmonikusan fejlesztő napi ritmusban éljék mindennapjaikat. 

 

1.1 KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK: 

A Római Katolikus Óvoda a nevelés legalsóbb szintjén, az óvodában kíván minőségi 
szolgáltatást nyújtani. 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, 
üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő 
embernek. 

Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az-az igény, hogy 
belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Ez a célja a katolikus óvodai nevelésünknek is. 

A gyermek nevelése elsősorban a családok joga és kötelessége, s ebben az óvodánk 
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 
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Azzal a szeretettel próbálunk a szülőkhöz közeledni, amelyet a gyermekek felé is közvetítünk 

Az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy minél barátságosabb együttlét legyen a szülőkkel. 

Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és családi 
nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét.            

Óvodánkban szívesen fogadunk nemcsak katolikus gyermekeket. 

Óvodánk valamennyi dolgozója a kisgyerekekért tevékenykedik, hogy szükségleteiket mind 
jobban kielégítsük. 

A mi intézményünkben oktató-nevelőmunka folyik, s az egészségesen fejlődő gyermek 
óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez  szükséges szintet. 

Legfőbb célunk a hit fontosságának megismertetése és a gyerekek életkorához mért fejlesztés. 
„Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk: 
szeretetteljes gondoskodással, tisztelettel, odafigyeléssel. 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak szeretni, ki tudják mutatni a szeretetet. 

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul oly 
módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben. 

Óvodánkban folyó életünkkel mintát, értékrendet tárunk a gyermek elé. Az óvoda minden 
dolgozója magáénak vallja a keresztény emberi értékeket, és saját életvitele magával hordozza 
azt. 

 Küldetésünk megvalósításához hosszú távra tervezünk, igyekszünk és próbálunk minden 
olyan feltételt megteremteni, amely ehhez nélkülözhetetlen. 

 

1.2.AZ EGYHÁZI NEVELÉSRE IRÁNYULÓ ALAPELVEINK 

 

Az Egyház a katolikus óvoda által, fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondolásait, 

sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely 

az ember személyiségének teljes kibontakozásához vezet.  

Amikor a katolikus nevelésről szólunk – Jézus által adott küldetésről van szó – szükséges 

megfontolni:  

• a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli 

küldetést; 

• az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit; 

• a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat. 
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A katolikus óvodánk pedagógiai programjának elkészítésekor figyelembe vesszük: 

• az Óvodai nevelés országos alapprogramját; 

• az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó részeit; 

• a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részeit; 

• a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, ha az óvoda 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését végzi. 

 

Vezérelvünk: az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Isten szeretet és embertársak 

szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk 

megismerése és védelme, környezettudatos nevelés: Felelősséggel tartozunk a teremtett világért: 

„A minden általa és érte teremtetett”  

A nap minden fázisában a hívő keresztény világnézet megalapozásán, kiteljesedésén 

munkálkodunk.  

Legfőbb értéknek a szeretetet tartjuk minden emberi kapcsolatban 

Alapelveink: 
 

• Szelídség 
• Alázat 
• Türelem  
• Alaposság 
• Mértékletesség 
• Megbocsátás 
• Hűség Istenhez 
• Szeretetteljes légkör 
• Érzelem gazdag nevelés 
• Játékközpontúság 
• Sokoldalú képesség fejlesztés 
• Tapasztalati tudás, tanulás 
• Esélykompenzáció 
• Hagyományőrzés 
• Környezeti nevelés 
• Hozzáadott értékelvű nevelési gyakorlat 
• Nyitottság és együttműködési készség  
• Egymás tisztelete 
• Szakmai autonómia 
• Reagálás a társadalmi, gazdasági változásokra, kihívásokat 
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1.3.  KATOLIKUS NEVELÉSI CÉLJAINK 

 

Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi 

gazdagítása, képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének a 

fejlődését illetve közösségi életre történő felkészítését a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését.  

 

• Szeretetteljes légkörben érzelmi biztonság megteremtése.  

• A gyermekek mindenekfelett álló érdeke: a gyermek szükségleteinek kielégítése.  

• Feltétel nélküli szeretetre, kölcsönös tiszteletadásra nevelés.  

• Hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a 

kisgyermekben.  

• Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. 

• Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete 

által.  

 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek 

 

Célunk a gyermekek és a szűkebb környezetük között erős kötődés kialakítása.  

• A helyi tárgyi és természeti értékek védelmére, a hagyományok továbbörökítésére 

való nevelés a mese, az ének, a tánc és a manuális tevékenységek által.  

• Elősegítjük az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődését, a magasabb 

rendű érzelmek kibontakozását.  

• Biztosítjuk a gyermekek közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, segítését. 

• Az életkori és az egyéni sajátosságoknak, az első fejlődési ütem figyelembevételével, 

a sokoldalú személyiségfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló 

fejlődést segítjük elő. 
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1.4 KATOLIKUS ÓVODÁNK NEVELÉSI ÉRTÉKEI:  

 

• Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását is. 

• Óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül. 

• Pozitív pedagógiai modellt állítunk a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem 

annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a 

hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk. 

o a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakítása, 

o a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységek biztosítása, különös tekintettel, a mással nem 

helyettesíthető játékra, 

o a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése, 

 
2. KATOLIKUS GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 
2.1. KATOLIKUS GYERMEKKÉP 

 

Krisztus örömhírének lényegét kell jó magként elültetni a gyermekben:  

„Isten szeret engem és ezt a szeretetet akarom visszatükrözni életem során. (Istennel való 

szeretetkapcsolat megéreztetése.”  

 

A gyermekek egy része az óvodánkban szerzi meg első vallásos ismereteit, tapasztalatait, 

sajátosságaikból fakadóan fontos, hogy ne „elméletet” tanítsunk nekik. 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. 

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó az egész személyiséget fejleszti a vallási 

neveléssel, a keresztény értékek hordozásával. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 

csökkenjenek. Az eltérő fejlettség, a szociokulturális környezet, a szülők anyagi helyzete, 

származása semminemű hátrányos megkülönbözetést nem eredményezhet, a felnőttek minden 
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döntésükkel a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartják szem előtt, biztosítva minden 

gyermek számára az egyéni hozzáférést.  

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti: 

o vallási neveléssel 

o egészséges életmód alakításával 

o érzelmi neveléssel 

o szocializáció biztosításával 

o értelmi fejlesztéssel 

o testi és lelki szükségletek kielégítésével 

o anyanyelvi neveléssel 

Nevelésünkbefogadó, egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt figyelembe veszi a 

gyermekek fejlettségi szintjét, és annak a tükrében tervezi az óvodai fejlesztő feladatokat. Az 

eredményességet az önmagukhoz mért fejlődéssel preferáljuk. 

Szeretnénk, ha a gyermekeink az óvodáskor végére testileg és lelkileg megfelelően fejlett, 

megfelelő ismeretekkel rendelkező, a további ismeretek befogadására nyitott, szociálisan, 

egészségesen fejlődő, tiszta szívű, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott gyermekké válnának, 

akik képesek rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó szépre 

és jóra. Tisztelik és megbecsülik azt. 

 

2. 2. KATOLIKUS ÓVODAKÉP    

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, 

amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja 

az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek megvalósulása 

során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való 

átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével hozzájárul az igaz 

emberi értékek közvetítéséhez. 
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CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA  
 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Nagykörűben 1940-től működik óvoda, derült ki a helyi levéltári feljegyzésekből. 

2004-ben a falu szimbólumából a cseresznyéről neveztük el, így lett: Cseresznyevirág Óvoda. 

Intézményünk három csoporttal működik, nagyon szép természeti környezetben, távol 

forgalmas főúttól. 2012- ben fenntartó váltás történt, a helyi önkormányzattól az EGRI 

főegyházmegye vette át intézményünket. Közelünkben van az Általános Iskola, Művelődési 

Ház, Községi Önkormányzat és a Tájház 

 

ARCULATUNK 

A gyerekek neveléséről évek óta három csoportban hat szakképzett óvodapedagógus és három 

dajka gondoskodik. Az elmúlt években a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlesztése 

mellett, nagy hangsúlyt fektettünk a népi hagyomány-ápolásra, a természetóvás gazdag 

eszközrendszerével. Ezért is írtunk hagyományőrző programot 2010-ben, helyi nevelési 

programunk átdolgozásakor. 

Hitünk szerint egy falusi óvodának talán kiemeltebb feladata, hogy megóvja és átörökítse a 

jövő nemzedéke számára a régmúlt hagyományait 

 
 
VÉDŐSZENTÜNK: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET  
 
"Magyarország szép nemes csillaga" - november 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–

1231) liturgikus ünnepe. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjét évszázadok 

óta nagy tisztelet övezi, sok nemzet saját szentjeként tiszteli. "A női eszmény megtestesülése" 

- írta róla Sík Sándor.  

Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Édesapja II. András, Magyarország nagy, 

hatalommal bíró királya, édesanyja merániai Gertrúd volt. Életének első négy évében a 

magyar királyi udvarban nevelkedett, négy testvérével; kedvelte a játék örömét, a zenét és a 

táncot. A krónikák tanúsága szerint gyakran és buzgón imádkozott a templomban; amit 

ajándékul kapott, abból mindig adott a szegény leányoknak, és buzdította őket, hogy 

imádkozzanak, Mária közbenjárását kérve. Kisgyermekként a Szűzanyát választotta 

példaképének és pátrónájának. Már nagyon fiatalon különös figyelmet szentelt a 

szegényeknek, jó szóval és szeretettel segítve őket.  
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A nevéhez fűződő egyik legismertebb legenda az úgynevezett rózsacsoda, amelyet először 

XIV. századi forrás említ: egy alkalommal Erzsébet ruhájában kenyeret vitt a szegényeknek; 

férje megállította, hogy megtudja, mit visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy rózsát, s amikor 

megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az ábrázolásokon a 

rózsák váltak Szent Erzsébet legfőbb ikonográfiai attribútumává. Egy másik legenda szerint 

Erzsébet egyszer férje ágyába fektetett egy leprás koldust. Hazatérő férje, a szobába rontva, a 

megfeszített Krisztust találta az ágyban, és ekkor értette meg felesége esztelen szeretetét. 

Feljegyezték, hogy haldoklása idején egy kismadár vigasztalta csicsergésével, halála után 

pedig sok madár gyűlt köré, örömteli dalokat énekelve.  

Árpád-házi Szent Erzsébet a feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmad rend és a szolgáló 

szeretet védőszentje. Az emberszeretet eszményi példaképe - írta róla Ünnepi 

kalendáriumában Bálint Sándor. Személye, élete sok művészt megihletett a századok során: 

számos festmény, zenemű, irodalmi alkotás őrzi alakját, cselekedeteit. 

 

SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA KŐTELEK 

 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Óvodánk 1948-ban lett alapítva, 1957-ig egy csoporttal működött, a gyermek létszám 

növekedésével két csoportosra bővült. Később a két csoport sem elégítette ki az igényeket és 

az óvoda épülete is elavultnak bizonyult, ezért az eredetileg nem óvodai célra készült épületet 

felváltotta egy tágasabb, több gyermeket befogadni képes óvoda. A gyermek létszám 

folyamatos növekedése megkívánta, hogy 1985-ben egy új minden igényt kielégítő modern 

óvoda épüljön. Jelenleg is ebben az épületben folyik az óvodai nevelő munka. Óvodánkat 

2010-ben az Uniós elvárásoknak megfelelően felújították.  

. 

ARCULATUNK 

Óvodánkban évek óta arra törekedtünk, hogy a sajátos arculatunkat kialakítsuk. 

Gyermekeinkre jellemző az állandó nyüzsgés, mozgás, tevékenykedés, tenni akarás, 

kíváncsiskodás. Mindezeket figyelembe véve, arra törekszünk, hogy maximálisan biztosítva 

legyen 

 

• a gyermeki szükségletek és jogok tisztelete 

• a szeretetteljes légkör 
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• a jó személyes kapcsolat 

• az életkornak megfelelő tevékenységek 

• az élet és természet tisztelete, óvása, védése, ahol a gyermek kíváncsiságát kielégítheti 

• ahol érzelmeit figyelemmel követjük 

• ahol személyisége fejlődik 

Napirendünket úgy alakítottuk ki, hogy mindig mindenre legyen idő, testi-lelki 

szükségleteiket bármikor kielégíthessék és egyéni fejlettségi szintjükhöz képest 

fejlődhessenek. 

A játék és a mozgás mellett fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink szeressék a természetet, 

védjék a körülöttük lévő élőlényeket. Ennek érdekében megismertetjük őket szűkebb és 

tágabb környezetünkkel. Először a közvetlen környezetükben biztosítjuk a tapasztalatszerzési 

lehetőségeket, majd különböző séták, kirándulások szervezésével neveljük őket a természet 

szeretetére. 

 
VÉDŐSZENTÜNK: ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA 
 

Árpáházi Szent Kinga (1224–1292) 
 
IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb gyermekeként született.  

Tizenöt évesen feleségül ment a Piast házbeli V. Boleszláv lengyel fejedelemhez, akivel 

szüzességi fogadalmat tettek. Kinga felajánlotta a teljes hozományát a mongolok elleni 

védekezéshez, majd később még adott pénzt az ország újjáépítéséhez is. A mongolok miatt a 

lengyelek is sokat szenvedtek. A legenda szerint Kinga hazatért, hogy megkérje apját, IV. 

Bélát, segítsen, a bajbajutott lengyeleken. Ez akkor történt, amikor ő ajándékba kapott egy 

sóbányát Erdélyben, Máramaroson, ahol a gyűrűjét egy aknába dobta. A legenda szerint ezt a 

gyűrűt nem sokkal később megtalálták egy só tömbben az általa alapított wieliczkai 

sóbányában. 

Templomokat, kolostorokat építtetett, köztük a nagy kulturális jelentőséggel bíró ószandeci 

ferences kolostort. Ide vonult vissza Kinga férje halála után klarissza apácaként. Vagyonát 

szétosztotta a szegények közt. A kolostor priorisszája lett. 

1690-ben avatták boldoggá, 1999-ben szentté. 

Óvodánk védőszentjének ünnepét március 5-én tartjuk. 
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3. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

• a hitre nevelés erősítése, 

• az egészséges életmód alakítása, 

• az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, 

• az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 
3.1. A HITRE NEVELÉS ERŐSÍTÉSE 

• A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása,  

• Isten szeretetének megvilágítása a gyermekekben,  

• A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermekek által a családba,  

• A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során,  

• A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése,  

• A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete,  

• A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).  

• Az egészséges életmód kialakítása, 

• Az érzelmi nevelés es a szocializáció biztosítása, 

• Az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 
3.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

A teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden 

gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

A mindennapos működésünkben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján az átfogó egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, 

amelyek : 

• az egészséges táplálkozás, 

• a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
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• a testi és lelki egészség fejlesztése 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• a pihenési szokások 

• a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

Az egészségnevelés során figyelembe vesszük a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori 

sajátosságait a nevelési intézményünkben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

 
A prevenciós programunk a helyes életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a 

mozgás, edzés, a pihenés és az alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki 

tevékenységekkel összefüggő folyamat. Az ezen alapuló gyermeki szokások kialakításával 

biztosítjuk a megfelelő életmódot az egészség óvása, megőrzése érdekében! 

A testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk jó közérzetüket, ami minden egyéb 

tevékenység végzéséhez szükséges és a betegségek megelőzéséhez vezethet  

A helyes életritmus kialakításával nemcsak a testi, hanem a szellemi fejlődésüket is 

biztosítjuk, a családokkal együttműködve.  

Amennyiben szükséges , megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel 

óvodapedagógussalegyüttműködve- speciális gondozó, prevenciós es korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátását is biztosítjuk 

Olyan szervezeti kereteket, formákat (házirend, heti rend, napirend), lehetőségeket nyújtunk a 

mindennapokban, amelyek a természetes mozgásigény kielégítését és az egészséges életmód 

kialakulását szolgálják. Nevelési gyakorlatunkból kiindulva napirendünkben nagy hangsúlyt 

fektetünk a szabadban való tartózkodásra. 

 

Testápolás: 

Minden gyermekkel megismertetjük az óvodánkban használt tisztasági eszközöket, azok 

használati módját. 

A beszoktatás ideje alatt közösen végezzük a teendőket. Tisztálkodási eszközeiket jellel 

ellátva, megfelelő magasságban helyezzük el. Mosakodás, kéztörlés, fogmosás, fésülködés, 

WC használatánál biztosítjuk a felnőtt jelenlétét mindaddig, míg nem biztosak a szükséges 

szokások sorrendjében. 

A gyermekeket szükségleteik jelzésére és azok bármikor történő kielégítésére szoktatjuk. 
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Öltözködés: 

A szülőkkel együttműködve az időjárásnak, külső-belső hőmérsékletnek megfelelő, célszerű, 

kényelmes ruha és cipőviseletet ajánlunk. 

A gyermekek önállóságának fejlődését elősegítjük a sorrendiség és a szükségesség 

gyakoroltatásával. Figyelembe vesszük egyéni eltéréseket, öltözködési tempójukat. 

Fontosnak tartjuk az óvónő és a dajka személyes példáját, megjelenését. 

 

Étkezés: 

Megismertetjük a gyermeket a kulturált étkezés illemszabályaival. Biztosítjuk számukra a 

megfelelő eszközkészletet. Az étkezési szokásokat, érzékenységet megismerve, tapintatosan 

ösztönözzük az ételek elfogyasztására. A napi tápanyagszükséglet (pl. folyadék fogyasztása a 

nap bármely szakaszában) kiegészítésére és annak változatossága érdekében rendszeresen 

tájékoztatjuk a szülőket az óvodai étrendről. 

 

Testi nevelés, mozgásigény kielégítése: 

Napirendünkben nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban való tartózkodásra. a mindennapi 

szabad mozgásokhoz biztosítjuk a megfelelő mozgásfejlesztő szabadtéri játékokat, speciális 

mozgást igénylő játékszereket. 

� kötéllétra, mászókák, egyensúlyérzék fejlesztők 

� különböző méretű labdák, kosárlabdapalánk, focikapuk, tollaslabda, szivacslabdák. 

Az eszközöket megfelelő felügyelet mellett, egyéni képességeik és bátorságuk szerint 

használják gyerekeink. Kiemelt feladatunk a rendszeres mindennapi testnevelés  

 

Egészségvédelem, edzettség, biztonságos környezet: 

Az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása egyben a gyermekek megóvását is 

segíti. Fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk a higiéniai szabályok betartását, gyakori 

szellőztetést, portalanítást, fertőtlenítést, a gyermekek bevonásával környezetük 

tisztántartását. Betartjuk a balesetvédelmi előírásokat. 

 
Pihenés: 
 
Alváskor enyhe sötétítéssel, dúdolással, halk énekléssel teremti meg a pihenéshez, alváshoz 

szükséges feltételeket. A csendes hangvétel, a kedvenc alvójáték, az otthonhoz kapcsolódó 

tárgy erősítik a gyerek biztonságérzetét.  
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3.3 AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS BIZTOSÍTÁSA 

Gyermekeink érzelmi nevelése, szocializálódásuk biztosítása meghatározza teljes óvodai 

nevelésüket. Nincs olyan tevékenység, amely az érzelmi nevelés figyelembe vétele nélkül 

eredményes lehet.  

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.  

Feladatunk: 

• a teremtő Isten gondoskodásának megélése;  

• gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt 

kapcsolatának pozitív attitűdje;  

• az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása; 

• a türelem, szociális érzékenység formálása; 

• az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések 

segítése; 

• a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése; 

• az önfegyelem, fegyelem udvariasság elsajátíttatása; 

• a szokás- és normarendszer megalapozása; 

• a szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és 

tisztelete; 

• a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

nehezen szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó 

szeretete, szükség esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével;  

• a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése; 

• a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való 

rácsodálkoztatás, mindezek megbecsülésére nevelés; 

• a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlásával; 

•  a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása; 

• az egyházi, világi ünnepek megélése.  
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Azoknak a nevelési feladatoknak és tevékenységeknek a megfogalmazása, amelyek 

biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, valamint a 

szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket. 

 

3.4.AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA  

 

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a 

nevelőközösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. 

A beszéd nemcsak az érintkezés, a viselkedés-szabályozás, hanem a gondolkodás eszköze is. 

A beszéd és a gondolkodás fejlődése szorosan összefügg.  

Az ember egyik legfőbb értéke, az egyén és a közösség nélkülözhetetlen jelrendszere, 

gondolataink közlésének eszköze, nemzeti műveltségünk, összetartozásunk alapja az 

anyanyelve. Ennek elsajátítása a kisgyermek egyik legnagyobb teljesítménye. 

A beszélő érzelmeit a gyermek már akkor felfogja, amikor a szavak tartalmát még nem érti. A 

hangsúlyban, a dallamban éli meg az örömet, a komolyságot, a szigort vagy a szelídséget, 

vagyis az érzelmi állapotot. 

Az anyanyelvi nevelés főbb területei: 

Az egyházi kifejezéseket megismertetjük a gyermekekkel (liturgia, örökmécses, szentmise 

stb.) 

A népköltészetben, népi játékban előforduló népies vagy tájnyelvi szavakat, kifejezéseket 

mindig elmagyarázzuk. 

Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a 

gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír. 

További feladat: 

• az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés; 

• beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása; 

• a gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése; 

• a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés;  

• a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés. 
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Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos 

tevékenységeket. 

Anyanyelvi nevelésünk eszközei 
 
Beszédminta 

A felnőttek helyes beszédmintája: stílus, hanglejtés, dinamika, hangsúly, hangerő, szünet. 

Hiszen a gyerekek nyelvi tudása azokban az eljárásokban fejlődik, amelyeket a mondatok 

értelmezésére és reprodukciójára alkalmaznak. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy arról 

beszélhessenek, ami érdekli őket, és nyitottak vagyunk mondanivalójuk meghallgatására. 

Feltett kérdéseikre figyelünk és igyekszünk mindig választ adni.  

 

Mese, vers, dramatikus játék 

 

A mese, a vers és a dramatikus játékok által kultúrát adunk át és a gyermekek műveltség iránti 

igényét fejlesztjük. Mint az egymásra figyelés, a kapcsolatteremtés, a kifejezés és megértés, a 

tér és idő tagolása, az ok és a következmény összetartozása, önmagukkal és a másikkal való 

bánni tudás, tájékozódás az emberi viszonyokban és a természet elemi megnyilvánulásaiban.  

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő környezetben. 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek 

érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és 

természetes kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses 

tanulás az óvodai tanulás útja. 

Ebben a folyamatban az óvónőaz egyes gyermekek tanulási képességeinek alakulását követi 

és segíti. A fejlődéshez, fejlesztéshez alkalmazkodó tanulási térben, a játékban a gyermekek 

aktívvá, produktívvá válnak. 

Elsődleges cél az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, erősítése. Attitűdök erősítése, 

képességek fejlesztése. 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás az óvodai nevelés során a teljes személyiség 

fejlődését, fejlesztését támogatja. Megteremtjük  annak a lehetőségét, hogy a gyermek a 

játékon, a művészeteken, azalkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg 

azokat az élményeket, amelyekmegnyitják és ébren tartják benne a vágyat a környező világ 
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megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a 

gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és 

cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó 

tevékenységrendszer 

 

További feladat:  

• spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő 

bővítése, rendszerezése; 

• gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori 

sajátosságokra, élményekre és tapasztalatokra építve; 

• az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, 

képzelet, kreativitás, alkotóképesség) fejlesztése; 

• az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása. Olyan élmények, tapasztalatszerzési lehetőségek nyújtása, amelyben 

megismerhetik saját teljesítőképességeiket. 

•  az önmaguk ellenőrzésének képességének kialakítása. 

• A gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással 

készítjük sokoldalú tevékenységre. 

• Fejlesztjük azokat a kompetenciákat, képességeket, amelyek az életben való 

boldoguláshoz szükségesek. 

• problémamegoldó képesség fejlesztése 

• kritikus gondolkodásra nevelés 

•  kreativitás fejlesztése 

• kommunikációfejlesztés, (aktív szókincs, viselkedési szokások, tartós kapcsolatok) 

• kooperáció (együttműködési képességfejlesztés) 

• környezettudatos képességfejlesztés. 

  

4. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVE 

 

4.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, 

munkatársakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket 
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a keresztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé 

válik. Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermekek számára. 

Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos. 

A katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek 

között. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek 

közreműködését igényli. 

 

CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 

 

Az Intézményünkben 9 főállású alkalmazott, egy óraadó hitoktató, valamint egy óraadó 

gyógypedagógus látja el a mindennapi teendőket. 

A három csoportban hasonló karakterű, jól összeszokott óvónők, heti délelőttös – délutános 

váltásban foglalkoznak a gyerekekkel az óvodai nevelés egész időtartama alatt.  

A személyi feltételek további javítása érdekében élünk a továbbképzési lehetőségekkel, hogy 

szakmai felkészültségünk alkalmas legyen az új feladatok ellátására.  

Mindhárom csoportunkban képesített dajka dolgozik, akik az óvodapedagógusokkal 

együttműködve segítik az óvodai nevelési célok megvalósulását.  

 
SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 
 
Óvodánkban minden területet szakképzett munkatárs lát el. Óvodai dolgozók létszáma 9 fő. 

Óvodapedagógus 6 fő, felsőfokú végzettségű: /5 fő, folyamatban 1fő/ 

Dajka 3 fő →szakirányú képesítés   

A hitoktatást a plébános úr látja el.     

A további szakmai előrelépéseinket, óvodánk továbbképzési tervének teljesítésében látjuk. Az 

óvónői párok kialakításánál figyelembe vesszük: 

� az óvónők személyiségét 

� nevelői stílusát 

� felkészültségét 

� kapcsolatteremtő képességét  

 

 



 25 

4.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését, 

elhelyezésük hozzáférhetően vannak elhelyezve. Felszereltségünk megfelel a gyermek, 

változó testméretének, egészségükmegőrzése érdekében biztonságos, a baleset-megelőzést 

szolgálja.  

Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosít, valamint lehetőséget teremt 

a szülők fogadására. 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda: 

Óvodánk háromcsoportos, modern épület, amely rendelkezik az uniós előírásokkal. A 

csoportszobák 50 m2 alapterületűek, 25 gyermek kényelmes elhelyezését biztosítják. Minden 

csoporthoz külön öltöző, előszoba és fürdőszoba tartozik.  

Távolabb a forgalmas főúttól, szép nagy zöld, füves–fás udvarral körülvéve áll óvodánk. 

Közelünkben van Általános Iskola, Tájház, Polgármesteri hivatal, Orvosi rendelő, Művelődési 

Ház. 

Az udvaron és a fedett teraszon a mozgásos játékok mellett manuális tevékenységeket is 

végezhetnek.  

Az épületben található még: 

� melegítőkonyha 

� felnőtt öltöző, mosdó 

� tornaszoba 

� fejlesztő szoba 

� babakocsi tároló 

� szerszám- és kerékpártároló 

� iroda, nevelői szoba 

� beteg elkülönítő szoba 

� kazánház, szén-és tűzifatároló 

� mosókonyha 

� raktár 

� udvarunk fa játékokkal jól felszerelt előkerttel és hátsókerttel rendelkezik 

 

 

 

 



 26 

Szent Kinga Katolikus Óvoda 

Óvodánk jelenleg 3 csoporttal működő, 1985-ben épült. Az épület magában foglalja mindazt, 

ami az óvoda működését biztosítja. 

Az épületben található: 

� 4 csoportszoba / 3 foglalkoztató, 1 torna szoba/ 

� 1 nevelői öltöző 

� 1 dajkai öltöző 

� 1 irodai helyiség 

� 1 számítógépes helyiség 

� 2 mosdó →(12 gyerek WC) 

� 4 db WC + 1 db mozgás korlátozott WC 

� 1 szertár 

� 1 melegítő – előkészítő konyha 

� 1 fűtő helyiség 

� 1 széntároló 

 

Óvodánk udvara füvesített, fákkal beültetett terület, rajta: 

� 2 homokozó 

� 2 fa mászóka 

� 1 fa függőhíd 

� 6 hinta 

� 3 mérleghinta 

� 2 falovacska 

� 1 babaház 

� 1 fa vonat 

 
4.3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

Szempontjaink: 

• az óvoda alapdokumentumainak harmonizálása a helyi sajátosságainak 

figyelembevételével 

• a helyi szokások és a gyermekek egyéni szükségleteinek megjelenése a 

napirendben és heti rendben 

• megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, 

melyek harmonikus arányban vannak 
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HETI REND 
 
 
Tervezetten szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

• Hitre nevelés 

• Mozgás 

• Mozgásos játék (mindennapos 

mozgás) 

 

• Játék 

• Verselés, mesélés 

• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

• Mozgás 

• A külső világ tevékeny megismerése 

• Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 
 

A heti rend elsősorban az óvodapedagógus munkáját segíti abban, hogy nevelőmunkáját a 

folyamatosság, a rendszeresség, a tudatosság és a fokozatosság elve szerint végezhesse. 

A heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelőidőtartamú párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. 

A ciklusokban a tartalmi egység elvei alapján, komplex módon jelennek meg a tevékenységi 

formák. 

Naponta lehetőség van az éneklésre, vizuális tevékenységre, verselésre, mesélésre a gyermek 

igénye szerint. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése és erről a szülők tájékoztatása. 

A gyermekeknek naponta szükségük van szervezett játékos mozgásra. 

Heti egy-két alkalommal minden csoportban átöltözéssel kötelezőtestnevelést szervezünk. 

A gyermekeknek megadjuk a lehetőséget, hogy a megkezdett témát, tevékenységet kedvük 

szerint folytathassák a hét folyamán. 
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NAPIREND 
 
Napirendünkben a keresztény szokásokat figyelembe véve, keresztény értékrendünknek 

megfelelő tevékenység formát is tervezünk. 

A fő időpontok az étkezés, az alvás, közös imádság, ezen kívül amennyire lehetséges a 

mozgás és a levegőzés azonos időben ismétlődnek. A többi tevékenységet rugalmasan építjük 

köréjük, amelyet a csoport óvónői terveznek 

A rendszeresen visszatérőismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben. 

A napirendet a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet 

az azonos időpontban visszatérőtevékenységek jelentik. Ahol biztosítottak a feltételek, a 

folyamatos reggelizés megvalósítására törekszünk. 

A különbözőtevékenységek a gyermek egyéni szükségleteihez igazodnak. 

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés 

életkornak és egyéni szükségletének megfelelőváltakozását. 

A legtöbb időt a gyermek legfőbb tevékenysége a játék kapja. 

A napirend alkalmazkodik az évszakokhoz, hogy a természeti hatások is szolgálják a gyermek 

fejlődését. 

Az óvodai nevelés tervezése, valamint a gyermekek fejlődésének nyomon követése 

valamennyi csoport számára készül. 

A napi mesélés és a mindennapi testnevelés beépül a napirend folyamatába. 

Az óvoda a gondozásnak kiemelt szerepe van a gyermekek önállóságának segítésében, 

együttműködve a gondozást végző munkatársakkal, teljes nyitva tartása idejében, a 

gyermekekkel történőfoglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 

Nyitva tartási idő: 07.00 – 17.00 óráig. 

 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében kizárólag óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

 

4.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI  

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait. Az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

• A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek 

együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei: 

o kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,  
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o a családlátogatás, a gyermek, otthoni környezetének megismerése, 

o a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes 

nyomon követését szolgálja, 

o internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei, 

o szülői értekezletek szervezése, 

o szülői közösség működésének segítése 

o játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének 

megteremtése, 

o közös kulturális programok szervezése, 

o kirándulás katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre, 

o közös szentmisén való részvétel, 

o az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 

• Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:  

• Kapcsolat az óvodai élet során:  

o az intézmény fenntartójával, 

o a társintézményekkel, 

o a Gyermekjóléti Szolgálattal,  

o a Családsegítő Központtal, 

o a gyermekvédelmi ügyintézővel, 

o a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel, 

o a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, 

o a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel, 

o a Karitász-csoportokkal, 

o az egészségügyi szervezetekkel,  

o a közművelődési intézményekkel 

o a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel. 

 

• Kapcsolat az óvodai élet után:  

o az iskolákkal 
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1 . A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA 

Tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését. Segítjük őket a keresztény nevelés helyes 

értelmezésében, hogy az óvodai és családi nevelés egymást kiegészítve töltse be szerepét. 

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, a kettő összhangja és az óvoda folyamatos 

együttműködése a szülőkkel, a gyermekek harmonikus fejlődésének feltétele. Nem 

vállalhatjuk át a családi nevelés feladatainak megoldását, de szaktudásunkkal és 

tapasztalatunkkal hathatós segítséget nyújthatunk a gyerekek fejlesztéséhez. A kapcsolatok 

kialakításában az óvoda a kezdeményező. A napi kapcsolattartás elengedhetetlen, fontos, 

hogy a szülők tájékozottak legyenek a gyermekükkel történt napi lényeges eseményekről.  

Sok múlik azon, hogy milyen értékeket képvisel a pedagógus, a gyermek környezete és azon 

belül a család. Gyakran előfordulnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor 

az óvónőknek tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve kell a megoldást 

keresni.  

A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a 

családjában. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák a gyermek 

számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyon fontos a 

családok nevelési szokásainak a megismerése, közelítése az óvodai nevelési szokásokhoz. 

Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az 

együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított. 

Az információcserét szolgálják a szülői értekezletek, családlátogatások. Szülői kis és középső 

csoportban évente egyszer, nagy csoportban két alkalommal hívunk össze értekezletet, a 

családlátogatásokat a beszoktatás időszakában bonyolítjuk le.  

Évről évre nő a hátrányos, ill. az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek száma, és ez egyre 

szélesebb körű feladatot ró óvodánk minden dolgozójára. Az érintett családoknak igyekszünk 

segítséget nyújtani. 

A család és az óvoda korszerű kapcsolata 

Programunk célja a családnevelés erősítése; a család és az óvoda együttműködésének 

elősegítése a gyermekek összehangolt nevelése érdekében, amely a kölcsönös bizalomra és 

kölcsönös segítségnyújtásra épül. 

Feladatunk, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel és, hogy a hagyományos 

kapcsolattartási formákon túl újszerű kommunikációs elemeket építsünk be a mindennapi 

nevelőmunkánkba. 

• Szülők Klubja 

• Baba-mama Klub 
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• Családi Játszó Nap (drámajáték, kicsiknek és nagyoknak) 

• Családi vetélkedő délután 

• Táncház 

Programunk megvalósítása során a gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe 

megmarad, de a gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős. Ez a felelősség 

csak egyrangú nevelőpartneri viszonyban valósulhat meg. 

Mindennapi nevelőmunkánkban: 

• Építünk a családi nevelés eredményeire. 

• Bővítjük, fejlesztjük a család nevelési kultúráját. 

• A gyermekeket érintő fontos kérdésekben kikérjük a szülők véleményét, és bevonjuk 

őket a döntéshozatalba. 

• Őszinte párbeszéd kialakítására törekszünk a szülőkkel. 

• Rugalmasan, az értékeinkhez, a vállalt küldetésünkhöz igazítva kezeljük a szülők 

elvárásait. 

• Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről. 

• A család bevonását, befogadását az óvodánk kiemelten kezeli. 

• A családok eltérő nevelési szokásait, igényeit tiszteljük. 

• Tapintat, nyitottság, őszinteség, rugalmasság nyilvánul meg az együttnevelésben. 

• Befogadjuk, elfogadjuk, megértjük a szülőket akkor is, ha a gyermeknevelési 

szokásaikban következetlenséget, határozatlanságot, hiányosságokat tapasztalunk. 

• A megszerzett bizalom megtartására törekszünk. 

  

2.  PLÉBÁNIA, FENNTARTÓ 

Az óvodás gyermekek hit felé nevelése terén sok segítséget, támogatást kapunk. A plébános atyát 

nevelési értekezletre, szülői értekezletre, lelkigyakorlat vezetésére meghívjuk, továbbá az óvoda 

ünnepeire, rendezvényeire is. Kérésre óvodás misét mondanak.  

 

 3.  SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 

Tagjait az óvodaév első szülői értekezletén a szülők választják meg, csoportonként három 

fővel. Közülük egy elnököt jelölnek, aki képviseli érdekeiket az egyéb fórumokon. Az SZMK 

tagjai segítségével bevonjuk a szülőket az óvodai rendezvények, kirándulások 

megszervezésébe, lebonyolításába./Teadélután, farsang, kirándulások 
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 4. AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény 

nevelőmunkájának összehangolását, az együttműködést. A folyamatosság érdekében a 

kölcsönös nyitottságra, érdeklődésre, egymás munkájának megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez, megértéséhez. 

 

Az együttműködésünk formái: 

• szakmai kapcsolatok fenntartása 

• a leendő elsős tanító látogatása a nagycsoportban 

• részvétele az óvoda ünnepségein 

• a nagycsoportos gyerekek látogatása az iskolában (tanóra, rendezvény) 

• a leendő elsős tanító részvétele a nagycsoport utolsó szülői értekezletén 

• óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése 

• munkaközösségi hospitálások 

• tájékoztatás a gyermek fejlettségéről, a fejlődés üteméről. 

 

5. AZ ÓVODA ÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

Óvodánk jó kapcsolatot tart fenn a Művelődési Házzal. Minden olyan rendezvényen részt 

veszünk, amely elősegíti a nevelő munkánkat. Ezeket a programokat úgy választjuk meg, 

hogy a gyerekek nyugodt játékát, pihenését ne zavarja. Lehetőségünk nyílik bábelőadások, 

kiállítások, gyermekszínházi előadások megtekintésére. Az óvoda rendezvényei (pl. 

Jótékonysági teadélután, Farsang) mindig itt kerülnek megrendezésre, rossz idő esetén az 

ünnepségeket (Évzáró) is itt tartjuk. 

A könyvtárat is rendszeresen látogatjuk, így keltjük fel érdeklődésüket a könyvek és a 

könyvtár iránt. Pótoljuk és gazdagítjuk a gyermekirodalmi és szakirodalmi könyvek 

választékát. 

Rendszeresen részt veszünk a Szolnoki Művelődési és Zenei Központ báb- és 

meseelőadásain. 

A Tájházban megrendezett kiállításokon és az alkalomhoz kötődő egyéb rendezvényeken 

lehetőség szerint veszünk részt.  
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Szükségesnek látjuk, hogy óvodánk kapcsolatot alakítson ki az iskolában működő művészeti 

iskolával. Velük együttműködve tudjuk elérni, hogy a zene, az alkotások, a környezetesztétika 

értékei megjelenhessenek óvodánkban. 

 

Kapcsolattartás formái:  

� egymás rendezvényein való részvétel 

� közös előadások 

� zenehallgatás 

� kiállítások szervezése. 

 

6. AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLASZÉK 

Külön óvodaszéket nem hoztunk létre intézményünkben, de az iskolaszék létrehozásakor 

jeleztük részvételi szándékunkat, a szülők és a fenntartó iskola által képviseltetett 

szervezetben. Így megalakulása óta egy fővel (SZMK elnök vagy vezető óvónő) képviselteti 

magát az óvoda is. A felénk irányuló szülői észrevételeket, javaslatokat elfogadjuk, és ha 

lehetséges, azokat megvalósítjuk. Véleményezési és egyetértési jogosultsága folytán 

fontosabb kérdésekben kikérjük véleményét. 

 

7 . AZ ÓVODA ÉS A PEDAGÓGIAI INTÉZET 

 Az óvónők szakmai fejlődéséhez szükséges tanfolyamok, szakmai fórumok, a legújabb 

szakirodalom és pályázati lehetőségek álltaluk jutnak el hozzánk. Felmerülő szakmai 

gondjainkkal az Intézet szakértőinek véleményét kérjük. A Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság szakmai véleménye alapján szervezzük az érintett gyermekek felzárkóztatását. 

 

8. AZ ÓVODA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ 

Az óvodai nevelésünk utolsó évében a gyerekeket iskolai életmódra készítjük fel. Ennek a 

fejlődésnek a megállapítása nem mindig egyértelmű. Ilyen esetekben vizsgálatokat kérünk 

iskolaérettség megállapítására. A Tanácsadó a vizsgálat eredményével, további fejlesztési 

területek javaslatával segíti munkánkat.,valamint nevelési tanácsadással is foglalkozik szülők 

részére. 
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 9. AZ ÓVODA ÉS A CIVIL SZERVEZETEK    

Kölcsönösen segítő és jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal , illetve a helyi Sportegyesülettel,  akik támogatják és segítik 

intézményünket  plusz, szórakozási és sportolási lehetőségeket biztosítva a gyermekek 

számára. 

 

10 . CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

A helyi gyermekjóléti szolgálattal szoros együttműködésben próbálunk segíteni a hátrányos 

helyzetű gyermekek életkörülményein a jelzőrendszer segítségév 

 

5.  A KATOLIKUS ÓVODA TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

5.1. HITRE NEVELÉS 

A hit Isten ajándéka.  

A katolikus embereszmény, a katolikus értékrend csakis ez által alakulhat ki 

gyermekeinkben. 

Hároméves kortól kezdve a gyermek már képes megcsodálni a dolgokat, érdeklődik, 

elkezdődhet a vallásos neveléssel párhuzamosan a tanítás is, de ez csak alkalomszerűen, 

váratlan, spontán adódó vagy tudatosan előidézett helyzetekben. 

Hitre nevelésünk célja a katolikus embereszmény kialakítása, a Krisztus mértéke szerinti élet 

megalapozása.  

Ennek érdekében feladataink: 

• Személyes példa, a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az 

óvodában dolgozók kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

• A megfelelő köszönési mód kialakítása.  

• A szeretetteljes imádságos légkörben megéreztetni Isten szeretetét, tapasztalják meg a 

gyermekek a Jézusi szeretetélményt – alakuljon ki bennük az alapvető hitkészség. 

• A vallásos élményekkel vallási érzelmeiket ébresztgetjük, erősítjük. Bátran szólítsák 

meg a Mennyei Atyát, örömmel imádkozzanak mindennap.  

• Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, 

önzetlenség, figyelmesség, akarat), a biztonságérzet erősítése (feltétel nélküli szeretet, 

elfogadottság, bizalom élménye).  



 35 

• Templomlátogatás során ismerkedjenek a liturgia eszközeivel, a helyes viselkedési 

szokásokkal 

• Szívesen látogassanak templomba, családjukkal is. A szentmiséken az összetartozás 

élménye rendkívül fontos! Érezzék át, hogy mindannyian Isten nagy családjához 

tartozunk, és Jézusban egymás testvérei vagyunk. 

A csoportokban éves terv tartalmazza a megfogalmazott feladatokkal kapcsolatos teendőket, a 

mindennapos elcsendesedések, lelki percek, beszélgetések anyagát, tartalmát.  

 

A pedagógiai munkát segítők feladatai: 

• Lelki percek naponta 5-10 perc. 

• Játékos hittan foglalkozás heti két alkalommal 10 – 20-25 perc  

• Imádságok, vallásos dalok tanulása. 

• Rendszeresen biztosítjuk a feltételeket, megteremtjük a lehetőségeket a 

Képes Biblia és vallásos témájú könyvek nézegetésére, 

kezdeményezünk beszélgetéseket, a gyermekeket érintő, érdeklő 

témában. 

• Vallásos tárgyú kirakók, színezők, szabályjátékok, jól ismert bibliai 

történetek dramatizálása. 

• Étkezések, alvás előtti áldáskérés, hálaadás. 

• A köszönési mód elsajátítása. 

• Tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

• Templomlátogatások, gyermekmise. 

• Közös ünneplések. 

• Az ünnepekre készülve jócselekedetek gyűjtése. 

• Ajándékkészítés. 
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EGYHÁZI ÜNNEPEK, NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEINK, JELES NAPJAINK 

Liturgikus év eseményei:  

 

Szeptember eleje: VeniSancte 

Tartalma: részvétel a szentmisén 

Szeptember 12: Szűz Mária névnapja 

Tartalma: Mária képnél virág elhelyezése 

Szeptember 24: Szent Gellért napja – a katolikus iskolák és óvodák napja 

Tartalma: megemlékezés a faliújságon 

Szeptember 29: Szent Mihály napja – szüreti mulatság óvodánkban 

Tartalma:  

- szőlő szemezése, préselése, mustkészítés, diótörés,  

- szülők megkínálása musttal,  

- ismerkedés népi hangszerekkel /köcsögduda, citera/  

- táncház, sportversenyek őszi termésekkel. 

Október 1:Szent Teréz ünnepe 

Tartalma: a gyermekek megáldása , templomi ünnep 

Október 4: Állatok világnapja 

Tartalma: 

Az óvodás gyerekek saját kedvenc játékállataiból és állatos könyveiből kiállítás rendezése a 

folyosón, rajzolás krétával az udvar betonozott részén. 

Október 8: Magyarok Nagyasszonya 

Tartalma: Mária meglátogatása a templomban 

Őszi tájmegismerő kirándulás, határjárás, őszi piac látogatása 
 
Tartalma: 

- a természetben bekövetkező változások folyamatos nyomon követése,  

- őszi termések, gyümölcsök vásárlása, étrendünk kiegészítéséhez (csalamádé, 

gyümölcssaláta). 

Október 23: Nemzeti ünnep 
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November 1: Mindenszentek 

Tartalma: emlékezés a szentekre október 31.-én 

November 12: Szent Márton napja  

Tartalma: Szent Márton életének megismertetése a gyermekekkel, felvonulás mécsesekkel a 

faluban. 

November 19. Szent Erzsébet . Óvodánk védőszentje 

Tartalma: 

Az Árpád házi szent életének megismertetése a gyermekekkel, ünnepi lelki percek a 

csoportokban, délután szülőkkel közös tevékenységek. 

November 30: Advent kezdete 

Tartalma: 

Adventi koszorú készítése, a gyertyák folyamatos meggyújtása.  

A gyertyák énekének elsajátítása.   

Az udvari Betlehem elkészítése. 

December 4: Szent Borbála napja 

Tartalma: cseresznyeág hajtatása karácsonyra. 

December 6: Szent Miklós napja 

Tartalma: Mikulás érkezése, fogadása, a gyermekek dallal, verssel köszöntik, csomagosztás. 

December 13: Luca napja 

Tartalma: búza ültetése Karácsonyra 

Karácsony: Urunk születésnapja 

Tartalma:  

- karácsonyi hangulat megteremtése,  

- karácsonyi sütemények készítése szülőkkel, nagymamákkal közösen. 

- Betlehemek elkészítése a csoportszobákba 

- Karácsonyt megelőző időszakban a gyerekekkel közösen a dekoráció elkészítése, 

kihelyezése /fenyőág, pattogatott kukorica, alma, szalma, csuhé, rafia, mézeskalács, 

gyertyák begyűjtése, készítése/ 
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Karácsony heti események 

Tartalma:  

- karácsonyi zene délelőtt és délután a folyosón, 

- fenyőfa díszítése, gyerekek megajándékozása, 

- csoportonkénti és óvodaszintű közös éneklés a fa körül  

- regölés, pásztorjáték a nagyok előadásában. 

Január 6: Vízkereszt – Háromkirályok ünnepe január 7.-én tartjuk 

Tartalma: 

- Háromkirályok rajz készítése, kiállítás a folyosón. 

- Karácsonyi díszek leszedése a fáról, a dekorációs falról és a csoportokban 

Február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony február 1-én tartjuk 

Tartalma: Ünnepi lelki percek a csoportokban – beszélgetés a fény jelentőségéről 

Február 8: Óvodai farsang 

Tartalma: 

Az óvodás gyermekek szüleivel közös mulatság szervezése. 

- gyermekek jelmezes felvonulása 

- színvonalas, vidám műsor szervezése  

- tréfás családi vetélkedők 

Február - Március: Nagyböjt – Húsvét 

Tartalma: 

- a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, Urunk halála és feltámadása 

- a bibliai történet megismertetése a gyermekekkel 

- a Húsvét megjelenítése a dekorációs falon és a csoportszobákban 

- az ünnep népi hagyományának ápolása, locsolóvers tanítása, locsolkodás 

Március 5: Szent Kinga ünnepe: 

Tartalma: 

- Óvodánk védő szentjének ünnepe. Megemlékezés Árpád-házi Szent Kinga 

születésnapjáról. Ünnepi lelki percek. 
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Március 12: Szent Gergely napja –iskolába hívogatás 

Tartalma:  

Nagycsoportosok érdeklődésének felkeltése az iskola iránt, volt óvodásaink ellátogatása a 

nagyokhoz. 

Március 15: Nemzeti ünnep március 14.-én tartjuk 

Tartalma:  

- megemlékezés a 48-as emlékműnél 

- helytörténeti kiállítás megtekintése a Múzeumban  
 
Március 19: Szent József napja   
Tartalma: Az édesapák köszöntése, közös programok szervezése. 

Április 24: Szent György napja – egy gyermek-egy palánta 

Tartalma: óvodánk udvarának díszítése nagyanyáink virágaival. 

Május 1: Majális az óvodában 

Tartalma: májusfák állítása az udvaron, közös éneklés, körjáték 

Anyák Napja – Mária Mennyei Édesanyánk 

Tartalma: 

Az Édesanyák köszöntése,Mária mindannyiunk édesanyja (megjelenítés a faliújságon és a 

csoportokban), 

Tavaszi tájmegismerő kirándulások 

Tartalma: az adott környezet állatvilágának, növényvilágának, kultúrájának megismerése.  

Május 17: Pünkösdölő  

Tartalma: Pünkösdi népszokások, hagyományok felelevenítése 

A nagycsoportosok ballagása 

Tartalma: nagyok búcsúja az óvodától, kicsik búcsúja a nagyoktól. 

Június eleje: Te Deum 

Tartalma: a tanév értékelése, zárása 

Augusztus 15: Nagyboldogasszony ünnepe - templomunk titulusa 

Tartalma: a családok részvétele templomunk búcsúi ünnepségén 
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Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban  
 
Az pedagógus missziós feladatai:  

• a családok bekapcsolása az egyházközség életébe,  

• a közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás, amely megtartó erő.  

 

Erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban 
 

Programunkban nem csak, hogy el kell viselni a „másságot”, de együtt élünk a 

sokszínűséggel, sőt örülünk a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Ez pedig 

nem más, mint az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi 

lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy csoport (esetünkben egy 

gyerekcsoport) együtt kell, hogy éljen napi több órán át. Nem célunk az eltérő értékek 

összemosása, egyesítése, nem célunk az „egyformásítás”, de célunk az együttműködés, a jó 

közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör kialakítása. 

Véleményünk szerint csak az az óvodai csoport válhat közösséggé, amelyikben minden egyes 

gyermek önmagában biztos, önálló és mindenkinek vállalható szerepet tölt be. Egyént 

nevelünk tehát, de az egyén érdekei csak a „másik” összefüggésében ér valamit, csak a 

többiekkel való relációjában válik jelentőssé. A „mi-tudatban”benne van „én-tudat” is, az  

„én-tudat”pedig, adott esetben, „mi-tudattá” alakulhat. 

Nevelésünk szerint a szokásrend kialakítása, és az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai 

erkölcsi nevelés alapja. Az egyes szokások, együttélési normák „betartatása” tehát nem 

azonos időben zajlik az azonos életkorú gyerekeknél sem, viszont az egyes értékek, szabályok 

felnőtt általi megítélése azonos kell, hogy legyen. A „kettős mérce” eleve ellentmond az 

erkölcsnek. Ezért pl. mindenképpen fel kell venni a szemetet a földről, mindenképpen segíteni 

kell, ha valaki elesik, stb. A differenciálás tehát abban nyilvánul meg, hogy kitől, milyen 

szinten várjuk el ezeket a cselekedeteket. Véleményünk szerint az egyes reakciók 

megerősítése, illetve a sajnálkozás, ha az adekvát cselekvés elmarad, segítheti és 

meggyorsíthatja a belsővé válást. Véleményünk szerint az igazán hatékony dicséret a 

megelégedés, az öröm és sosem a tárgyi jutalom, mint ahogy a szokások elmaradásánál vagy 

be nem tartásánál sem jó, ha büntetést kapnak a gyerekek. A többiek, a gyerekcsoport tagjai 

amúgy is kifejezik az egyes cselekedetekhez való viszonyukat, ami szintén a pozitív vagy 

negatív megerősítés egy szocializált formája, és ez az állapot már maga a közösségi érzés 

állapota. 
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Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az egymásra 

figyelésben, az együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, illetve néhány együttélési 

szabály betartásában. (köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák kialakulása és 

alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet. 

Ebben a teljesítményközpontú, elanyagiasodott és individualizált világunkban sem mondunk 

le a gyerekek erkölcsi fejlődésének elősegítéséről. 

5.2. JÁTÉK 

A játékot minden résztevékenységet átható tevékenységi formának, óvodai nevelésünk 

leghatékonyabb eszközének tekintjük. A játék biztosítja személyiségük kialakulását és 

fejlődését, tükrözi vágyaikat, indulataikat, tapasztalataikat és tudásuk szintjét. A játékformák 

és tartalmak gazdagodása gyermekeink képességeinek fejlődését segíti.  

Jót és jól játszani ez a gyermekek dolga az óvodában. A játék kicsiben maga az élet, az, amit a 

gyermek fel fog és rekonstruálni tud a környező világból. Ezért az életre nevelés is a játékból 

indul és a játék segítségével teljesedik ki. 

Fontos a felnőtt és a gyermek közötti személyes kontaktus, amely megnyilvánulhat a 

kommunikációban, jelzésekben, tevékenységben. Ez a kapcsolat serkenti a gyermeket a 

felnőtt utánzására, a minta követésére, a társakkal való együttműködésre. A szabad játék, 

fejlesztő hatását tekintve és időtartamban is a legfontosabb tevékenység. Ezért ebben a 

tevékenységükben adják a legtöbb jelzést személyiségükről. Ugyanakkor a család után a játék 

az a szocializáló tér, amelyben a kortárskapcsolatok kialakulhatnak. 

A hagyományos értelemben vett matek tartalmat a néphagyomány-ápolás tevékenységei, 

eszközei gazdagítják. A hagyományőrzés leginkább a játékban jelenik meg. Ezzel növekszik a 

gyermek, választási lehetősége, es a személyiség fejlődésének, fejlesztésének új távlatai 

bontakoznak ki. 

 

Játékfelfogásunk: 

Programunkban a szabályjáték direkt irányítást követel, mely során a lényeg a szabály 

ismertetése. A többi játékfajta indirekt irányítást követel, mert a játék menete, személyes, 

egyedi, fikción alapul és ezért kiszámíthatatlan, vagyis előre nem tervezhető. Ötleteket adunk 

a gyermekeknek, ha kell, de ez nem jelent direkt beleszólást a gyermek játéktevékenységébe.  

Az óvodai játéktevékenységekbe beépítjük a drámajátékot, mint a gyermekek fejlesztésének 

egyik hatékony eszközét. Programunk szerint a drámajáték az óvodapedagógus által 
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kezdeményezhető játék, mely a legkülönfélébb gyermeki képességek fejlődését segíti elő és 

egyben a kreativitást, valamint a szocializáció fejlődését is szolgálja.  

A drámajáték alapvető játékfajtái fejlesztő hatásukat tekintve egybeesnek az alapkultúrák 

elsajátításához szükséges fejlesztési területekkel. 

Programunkban alkalmazott játékfajták: 

• lazító játék 

• azonosulásra épülő lazító játék 

• látásfejlesztő játék 

• hallásfejlesztő játék 

• tapintó, érzékelő, játék 

• térérzékelő játék 

• mímes-szöveges, improvizációs játék 

• élethelyzet játékok 

A jól alkalmazott dramatikus nevelés eredményei: 

• A közösségben, a közösségért tevékenykedő gyermek aktivitását serkenti. 

• Segíti a gyermeket önmaga és a környező világ megismerésében. 

• Rugalmas gondolkodást, kreativitást, önálló alkotóképességet fejleszt. 

• Elősegíti a gyermek időérzékének fejlődését, térbeli és testi biztonságát fejleszti. 

• Beszédkészségének, nyelvi kommunikációs képességének tisztaságát is elősegíti. 

• Ellensúlyozhatja a tömegkommunikációs eszközök (TV, videó) okozta passzivitást 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban  

 

A óvodapedagógusnak a gyermek játékához eszközöket, ötleteket kell adni, és ha igényli a 

gyermek az óvónő szerepet is vállalhat. Jelen lehet az óvodapedagógus a gyermekek 

játékában egyszerű metakommunikációval is (mosoly, testtartás, távolságtartás, leintés, 

simítás stb.)  Jelenjen meg az anyanyelvi nevelés.  

Az indirekt irányítás tehát nevelési elveink szerint azt jelenti, hogy mindig az adott 

szituációban döntjük el, hogy mennyire és hogyan avatkozunk bele a gyermekjátékba. 

Erősödjenek a katolikus magatartásformák és szokások 
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5.3. VERSELÉS, MESÉLÉS 

 

A mese, a vers és a dramatikus játékok által kultúrát adunk át és a gyermekek műveltség iránti 

igényét fejlesztjük. Mint az egymásra figyelés, a kapcsolatteremtés, a kifejezés és megértés, a 

tér és idő tagolása, az ok és a következmény összetartozása, önmagukkal és a másikkal való 

bánni tudás, tájékozódás az emberi viszonyokban és a természet elemi megnyilvánulásaiban.  

Célunk: 

• A gyerekek irodalmi igényeinek kialakítása, irodalom iránti fogékonyságuk 

megalapozása. 

• Az életkoruknak megfelelő irodalmi anyaggal szemléletmódjuk és pozitív 

személyiségjegyeik kialakítása.  

• Nyelvi kifejezőkészségük fejlesztése. 

 

Feladatunk: 

• Kellemes, nyugodt, érzelem gazdag légkör kialakítása. 

• Élmény feldolgozási lehetőségek (bábjáték, dramatizálás) kiaknázása. 

• Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés nemzetiségi és migráns gyermekek 

esetében is 

• Nemzeti, keresztényi tudat erősítése 

• Bibliai történetek meghallgatása 

• Ünnepek értékének növelése 

• A könyv szeretetére való nevelés 

 

Gyermekeink minden nap – délelőtt vagy a délutáni pihenő előtt – hallgatnak mesét. 

Fontosnak tartjuk a nyugodt körülményeket, a kényelmes testhelyzetet, a mesélővel kialakított 

szemkontaktust.  

A gyerekek anyanyelvi fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az 5. életévüket 

betöltött beszédhibás, beszédgátlással és beszédbeli elmaradással küzdő gyereket 

logopédushoz irányítjuk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kéthetente egy 

délelőtt a fejlesztést a logopédus helyben végzi. Munkáját a nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus tevékenysége egészíti ki. Hetente egymást váltva foglalkoznak a gyerekekkel.  
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Az óvodapedagógus  szerepe  a folyamatban .  

 

A gyerekek aktív és passzív szókincsének bővítése változatos élményekkel: mese, vers, dal, 

népi játék, bábjáték formájában történik. Az új fogalmakat, népies vagy tájjellegű szavakat 

cselekvéssel, tárgyi tapasztalattal, képi ábrázolással vagy változatos szövegkörnyezetbe szőve 

mutatjuk be és gyakoroljuk. 

 

5.4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

Célunk: 

- Az egyházi énekek megismertetése a gyermekekkel,  

- Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre való szoktatás. 

- A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése. 

- játékos zenei alkotókedvük ösztönzése. 

- Az esztétikai, zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása. 

 

Feladatunk: 

• a hangsúlyos magyar beszéd erősítése, 

• érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig, 

• zenehallgatás, 

• egyházi zene, vallásos tartalmú dalok, 

• esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül, 

• a gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése, 

• fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása, 

• a hallás fejlesztése, 

• ismerkedés a hangszerekkel, 

• ritmusérzék fejlesztése, 

• éneklési készség fejlesztése, 

• zenei anyanyelv elsajátítása,  

• zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése, 

• ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal. 
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A zenei nevelés tartalma 

A program, zenei anyagát hangsúlyosan alkotják: 

- a népi mondókák, 

- a pentaton karakterű, 6 hangterjedelmű népi dalos-játékok, 

- a zenehallgatás dalanyaga (hangulatokat, érzelmeket közvetítenek, mintát nyújtanak), 

- a készségfejlesztés zenei elemei. 

- egyházi zene, vallásos tartalmú dalok 

 

A mondókák játékok szerint: ölbe vevők, cirógatók, csiklandozók, tapsoltatók, ujj - as 

tenyérjátékok, lovagoltatók, csúfolók, kiszámolók, páros fordulok, stb.  

 

A dalos játékok: állathívogatók, naphívogatók, esőzavarók, játékra hívogatók, leánykérők, 

kifordulós játékok, ludas játékok, kapus játékok, küzdő játékok, sorjátékok, csúfolok, stb. 

A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a gyermekeknek. A 

mindennapos hangszerhasználat a zenei készségfejlesztésben fontos szerepet játszik. 

Láthatatlan szállal köti őket a muzsikához, amelyet az óvónő hangszerének, zenélésének a 

tiszteletére készít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek megismerésére, készítésére is. Ilyenek: 

köcsögduda, doromb, citera, hegedű, lopótök duda, dob, levélsíp, nádsíp, cserépsíp, fűzfa síp, 

furulya. A gyermekek által önállóan elkészíthető pl.: dióhéj pengeti, kukorica hegedű, stb. 

A gyerektánc az óvodában, amely élményt nyújt a gyerekek számára. A nehéz lépések nem 

felelnek meg a 3-6-7 eves korú gyermekeknek. A gyermekjátékokban előforduló egyszeri 

táncos mozgások, változatos játékmozdulatok es térformák kényszer nélkül fejlesztik a 

gyermekek ritmusérzékét, mozgását. Előkészítik a későbbi néptánc tanulást. 

 

Egyházi dalok: A plébános úrral és a hitoktatóval, a nevelőtestülettel közösen összeállított 

zenei anyag, ami igazodik egyházi ünnepeinkhez, közös rendezvényeinkhez. 

A zenehallgatás anyaga az óvónő igényes válogatását tükrözi. Az anyagot népdalok és 

műdalok alkotják, élő előadásmódban.  

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógusaink figyelembe veszik a 

nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelést egyben a gyermekek hovatartozását is.  

Templomi orgonajáték hallgatása. 
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Az óvodapedagógus szerepe a folyamatba 

 

A zenei nevelés megkívánja, hogy az óvónő szeressen, és tisztán tudjon énekelni, 

rendelkezzen hangszeres tudással. Zenei műveltsége, a zenéhez való viszonya és zenei 

aktivitása meghatározza a gyerek zenei neveltségi szintjét 

A gyermekkel való ismerkedés során, a személyes kontaktus létrehozásában, az óvodai 

környezet elfogadtatásában is segítséget nyújt az éneklés. A mindennapos éneklés az óvónő 

belső igényéből fakad. Kapcsolódhat spontán kialakult játék helyzetekhez, kezdeményezhetik 

a gyerekek, vagy az óvónő.  

Az óvónő gyakran énekel népdalokat, amelyek hangulatfokozó lehet, pl.: tréfás dalok a 

farsangi készülődésben. Az ünnepvárás és készülődés hangulata énekléssel, zenéléssel, 

zenehallgatással teljesedik ki.  

Az óvónő teret, lehetőséget teremt a gyerek zenei önkifejezésmódjának gyakorlására. A tanult 

mondókák, dalok, mozgáselemek gyakorlása mellett segíti az egyéni improvizációs 

megnyilvánulásokat: szövegben, dalban, ritmikus mozgásban. Megismerteti a gyerekekkel a 

nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárt művészeti alkotásokkal. 

 

5.5.RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

 

Óvodásaink ábrázolási témáit kezdetben a környezet (növények, állatok), tárgyak és az 

emberábrázolás, később a saját élményeikre épülő versek, mesék cselekményei és a 

különböző alkalmak, liturgikus ünnepeink, esemény – ábrázolásai adták. 

 

Célunk: 

• A gyerekek életkorának és képességének megfelelő vizuális tapasztalatok nyújtásával 

a képi – plasztikai, komponáló, térbeli tájékoztató – és rendezőképességek 

kibontakoztatása. 

• Esztétikai igényességük, szép iránti fogékonyságuk alakítása. 

• Szín – és formaviláguk gazdagítása valamint az igény kialakítása az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására. 
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Feladatunk: 

• Vallásos témák megjelenítése. 

• Különböző munkafolyamatokkal az eszközhasználat képességének fejlesztése 

(különböző anyagok, technikák megismertetése). 

• Finommotorika fejlesztése, az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása. 

• Az eszközök beszerzésénél arra törekszünk, hogy esztétikusak, praktikusak, megfelelő 

minőségűek és méretűek legyenek. Az eszközök megóvása érdekében a gyerekeket 

egyénileg is megismertetjük az eszközök helyes használatával. A különböző 

tevékenységek során (főként barkácsolás) szívesen alkalmazunk természetes 

anyagokat. Folyamatosan gazdagítjuk technikai tudásunkat és az eszköz készletet. 

• Gyermekeinket arra ösztönözzük, hogy minél eredetibb megoldásokat használjanak, 

jelenítsék meg a formákat és színeket egyéni módon. Az elkészült munkákat jól 

látható helyen kiállítjuk, hogy saját és egymás munkáját megismerjék. 

• Érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt 

• Ismerkedés népművészeti elemekkel. 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban 

 

Betekintést nyer a családok vizuális kultúrájába, bevonja őket az óvodai készülődésekbe, 

ismereteket szerez a gyerek vizuális készségszintjéről. Személyes hatóerővel rendelkezik, tud 

gazdálkodni a térrel es az idővel, így az általa ismert ábrázoló tudást hitelesen, utánzásra, 

alkotásra késztetően tudja átadni. 

Épít a gyerekek kíváncsiságára, megadja számukra a választás lehetőségét, anyagban, 

témában, technikában vagy mindháromban.  

A gyerek az ösztönös firkálástól a vizuális percepciója hátasára újraalkot, ez elvezeti a tudatos 

rajzolásig. Mozgás fantáziáját hagyja kibontakozni, és segíti fejlődni önkifejezését. 

Gyűjtési alkalmakat szervez a természetes anyagok, termések, termények, állati eredeti 

anyagok beszerzésére. 

Kezdetben megmutatja, majd javasolja, illetve hagyja a gyereket, hogy a kézműves 

anyagokból játéktevékenységet gazdagító tárgyakat készítsen. Az elkészült tárgyakat a 

gyerekek használjak.  
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Az óvónő a foglalkozásokat kötetlen formában szervezi, kezdeményez, de épít a gyerekek 

természetes érdeklődésére, tevékenységvágyára. A vizuális tevékenységek lehetőségét egész 

nap biztosítja a gyerekek számára.  

Az óvónői tervszerűség és rugalmasság megteremti az egyensúlyt a játék és az ábrázoló 

tevékenységek között 

 

5.6.MOZGÁS  

A nevelési- oktatási intézményünk mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a 

gyermek, egészségéhez, biztonságához való jogai alapján, a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, egészséges életmód kialakítása, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a baleset- megelőzés és elsősegélynyújtás, 

d) a személyi higiénéterületére terjednek ki. 

A mozgás megszerettetését, a mozgás kielégítését megfelelően – gyermekeink életkorának, 

fejlettségének és egyéni sajátosságainak figyelembevételével – kiválasztott mozgásanyag 

változatos gyakoroltatásával kívánjuk elérni. 

Célunk: 

• A mozgás iránti vágy felkeltése és a mozgás megszerettetése. 

• A természetes mozgások alakításával harmonikus mozgásfejlesztés. 

• A mozgásigény kielégítése változatos mozgásanyag biztosításával. 

• Alkalmazkodó képesség és viselkedésformák (segítőkészség, kudarc elviselése, 

tolerancia) alakítása. 

• A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, 

miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. /erkölcsi nevelés/. 

 

Feladatunk: 

• Motoros testi képességek: erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség alakítása, 

fejlesztése. 

• Térbeli és időbeli tájékozódó képességek fejlesztése. 
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• Egyensúlyérzék fejlesztése, harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése 

• Mozgáskoordináció fejlesztése: nagy- és finommozgások, szem, - kéz, - láb 

koordinációja. 

• Új mozgásformák kialakításával az izomkoordináció fejlesztése. 

• Testséma fejlesztése, 

• tudatos mozgásfejlesztés szabad levegőn is, mozgásos játékok beépítése a 

mindennapokba 

• testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése, 

• változatos eszközök alkalmazása, 

• tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba. 

 

Mozgáskotta 

Nagy figyelmet szentelünk nevelőmunkánkban a természetes mozgáskedv fenntartására, a 

mozgástapasztalatok bővítésére, gyakorlási lehetőség biztosításával a testi képességek 

fejlesztésére, a mozgás szeretetére nevelésre.  

Mindezek alapján, a személyiségfejlesztés komplexebbé tétele, és a fejlődési deficitek 

mérséklése, valamint a tervszerű, még változatosabb mozgásfejlesztés biztosítása 

érdekében döntöttünk a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszer 

alkalmazása mellett.A módszer cél és feladatrendszere szerint a játékosság, a sikerélmény, 

a próbálkozás- egymástól tanulás, az élményjelleg,és a mozgás öröm dominál. 

Ez az alternatív tevékenységrendszer, tervszerű és hatékony eszközt kínál a 

pedagógusoknak, hogy játékos módon, sikerélményre fókuszálva fejleszthessék a 

gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. 

Heti rendszerességgel építjük be délelőtti tevékenységeink közé, kiscsoporttól kezdődően, 

egymásra építve és folyamatosan bővítve az ismereteket. 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban 

 

Tapasztalatokat szerez a család mozgás kultúrájáról, a gyerek mozgásfejlettségi szintjéről. A 

mozgásszükséglet kielégítéséhez olyan feltételeket teremt, amelyben a gyerek mozgásöröme, 

aktivitása kiteljesedik. 
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Az óvónő a játéktevékenység során mozgásos játékokat kezdeményez, vagy a gyerekek 

spontán kezdeményezését erősíti. Céltudatosan szervezi a népi mozgásos játékokat a 

teremben, a szabadban. Odafigyel a fiúk küzdőszellemének fejlesztésére, a testséma alakítását 

kiemelten kezeli. Figyelemmel kíséri a betegségből visszatért gyerekek állapotát, a kisebbek 

állóképességének, az egyes gyerek terhelhetőségének határait. 

Az óvónő, a ”gyermek –óvónő - család” együttlétek szervezésével a szabadidő hasznos 

eltöltésére ösztönöz. 

A szervezett testnevelés fejlesztő hatását tudatosan tervezi. 

A jó hangulatú szervezett testnevelést szolgálja: a körültekintő szervezés, a játékos hangvétel, 

rövid, érthető utasítások, a kevés várakozási idő, a foglalkozásvezetés pergő üteme. A pozitív 

megerősítés, az óvónői mozgásminta mutatás, a jókedvű mozgás dominál. 

A tartásjavító torna óvodánk olyan szolgáltatása, amelyen azok a gyerekek vesznek részt, 

akinél valamilyen tartáshiba már kialakult, illetve kialakulásra utaló jelek mutatkoznak. A 

gyermekek szűrése az óvoda orvosával közösen történik. Ezeken a foglalkozásokon a 

gyerekek részvéte kötelező, mert a tartáshibák jelentős része korai stádiumban végzett 

kezeléssel eredményesen befolyásolható. A tartásjavító tornagyakorlatok kevesebb játékos 

elemeket tartalmaznak, ezért meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyek a 

gyakorlatokat érdekesebbé teszik. Ilyen lehet a bordásfal, gyűrű vagy a szabadtéri 

függeszkedési lehetőségeket kínáló mászókák. 

A gyakorlatokat a fokozatosság, a rendszeresség és a követelmények egymásra épülésének 

figyelembevételével állítjuk össze. 

 

5.7.A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

Célunk: 

• Sokféle tevékenységi lehetőség biztosításával tapasztalatszerzés a természeti, emberi, 

tárgyi környezetről.  

• Életkoruknak megfelelő tájékozottsági szint kialakítása a saját környezetükben. 
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• A megszerzett tapasztalatok alapján a helyi környezet élőlényeinek, jelenségeinek, 

tárgyainak különböző szempontok szerint történő rendszerezésének megtanítás. 

• rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, annak megismerése, megszeretése és 

védelme (öröm, hála) 

 

      Környezeti nevelési elvek megfogalmazása: 

     Feladataink: 

• ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos 

megfigyelése; 

• ismerkedés a szülőföld és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival és a 

családi, tárgyi kultúrával; 

• megfigyelő séták, kirándulások szervezése; 

• ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok); 

• a természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése; 

• a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés;  

• környezettudatos magatartás alapozása, alakítása; 

• a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés; 

• a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása; 

• az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában; 

• ismerkedés épített környezettel, kiemelten egyházi épületekkel, műalkotásokkal; 

• ismerkedés egyházi helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szabályokkal; 

• részvétel egyházi ünnepeken; 

• matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben;  

o téri tájékozódás alakítása, 

o mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 

o ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése.  

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

Az óvónő környezethez, természethez fűződő viszonya, alap-beállítottsága, értékrendje minta 

a gyerek, a szülők számára. A gyermeki környezetet aktívan, kedvvel alakítja. Természetes 

számára a jeles napok (pl. karácsony, húsvét) előtti közös "nagytakarítás" teremben, vagy a 
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tavaszi "határjárás", ami az óvodaudvar és környékének tisztogatását, rendbetételét jelenti a 

gyerekekkel közösen. Ha mindez a szülők bevonásával történik, már ráirányítja a figyelmet 

egy régi népszokásra, közben alakítja a tiszta környezet iránti belső igényt. 

Az óvónő megteremti és ötvözi a környezeti nevelés és a néphagyomány-ápolás olyan feltétel 

es tevékenységrendszerét, amelyben a gyerek egyénileg és közösen éli át a változatos 

ingereket, újrateremtheti saját környezetét. Egyben megtalálja a kapcsolódási pontokat más 

tevékenységekkel. 

Törekszik az élővilág sokoldalú megismertetésére. A természetsarokban elhelyezett eszközök 

(nagyító, zsebtükör, földgömb, speciális képeskönyvek, természetfilmek, stb.), az élősarokban 

levő növények, kisállatok is a megismerési folyamatot segítik. 

 

5.8 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

 
Célunk: 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenységek lehetőségeinek 

kiaknázását. Hiszen a munka során nagyfokú önállóságra, döntési képességekre és a 

döntési helyzetek gyakorlására nyílik alkalom.  

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A 

gyermeki munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, 

amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelése. 

 

Feladatok a különböző munkafajták terén: 

 
Önkiszolgálás 

A gyermeket a saját személyével, kapcsolatos feladatokkal, annak sorrendjével a felnőtt 

segítségével ismertetjük meg (testápolás, öltözködés, saját személyiségükkel kapcsolatos 

igényesség, holmijuk rendben tartása, óvása, kulturált étkezési szokások elsajátítása). 

Lehetőséget adunk, hogy a gyermekek saját képességeik szerint koruktól függetlenül, akkor 

végezzék el az önkiszolgálással kapcsolatos teendőket, amikor képesek rá. 

 

Közösség érdekében végzett munka: 



 53 

A naposi munka tartalmát úgy alakítjuk, hogy minél kevesebb időt vegyen el a gyerek 

játékából. A naposi munkát kisebb gyermekek is vállalhatják. A  mindennapi cselekvések 

bővítik a naposi teendőket. Például a kerti szerszámok rendben tartása, a befőzésekhez, a 

sütésekhez szükséges eszközök előkészítése, öntözések, stb. 

A közösségben végzett növény- és kisállat gondozás munkálatai közben a gyerek 

megismerkedik egyes munkafolyamatokkal (ültetés, vetés, locsolás, kapálás, etetés, itatás, 

stb.). Az óvoda udvarán kialakított veteményes-, virágoskert folyamatos munkát igényel , 

ezért fontos a munkafolyamatok megszervezésénél az “ erők “ tudatos elosztása. A kisebb 

gyereket az eszköz, a cselekvés vonzza, míg a nagyobb már tudatosanvégzi, el feladatot a 

cselekvő tanulással  

 

Alkalomszerű munka és megbízatás 

Az alkalmi megbízatások gyakori elemei a gyermeki tevékenységnek melynek során 

figyelembe vesszük a gyermek fejlettségét, személyiségét, a környezeti adottságokat. 

Dicsérettel, elismeréssel érjük el, hogy szívesen vegyenek részt a munkában. 

⇒ Ünnepi előkészületek (csoportszoba kitakarítása, rendbe tétele, díszítése, 

ajándékkészítés, mézes süteménysütés) 

⇒ séták, kirándulások előkészítése 

 

Mindennapi élettel kapcsolatos munkák 

Minden olyan tevékenységet ide sorolunk, amelyet előre megtervezünk, vagy amelyeket 

spontán élethelyzetek teremtenek meg: 

⇒ játszóhely, ábrázoló  barkács asztal környékének rendbetétele 

⇒ morzsa, hulladék felseprése, kiömlött folyadék feltörlése 

⇒ asztalok megterítése, esztétikus ételtálalás, majd edények leszedése, illetve terítők 

összehajtása, cseréje (ezeket a tevékenységeket az egyéni különbségek figyelembe 

vételével tervezzük), önkéntes alapon, önállóan végezhetik a gyerekek 

⇒ megbízatások teljesítése (hívják be a csoportszobába a dajka nénit, hozzanak, 

vigyenek dolgokat másik csoportszobába) 

⇒ illedelmes viselkedés gyakoroltatása (reggel a csoportszobába lépéskor köszönjenek a 

felnőtteknek és gyerekeknek, ugyanez hazafelé távozáskor, köszönjék meg, ha kapnak 

valamit 

 



 54 

Tevékenység tartalma: 
 

A gyerekek számára magától értetődő és természetes dolgokká kell tennünk, hogy 

mindenkinek dolgoznia kell amikor szükséges. 

 

Ilyen munkafolyamatok: 

• ünnepi készülődések ajándékkészítés, díszítő munkák) 

• udvar- vagy teremrendezés (szállítás, rendrakás) 

• segítségadás a kisebbeknek, 

• növényápolás (öntözés) 

• évszakokhoz kapcsolódó munkák (betakarítás, levélsöprés)  

• gyűjtőmunkák (a gyűjtött anyag elhelyezése, rendezése) 

 

 
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

 

Megismeri az óvodába lépő gyerek önkiszolgálási szintjét. A szülőket ösztönzi, hogy a gyerek 

otthon is gyakorolja az önkiszolgálás és a családért végezhető munkajellegű tevékenységeket. 

Az óvónő munkához való viszonyában példát mutat a gyereknek, a szülőnek. 

(igényesség, szervezettség). 

Figyelembe veszi a gyerek fejlettségi szintjét, teherbírását. Az önpróbálkozás mellett a 

munkafogásokat is megmutatja. A tevékenységek során az adott szituációnak megfelelő 

beszélgetés ösztönzi a gyereket a felnőttel való közös munkálkodásra, az önállóságra. 

Figyelemmel kíséri, hogy a tevékenységek során a kisebb gyerek önállóságra törekvését a 

nagyobb gyerek segítőkészsége ne nyomja el. 

 

5.9. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

 
„Mindazt, ami bennünk van, gyerekkorunkban ültették el bennünk”. 
                                                                        (Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko) 
 

 Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes és 

szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. A tanulás 

nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését 
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és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon 

történő megélése. 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek 

érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és 

természetes kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses 

tanulás az óvodai tanulás útja. 

Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az 

alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek 

megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás 

örömének átélésére. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, 

előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó 

tevékenységrendszer. 

Célunk: 

• Gyermekeink kíváncsisága, megismerési vágyára építve, értelemi képességeik 

(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet) fejlesztése.     

• Képesek legyenek a különböző csatornákon kapott ingerek integrációja révén 

tapasztalatszerzésre és a korábbi tapasztalatok új információval történő összevetésére. 

• Önállóságuk, feladattudatuk és feladattartásuk fejlesztése. 

Feladatunk: 

• elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az 

optimális terhelhetőség és a motiválás; 

• a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtésével ér el; 

• építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire; 

• jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás; 

• fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett 

játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése; 

• megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása; 

• a gyermekek kompetenciájának fejlesztése; 

• a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés szükséges; 
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• tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés 

szükséges;  

• az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a gyermek 

személyiségének kibontakozását, tanulását. 

• alakuljon ki az önmaguk ellenőrzésének képessége. 

• A gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással 

készítjük sokoldalú tevékenységre. 

• kritikus gondolkodásra nevelés 

• kommunikációfejlesztés, (aktív szókincs, viselkedési szokások, tartós kapcsolatok) 

• kooperáció (együttműködési képességfejlesztés) 

• környezettudatos képességfejlesztés. 

 
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

 

Ebben a folyamatban az óvónőaz egyes gyermekek tanulási képességeinek alakulását követi 

és segíti. A fejlődéshez, fejlesztéshez alkalmazkodó tanulási térben, a játékban a gyermekek 

aktívvá, produktívvá válnak. 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

Az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermeket. Megteremti 

annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját 

tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják és ébren 

tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Ebben 

az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, 

hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az 

ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszere  

 

Pedagógiai munkát segítők feladata: 

Segíti az óvodapedagógus gondozó- nevelő tevékenységét.  

Munkaideje kezdetétől az óvodapedagógussal együtt, reggel fogadja a megérkező 

gyermekeket. 

A beszoktatás ideje alatt, nagy szeretettel és türelemmel segíti a gyermek elválását a szülőtől.  

Séták, kirándulások, levegőzés előtt segíti a gyermekeket tisztálkodásban, öltözködésben. 

Tevékenységek előtt segíti az óvodapedagógus munkáját,a terem átrendezését. 
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Munkáját úgy szervezi, hogy mindenkor igazodik a napirendhez. 

Étkezések előtt, közben és után segíti a gyermekeket. 

Viselkedése, személyi gondozottsága, ápoltsága, beszéde mintaértékű. 

 

6.  A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Új tartalommal közelítünk az óvoda – iskolai átmenet problémájához, az inkluzív 

pedagógiához.   

Az óvodai tanulás sajátos értelmezése 

Óvodai programunkban a tanulás célja nem csak az információk bővítése, hanem a 

képességek fejlesztése és mindezt egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekekhez 

igazított módszerekkel, eszközökkel, az egyes gyerekekhez mért tempóban valósítjuk meg. 

A kulcsszó a gyermek fejlődésének nyomon követés. A pedagógusaink mindig tudják, hogy 

az egyes gyermek mely tulajdonságában „hol tart”, ennek érdekében legfontosabb feladatunk 

a gyermek megismerése, melyhez azonban a folyamatos megfigyelés szükséges. 

Nyomon követéses mérésünk lényege, hogy a gyermek bármilyen tulajdonságát szem előtt 

tartva, mindig a saját képességének legmagasabb fokáig tudjuk eljuttatni, hiszen az egyes 

részképességek ismeretében meg tudjuk határozni a következő lépést és a következő szintet. 

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában, az óvodásból 

iskolássá szocializálódik. 

Az óvodai tanulás jellemzője: 

• A gyermek képessé váljon az élethosszig tartó tanulásra. 

• Épít a gyermeki kíváncsiságra. 

• Felhasználja” a gyermek aktivitását. 

• Értékeli kreatív megoldásokat. 

• Megteremti a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségeit. 

• Egyénhez mérten értékel. 

• Örömteliséget biztosít. 

• Felhasználja a gyermek meglévő ismereteit. 

• Egyformán jelentősnek tartja a különböző képességeket, készségeket és a meglévő 

tudást. 

• Folyamatosan és fokozatosan várja el az együttműködést, a feladattartást, az 

irányíthatóságot. 
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Feladatok: 

• a rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl, az egyéni fejlettségi 

szintet;  

• az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális értettség szükséges, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához; 

o a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus 

mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való 

képesség), 

o a lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés 

általános szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, szándékos 

bevésés és figyelem megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a 

környezetéről), 

o a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az 

ismeretszerzési tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte), 

• ötéves kortól (2014. szeptember 1-től 3 éves kortól) kötelező óvodába járás ideje alatt az 

óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése;  

• a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka szükséges; 

• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

 

7.GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK  

 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a 

gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:  

o az óvodások száma összesen, 

o  ebből a veszélyeztetettek száma, 

o kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű) száma, 
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o három- vagy többgyermekes családban élők száma. 

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

• családi környezet,  

• családon kívüli környezet. 

 

Feladatok: 

• az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem, 

• gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő gyermekvédelmi 

munkáját, baleset-megelőzését, 

• a gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi,  

• évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 

bővítése, 

• rendszeres konzultáció, kapcsolattartás a óvodapedagógusokkal, az 

intézményvezetővel, a gyermekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések, szupervízió 

szervezése, 

• családlátogatások, fogadóórák szervezése, 

• támogatások megszervezése, lebonyolítása. 

 
 
Az óvodás gyermekek helyzetét elemző szempontok: 
 

• az óvodás gyermekek száma összesen 

• beíratott gyermekek száma 

• három vagy többgyermekes családok száma 

• hátrányos helyzetű gyermekek száma 

• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre. 

• Nyilvántartja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűgyermekeket. 

• Az étkezési kedvezmények dokumentációinak folyamatos vezetése és karbantartása. 

• Szükség szerint családlátogatások végzése az óvónőkkel. 

• A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll szükség esetén. 

• A családsegítőfaliújságon a szülők folyamatos tájékoztatása az őket érintőtémákban. 
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• Hospitálások, tapasztalatcserék végzése a csoportokban szükség szerint. 

• Folyamatos kapcsolattartás a Családsegítővel. 

• Félévente beszámoló készítése az óvónők és az óvodavezetőfelé. 

• Kapcsolatfelvétel- kapcsolattartás az 

o Gyermekjóléti Szolgálattal 

o Nevelési Tanácsadóval 

o CsaládsegítőKözponttal. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

• Segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűgyermekek óvodába kerülését és 

járását. 

•  Biztosítja a gyermekeket megilletőjogok érvényesülését, szükség esetén védő– óvó 

intézkedésre javaslatot tesz. 

• A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való 

hozzájárulást javaslatával elősegíti 

•  A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség 

esetén szakember segítségét kéri. 

• A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja / a 

gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít /. 

•   A szülőkkel megfelelő, együttműködőkapcsolat kialakítása. 

• Szükség szerint családlátogatások végzése  

• A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll szükség esetén. 

• Hospitálások, tapasztalatcserék végzése a csoportokban szükség szerint. 

 

8. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI 

NEVELÉSE. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

Intézményünk az alapító okirat szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy 

megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek 

őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való 
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közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell 

kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. 

Célunk, hogy a speciális szükségletű gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az 

óvodai nevelésünk egészébe. Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a 

differenciálás, amely egyes esetekben részben az óvodapedagógus, részben más szakemberek 

által nyújtott speciális bánásmóddal egészül ki. 

Programunk felfogása szerint: 

• minden kisgyerek fejleszthető. 

• a gyermek meglévő képességeiből indulunk ki. 

• azon képességeket, amelyeknek fejlődése részleges zavart szenvedett és/vagy késve 

jelentkezett, szükséges segíteni, támogatni, fejleszteni. 

A gyerekek fejlődésének nyomon követésekor megismerjük pillanatnyi fejlettségi állapotukat 

annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni őket. A sajátos nevelési igényű gyerekek is 

különbözőek, egyediek, ezért speciális nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek 

ugyanúgy, mint bárki más. A sajátos nevelési igényű gyerekek elsősorban gyerekek, és csak 

másodsorban sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti, hogy a részfunkciók fejlesztésén túl az 

általános személyiségfejlesztésre nekik is szükségük van. A sajátos nevelési igényű 

gyerekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, a tapasztalatok átéléséhez. Ezektől való 

megóvásuk annyit jelentene, mint kizárni őket a világból. Csak ők tudják érzékeltetni, hogy 

mire van szükségük. A pedagógusaink értő figyelemmel fordulnak feléjük. A sajátos nevelési 

igényű gyerekeknek, önmaguknak is kell cselekedniük önmagukért. A pedagógus feladata, 

hogy a szükséges feltételek megteremtésében segítsen. 

A sajátos nevelési igényű kisgyereknek joga van sajátosságaihoz, az azokkal való teljes 

élethez, amely bizonyos speciális életmóddal jár együtt. Minden sajátos nevelési igényű 

gyereknek joga van, életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő szinten, tisztában lenni 

saját állapotával, jogaival és lehetőségeivel. 

Nevelési programunkban a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése több irányban 

történik: 

• A tevékenységorientált fejlesztés. 

• A gyermekek spontaneitásából kiinduló fejlesztés. 

• A feladatorientált fejlesztés során az óvodapedagógus kompetenciájánál fogva 

nem speciálisan az adott tünetre, tünet-együttesre dolgozza ki a feladatokat, 

hanem a differenciálási szintekre és a képességfajtákra vonatkozó ajánlásokat 
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variálja az adott kisgyerek fejlettségi szintjéhez, állapotához igazítva, figyelembe 

véve a segítő szakkompetencia (pszichiáter, pszichológus, logopédus, 

gyógypedagógus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus) útmutatásait. 

• Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség minél több szféráját próbálja 

bevonni a fejlesztésbe, oly módon, hogy a feladatot és a személyes élményt egy 

szituációba integrálja. 

Ahány sajátos nevelési igényű kisgyerek, annyi személyiség, és ahány személyiség, 

annyi személyes élmény és annyi integráló fejlesztés 

 

 

 

9. Érvényességi nyilatkozat: 

 

A Helyi Pedagógiai Program hatályba lépése:  

2013. szeptember 1.  

 

A helyi Pedagógiai Program érvényességi ideje: 

 

A hely Pedagógiai Program módosításának lehetséges indokai: 

• Szervezeti átalakítás 

• Törvényi rendelkezések  




