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Általános adatok 
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OM azonosító: 028576 

 

Az intézmény székhelye: 3530 Miskolc, Serház u 1. 

 

Tagintézményei: Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti 
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                         3530 Miskolc, Bársony J. u. 27. 

 

Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Sport 
Tagóvodája 

 3531 Miskolc, Aba u 49. 

 

Az intézmény fenntartója:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Gazdálkodási feladatok ellátása:  MKmK Óvodai Csoport 

 

A program jóváhagyásának ideje:   2018. augusztus 27. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez, A Sajátos nevelési igényű gyerme-

kek óvodai nevelésének irányelve 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben tör-

ténő végrehajtásáról 

• 1997. tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a Pedagógiai program meghatározza 

- az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

- azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek szemé-

lyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

- nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

- a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 
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"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza:  

hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá,  

műveltebbé, derekabbá tenni." 

 

/Karácsony Sándor/ 
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Bevezetés 
 

A Miskolci Százszorszép Óvoda és Tagóvodái közel ötven éve állnak a családok szolgálatá-

ban. Intézményünket mindig is magas színvonalú szakmai munka jellemezte. Nevelőtestüle-

tünk a nevelőmunka sikerének és hatékonyságának érdekében szakmailag folyamatosan fejlő-

dött.  

Mivel a köznevelés irányadó dokumentumai időről időre módosulnak, szükséges az alapdo-

kumentumok felülvizsgálata is. Módosul az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, továb-

bá intézményünkben átszervezés történik a sportóvodai csoportok kialakításával, így aktuális-

sá vált dokumentumaink frissítése. 

A hatályos jogszabályokat és a legkorszerűbb pedagógiai elveket és értékeket figyelembe vé-

ve készítettük el pedagógiai programunkat, amelyet most a kezében tart. 

Azzal a meggyőződéssel gondoltuk újra feladatainkat, hogy törekvéseink - az óvodapedagó-

gusok módszertani szabadságát meghagyva - optimális feltételeket teremtenek a fejlődő 

gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítéséhez. 
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Helyzetkép 
 

A Miskolci Százszorszép Óvoda három egységből áll. A Százszorszép Óvoda, a Bársony Já-

nos úti Tagóvoda és a Tündérkert Sport Tagóvoda közös pedagógiai program mentén neveli 

az óvodás korosztályt.  

Mindhárom óvodaépületünk Miskolc belvárosában helyezkedik el, a Szinva patak mentén, 

városi jellegű társasházak, valamint családi házak környezetében. 

Szociokulturális szempontból a családok helyzete igen sokféle. Jelen vannak a magasan kép-

zett, jómódú családok és a hátrányos helyzetű családok is, többségében azonban a középré-

teghez tartozó családok gyermekeit neveljük. 

Ezt a sokszínűséget figyelembe véve pedagógiai fejlesztésünk kiemelt szempontja az egyéni 

és a differenciált bánásmód. 

Az óvodáskor meghatározó a testi, lelki, szellemi fejlődésre nézve. Pedagógusaink munkáját 

áthatja a szereteten alapuló magatartás és a játékosság, amely fokozza a gyermek érdeklődé-

sét, a megismerés vágyát és a felfedezést örömét. 

Pedagógiai programunk megalkotása során abból indulunk ki, hogy  

• a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges vé-

delem illeti meg 

• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegé-

szítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. 

• az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; 

oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas neve-

lésben. 

Pedagógiai programunk is hangsúlyozza a fent említett értékeket, amelyek évtizedek óta 

meghatározzák pedagógiai munkánkat. 
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Gyermekkép, óvodakép 

 

Gyermekkép 

 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerű-

ségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A 

személyiség szabad kibontakozásában, az esetleges hátrányok csökkentésében a gyermeket 

körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Hisszük, hogy minden gyerme-

ket ugyanaz a magas színvonalú szeretetteljes nevelés illet meg. 

Célunk olyan személyiség nevelése, aki nyitott a körülötte lévő világra, bízik a felnőttekben, 

elfogadja és tolerálja a másságot, nem ad teret az előítéletnek. Szeretnénk óvodásainkat opti-

mista életszemléletű, alkalmazkodásra és megújulásra képes, boldog gyermekként látni. 

 

Óvodakép 

 

Intézményünk arculatához tartozik a gyermekközpontú, derűs, biztonságot sugárzó légkör, 

amely a hivatásukban elkötelezett pedagógusok magas szinten végzett nevelőmunkájával pá-

rosul. A gyermekek mindenkori érdekeit szem előtt tartva, hagyományaikat megőrizve követ-

jük az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakat. 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig.  

 

Az óvoda funkciói: 

óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő. 
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Ezen funkciók hatására a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisis-

kolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátos-

ságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátását is). 

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: 

• a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

• a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

• az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integ-

rálását. 
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Az óvodai nevelés feladatai 
 

 

Célunk, hogy az óvodánkban nevelt gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyi-

ségük kibontakoztatását elősegítsük, ide értve a különleges gondozást igénylő gyermekek 

ellátását is és a tehetségígéretű gyermekek fejlesztését is.  

Feladatunk, hogy képességeik önmagukhoz mérten optimálisan fejlődjenek, megfelelő isme-

retanyaggal, képességekkel és készségekkel rendelkezzenek az óvodáskor végére. 

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

Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítása, 

• az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

• az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
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Az egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

Ezen belül az óvodai nevelés feladata:  

 

• a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

• a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;  

• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;  

• az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cu-

kortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír - tartalmú ételek fogyasztá-

sának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egész-

ségmegőrzés szokásainak alakítása;  

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környe-

zet biztosítása;  

• a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezet-

tudatos magatartás megalapozása;  

• megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttmű-

ködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellá-

tása. 

 

A gondozás és nevelés szoros egységet alkotnak. Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossá-

gait figyelembe véve nagy hangsúlyt kap az óvodai nevelésben az egészséges életmód kialakí-
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tása.  Minden esetben a gyermekek életkorához, képességeiknek fejlettségéhez igazodva ter-

vezzük, alakítjuk testi, lelki, gondozási, nevelési feladatainkat.  

A gyermekek jó közérzetét biztosítja a testi szükségletek kielégítése. Mindennapi óvodai éle-

tünk része az egészséges életvitel kialakításában a gyermekek gondozása, mozgásigényének 

kielégítése, tisztálkodás, fogmosás, öltözködés, pihenés, levegőzés, a napfény jótékony hatá-

sainak kihasználása, a helyes táplálkozás.  

Az óvodába lépés első pillanatától kezdve fontos feladatunknak tartjuk a gyermekek egészsé-

gének fenntartásához, zavartalan fejlődéséhez nélkülözhetetlen alapképességek alakítását, 

egészséges életvitel iránti igényük formálását.  

Az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, támogató, elfogadó viszony kialakítása 

meghatározó szerepet tölt be abban, hogy kedvező irányú változást érjünk el a gyermekek és a 

családok egészségi állapotának formálásában.  

Különös figyelmet igényelnek a hátrányos helyzetű gyermekek. Szükség esetén együttműkö-

dünk az óvodai védőnővel. Szociokulturális hátterük feltérképezése után megelőző jelleggel 

szakemberek bevonásával egészítjük ki az egészségtudatos életmód alakításának folyamatát.  
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  
 

 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

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

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy 

• a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 

• az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

• az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

én tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

• az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek kü-

lönböznek egymástól. 

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gya-

korlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (például: önállóságának, önfegyelmének, kitartá-

sának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. 

 

A gyermekek egymás közötti kapcsolatának alakulásában lényeges szempont, hogy az óvoda-

pedagógus bizonyos szabályokat, hagyományokat, alapvető emberi értékeket el tudjon fogad-

tatni a gyermekekkel, és ők ezeket megfelelően alkalmazzák. A kulturált viselkedési formák 

megtanítása során alakítjuk ki a gyermekekben az egymás és a felnőttek iránti szeretetet, tisz-

teletet, türelmet, a figyelmességet és a különbözőségek elfogadását. Feladatunk az udvarias, 

erőszakmentes, etikus viselkedés megtanítása, gyakorlása az adott közösségen belül, a helyes 

szokásrend kialakítása, az azokhoz való alkalmazkodás erősítése.  

 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb 

és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a haza-
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szeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a termé-

szetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. Igénybe vesszük logopédus, fejlesztő pedagógus segítségét. 

 

Befogadási terv 

 

A következő nevelési év kiscsoportosait és szüleiket már kora tavasszal szeretettel várjuk a 

beiratkozást közvetlenül megelőző időszakban meghirdetett nyílt játszó délelőttökön.  

A szülők és a gyermekek megismerkedhetnek az óvodánkkal, a leendő óvó nénikkel, a dadus-

sal, a csoportszobával. Eltölthetnek egy kis időt a csoportokban, bepillantást nyerhetnek az 

óvodai életbe, hogyan is zajlik egy délelőtt az óvodában. Előfordul, hogy szombati napra 

szervezünk játékos ismerkedő délelőttöt, ezeken csak az érdeklődő kiscsoportosok családja és 

a leendő óvodapedagógusok, dajkák vesznek részt.  A gyermekeknek apró kis ajándékkal 

kedveskedünk, amiről eszébe juthat, hogy ő már nemsokára óvodás lesz. 

 

A beiratkozás alkalmával szintén várjuk a szülőkkel együtt a gyermekeket is.  

Májusban a szülők értesítést kapnak gyermekük felvételéről és az első szülői értekezlet idő-

pontjáról. 

 

Az első szülői értekezlet fontos a szülők és a mi számunkra is. Ez az első olyan színtér, ahol 

először találkozunk közvetlenebb körülmények között, ahol már tényleg minden arról szól, 

hogy milyen is lesz az óvodakezdés. Igyekszünk minden olyan információt átadni, amelyeken 

keresztül a szülők meggyőződhetnek arról, hogy mindent a gyermekükért teszünk, melyekből 

megismerhetik céljainkat, azokat a szokásokat, szabályokat, amelyek a közösségi élet során 

elengedhetetlenek. Megbeszéljük, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket átsegíteni a befoga-

dás nehézségein, kérjük együttműködésüket az elkövetkezendő években is. 

Tájékoztatjuk őket a Pedagógiai Programunkról és óvoda házirendjéről. 
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Kiválaszthatják a jelüket is, ami az egész óvodai életüket végig kíséri. 

Ismertetjük részletesen a szülőkkel, hogy miként képzeljük el a befogadást. Nyitottak va-

gyunk feléjük, hogy érezzék, bátran kérdezhetnek, tanácsot is kérhetnek. 

Lehetőséget biztosítunk a családlátogatásra, időpontot egyeztetünk, amikor a leendő óvó né-

nik saját otthoni biztonságos közegében ismerhetik meg a gyermekeket. 

 

A befogadás minden gyermeknél más és más ütemben, az egyéni szükségleteknek megfelelő-

en történik.  

Az első napon még rövidebb időre, majd folyamatosan hosszabb időre maradnak itt a gyer-

mekek. A befogadás a közösségi élet alakulásának egész későbbi folyamatára is kihat. Sok 

türelmet, gyöngédséget igényel minden gyermek számára. 

A szokás- és szabályrendszer a napirendhez igazodik, rugalmasan alkalmazkodva a gyerme-

kek életkori sajátosságaihoz. Velük együtt alakítjuk a szokásokat, napról napra folyamatos 

ismétléssel érjük el, hogy természetesek legyenek számukra a szokások, biztonságot nyújtson 

az állandó napirend, hogy el tudjanak igazodni a maguk módján a számukra teljesen új óvodai 

életben. 

A gyermekek magukkal hozhatják kedvenc puha, az elválást és az elalvást segítő otthoni játé-

kukat, az „alvókát”. 

Célunk, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek az óvodába, jól érezzék magukat, élvezzék, 

hogy a csoport tagjai, ahol mindig várják és szeretik őket, ahol megmutathatják és kibonta-

koztathatják egyéniségüket, egyéni képességeiket.  

Az első pillanattól kezdve a szeretetteljes, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megterem-

tésével, bátorító neveléssel ösztönözzük őket az új dolgok megismerésére. 
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Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

 

Az óvodában a napirend valamennyi pontját áthatja a nevelés és a fejlesztés. A gondozás, a 

játék és a beszélgetések során folyamatosan érik fejlesztő hatások a gyermekeket. Éppen ezért 

tekintjük az óvodai nevelés, nem csupán a foglalkozások feladatának az anyanyelvi, az értel-

mi fejlesztés és nevelés megvalósítását. 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezet-

tel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység egészében 

jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges fi-

gyelmet fordítani. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai környezetben hallott beszéd tempójában, hangerejében, 

szókincsében, hangsúlyában és stílusában alkalmazkodjon az óvodás korosztály igényeihez, 

és legyen példaértékű. 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátosság-

ra -, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermek-

nek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 

Tudjuk, hogy az óvodás gyermek önmagán, saját tapasztalatain keresztül, tevékenységbe, 

játékba ágyazva sajátítja el az ismereteket, ezért azok átadásánál igyekszünk megtalálni a leg-

optimálisabb formát, módszereket és eszközöket ennek eléréséhez. 
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Az értelmi nevelés további feladatai:  

 

• egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rend-

szerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása,  

• másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) - alkotóképesség - fejlesztése.  

 

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösz-

tönző környezet biztosítása. Óvodapedagógusaink úgy szervezik a mindennapi óvodai életet, 

hogy a gyermeki gondolatok, megnyilvánulások szabad áramlásával gazdagíthassák a játékot. 

A gyermeki ötleteket beépítik a tanulási folyamatba, építenek a gyermekek felvetéseire és 

kérdéseire, ezzel is hozzájárulva az oldott légkör megteremtéséhez. 
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Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

Személyi feltételek 
 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meg-

határozó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvo-

dai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent 

a gyermek számára. 

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalma-

zottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését 

igényli. 

 

Pedagógusképünk 

 

• rendelkezik a hatályos jogszabály által előírt szakirányú végzettséggel 

• korszerű elméleti tudáson alapuló ismeretekkel 

• folyamatos önképzési igény jellemzi 

• kommunikációja kulturált, pedagógiai, szakmai hozzáértését tükrözi 

• pedagógiai munkája tükrözi elhivatottságát 

• a kötelező dokumentációkat kellő szakmaisággal vezeti 

• a pedagógusetika követelményeit a munkafegyelem és közösségi együttműködés nor-

máit megtartja 

• a humanista pedagógia elveit követi 

• megjelenése és viselkedése mindenkor pozitív értéket közvetít 

• képviseli a pedagógiai program szellemiségét 
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Tárgyi feltételek 
 

Óvodánk épületeit, udvarait, kertjeit, berendezéseit úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyer-

mekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméretüknek, biztosítsa egészségük megőrzé-

sét, fejlődését. 

Törekszünk arra, hogy az óvoda tárgyi környezete egyidejűleg biztosítson megfelelő munka-

környezetet az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak számára is. 

Csoportszobáink berendezése az adott csoport szellemiségét tükrözi. Óvodáink tágas kerttel, 

játszóudvarral rendelkeznek. 

 

Az óvodai élet megszervezése 
 

A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, amelyek növekvő időtartamú (5-35 perc) cso-

portos és differenciált tevékenységek szervezésével valósulnak meg. 

Óvodapedagógusaink a csoportok arculatához igazodva építik fel, választják ki a számukra 

megfelelő szervezeti és időkeretet a tevékenységekhez. 

 

Napirend 

 

NAPIREND 

Időpont Tevékenységek 

7:00 – 9:00 Játék, szabadon választott tevékenység, já-

tékba ágyazott fejlesztés, reggeli 

9:00 – 11:30 Udvari, csoportszobai játék, játékba ágya-

zott tevékenység, mindennapos mozgás 

11:30 – 13:00 Készülődés az ebédhez, ebéd, testápolás, 

tisztálkodás 

13:00 – 15:30 Pihenés, folyamatos ébredés, testápolás, 

uzsonna 

15:30 – 17:00 Játék, szabadon választott tevékenység 
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Napirendünk alkalmazkodik az egyéni és életkori sajátosságokhoz. A napirend keretet ad a 

játék, a játékba ágyazott fejlesztés és a gondozási tevékenységek folyamatosságának. A 

rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. 

 

 

Nyári napirend 

 

Az év közben már kialakított szabályok, szokások megtartásával az óvodapedagógus a nyári 

élet megtervezésénél lehetőséget ad a gyermekeknek arra, hogy az évszak örömeit szabadon 

élvezzék, közben legyen lehetőségük változatos tevékenységekre, közvetve kompetenciáik 

fejlesztésére. 

 

NAPIREND 

Időpont Tevékenységek 

7:00 – 12:00 Párhuzamos tevékenységek: játék a szabad-

ban, reggeli, zuhanyozás, napozás, egyéb 

szabadon választott tevékenység, óvónő 

által kezdeményezett tevékenység. 

12:00 – 13.00 Előkészület az ebédhez, ebéd, testápolás, 

tisztálkodás 

13:00 – 15:30 Előkészület a pihenéshez, pihenés, folyama-

tos ébredés, uzsonna 

15:30 – 17:00 Játék, szabadon választott tevékenység 
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Hetirend 

 

A hetirend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit. 

Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tevékenységi formák kiegészítsék egymást, épüljenek 

egymásra, lehetőséget adva egy téma sokoldalú megközelítésére. 

 

A gyermekek számára heti rendszerességgel szervezünk  

• verselés, mesélés 

• ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

• rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

• mozgás 

• a külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokat. 

 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődé-

sük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai csoportnapló 

az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál. Az 

óvodai csoportnapló tartalmazza 

• a gyermekek nevét és óvodai jelét, 

• a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-

négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődei ellátásban része-

sültek, 

• a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, 

• a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 

• a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban, 

• nevelési éven belüli időszakonként 

• a nevelési feladatokat, 

• a szervezési feladatokat, 

• a tervezett programokat és azok időpontjait, 

• a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, 

foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi for-

mák tartalmi elemeit, 
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• az értékeléseket, 

• a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a 

látogatás szempontrendszerét, az eredményt, 

• feljegyzést a csoport életéről. 

 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes 

óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 
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Az óvoda kapcsolatai 
 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető 

feltétele a családdal való szoros együttműködés. 

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés 

során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett meg-

oldásait.  

 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (böl-

csődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat in-

tézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési 

intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek 

életében.  

 

A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 

 

Az együttműködés formái: 

 

Kapcsolat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával (fenntartó) 

• Közös szakmai munka 

• Közös program 

 

Kapcsolat a családdal: 

• Beszélgetés 

• Családlátogatás 

• Szülői értekezletek 

• Fogadóóra 

• Közös programok (kirándulás, színház, kisérés stb.) 

 

Kapcsolat a bölcsödével 

• Egymás nevelési elveinek megismerése 



PEDAGÓGIAI PROGRAM – 2018. 

MISKOLCI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

 

 

23 

• Közös programok  

• Egymás munkájának megismerése 

 

Kapcsolat az iskolával 

• Közös szülői értekezlet 

• Egymás nevelési elveinek megismerése közös megbeszélések 

során 

• Közös programok 

 

Kapcsolat más óvodákkal, lehetőség szerint a Kárpát-medence magyar nyelvű intéz-

ményeinek egyikével is 

• Egymás nevelési elveinek megismerése 

• Közös programok  

• Egymás munkájának megismerése 

 

Kapcsolat a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménnyel: 

• Személyes kapcsolat felvétele 

• Dokumentumok elemzése 

 

Kapcsolat a MESZEGYI - vel és a Gyámügyi Hivatallal:     

• Személyes kapcsolat felvétele 

• Esetmegbeszélések 

• Egymás munkájának megismerése 

• Visszajelzések  

 

Kapcsolat civilszervezettekkel:  

• Személyes kapcsolat felvétele 

• Esetmegbeszélések 

• Egymás munkájának megismerése 

• Visszajelzések elemzése 

 

Kapcsolat az egészségügyi szervekkel (védőnő, fogászat) 

• Szűrések 
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• Esetmegbeszélések 

 

Kapcsolat sportlétesítményekkel 

• Versenyek  

• Sportfoglalkozások 

 

Kapcsolat a gyermek programokat ajánló közművelődési intézményekkel (színház, 

bábszínház, múzeum, kiállító terem) 

• Előadások, kiállítások 

• Jeles napok 
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Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
 

 

Játék 
 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a 

kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantar-

tóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső vi-

lágából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentő-

ségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó 

tevékenységgé. 

Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék ki-

bontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és 

igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakci-

óival éri el.  

Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszer-

vezésben is meg kell mutatkoznia. 

A játék mind a szociális, mind az értelmi fejlődést egyaránt tükrözi. A mozgás, a testséma, a 

percepció, a gondolkodás, a beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba 

ágyazódik. A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, ezért a játékot tekintjük a tanulás 

elsődleges színterének. 
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Verselés, mesélés 
 

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak 

a gyermekek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok 

és szavak egységével a gyermekeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erköl-

csi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában -

, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakí-

tására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A 

tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-

okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvé-

sekre. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s 

a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombi-

nálása az önkifejezés egyik módja. 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elma-

radhatatlan eleme. 

Az óvodában a népi- a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a 

magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs iro-

dalmi műveknek egyaránt helye van. 
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A mese és a vers az anyanyelv közege az emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, 

segíti a világ megismerését. Régi értékeket, hagyományokat és szokásokat közvetít. 

 

Rendkívül fontosnak tartjuk a szülők szemléletének formálását, a bensőséges kapcsolatot fel-

tételező és alakító mesélés iránt.  

Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a bábozás, dramatizálás, me-

lyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, krea-

tivitásukkal, fantáziájukkal. A gyermekek kifejezhetik, átélhetik, eljátszhatják saját érzéseiket, 

érzelmeiket, ezáltal fejlődik személyiségük. 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek,egyben felkeltik zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös 

ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a 

közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játé-

kok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés fel-

adatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegít a zenei anyanyelv kialakulását. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszkö-

zül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi 

nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 

Csoportjaink életében valamilyen formában minden nap megjelenik az ének és a zene, hiszen 

feszültségoldó hatású, több területet fejleszt egyszerre a memóriától a testsémán át a közössé-

gi érzékig. Segítségével valamennyi területet fejleszthetjük (pl. légzés, artikuláció, szövegér-

tés, mozgás és beszédritmus). 
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka mint az ábrázolás különböző faj-

tái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze 

a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetsé-

gek bátorítására. 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítá-

sa az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai él-

mények befogadására. 

Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendező képességek alakulá-

sát, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek 

tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését,esztétikai érzé-

kenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket a különféle eszközök használatá-

val, a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai 

alapelemeivel és változatos eljárásaival. 

 

Az ábrázolás sokszor helyettesíti a szóbeli a kommunikációt, a gyermekek könnyebben, lát-

ványosabban tudják kifejezni érzéseiket, gondolataikat. Fontosnak tartjuk valamennyi gyer-

mek munkájának, alkotásának elismerését, tiszteletben tartását. 
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Mozgás 
 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- 

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fej-

lődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődéskedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szere-

pük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészí-

tik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányí-

tott mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevé-

kenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, ön-

kontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommuniká-

ció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységek-

nek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükség-

leteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosíta-

ni. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

Az irányított mozgásfejlesztés alkalmával lehetőséget teremtünk tudatosan szervezett test-

edzésre, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő komplex képességfejlesz-

tésre.  
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A külső világ tevékeny megismerése 
 

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

szeti – 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. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a kör-

nyezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyo-

mányok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultú-

ra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

 A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismere-

teknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, ala-

ki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiség-

szemlélete. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 

megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak ala-

kítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében 

helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

Arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy a kirándulások, séták alkalmával szerzett élmények és 

azok felelevenítése során meg tudják fogalmazni a természethez kapcsolódó gondolataikat, 

meg tudják jeleníteni ezeket alkotásaikban.  

A matematikai problémák iránt felkeltjük az érdeklődést és kielégítjük a gyermekekben élő 

természetes kíváncsiságot, mindezt játékba, játékos feladatokba ágyazva, mivel az óvodás 

gyermek legjobban az érzékszervi, mozgásos, cselekedtető formában sajátítja el a matemati-

kai összefüggéseket, relációkat. 
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Munka jellegű tevékenységek 
 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatko-

zásban azonosságot mutatómunka és munka jellegű játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a 

segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később 

önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb 

munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás. 

A gyermek munkajellegű tevékenysége: 

• örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

• a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a fe-

lelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; 

• a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális,vagyis a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelést igényel. 

Minden gyermeket olyan munkával bízunk meg, amely készségeit fejleszti és sikerélményhez 

juttatja. Célunk egyrészt az önkéntesség, másrészt a közösség érdekében végzett tevékenység 

örömének átélése. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevé-

kenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az isme-

retszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált kör-

nyezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus általkezdeményezett tevékenységi formákban, 

szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalata-

inak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése 

során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

• a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

• a játékos, cselekvéses tanulás; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredménye-

ként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szük-

séges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotá-

ba, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beisko-

lázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Moz-

gása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri 

észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a 

térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felisme-

rés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a fi-

gyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

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

kialakulóban van. 
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Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, 

minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán 

ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 

eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

• elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében 

élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az 

időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak 

azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a felada-

tok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; ki-

tartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt 

a tevékenységet. 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, fel-

adata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségé-

vel végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó in-

tézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

Sajátos alapfeladatok, egyéb szolgáltatások 
 

Gyermekvédelem az óvodában 
 

A gyermekvédelem célja a gyermekek hátrányos helyzetének, halmozottan hátrányos helyze-

tének, veszélyeztetettségének a megelőzése, megszüntetése, együttműködés az illetékes szak-

emberekkel, szakhatóságokkal. 

A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a fejlődésüket hátráltató tényezőket feltárják, peda-

gógiai segítségben részesüljenek, enyhítve ezzel szociális hátrányaikat. 

 

Az intézményi gyermekvédelem az ide vonatkozó törvények, az önkormányzat rendeletei, a 

gyermekvédelmi felelős és az intézmény munkatervében megfogalmazottak alapján történik. 

Gyermekvédelmi munkánk célja gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása 

óvodánk lehetőségeihez mérten. Esélyegyenlőség biztosítása a különböző szociális és kulturá-

lis környezetből érkező gyermekek számára.  

Feladatunk, hogy odafigyeljünk a gyermekekre, időben észre vegyük a viselkedés megválto-

zását (szorongás, agresszió stb.), valamint, hogy a szülőkkel együttműködve keressük az oko-

kat és a megoldás lehetőségeit. 

Fő feladataként a prevenciót és a segítségnyújtást helyezzük előtérbe. Ennek segítését és ko-

ordinálását gyermekvédelmi felelős végzi. 

 

Az intézményvezető feladatai: 

• Képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvéte-

lével elősegíti ezek érvényesülését. 

• Kapcsolatot tart a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

• A gyermek szociokulturális családi hátterének megismerése. 
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• Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek. 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek differenciált nevelése, fejlesztése. 

• A rendszeres óvodába járás figyelemmel kisérése, szükség esetén a hiányzás jelzése. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• Az intézményben folyó gyermekvédelmi tevékenység koordinálása. 

• Dokumentáció vezetése. 

• A felmerülő gyermekvédelmi esetekről azonnal tájékoztatja az intézmény vezetőjét, 

kéri együttműködését. 

• Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Központtal és a jelzőrendszer további tagjaival. 

• A hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítésének lehetőségeiről való tájé-

koztatás. 

• Gyermekvédelmi értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel. 

 

Segítséget nyújtunk a szülőknek a tartósan beteg gyermekek étrendjének egyéni megszervezé-

séhez, biztosítjuk az eltérő étkeztetésüket. 

A krízishelyzetben levő szülők bizalmát empatikus magatartással, a személyiségi jogaik tisz-

teletben tartásával igyekszünk megnyerni. Problémás esetek kezelésekor a szociális jelzőrend-

szer megfelelő szakembereit keressük fel. 
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Speciális szükségletű gyermekek integrált nevelése 

 

Az óvoda Alapító okiratához igazodóan nem zárhatja ki soraiból az értelmileg enyhén sérült, 

nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb szinten álló, hátrányos helyzetű, az 

elhanyagolt, különleges gondozást, gondoskodást, igénylő gyermekeket sem.  

A nevelés-oktatás egyik célja és feladata a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási 

nehézséggel küzdő, magatartászavaros, nehezen kezelhető gyermek mind teljesebb beillesz-

kedése a társadalomba, ennek érdekében hiányosságaik lehetőséghez mért kompenzálása, 

képességeik, készségeik optimális fejlesztése.  

 

Óvodáinkban azokkal a gyermekekkel egyénileg is foglalkozunk, akik életkorukhoz képest 

lemaradást mutatnak valamilyen képesség, készség területén, vagy szocio-kulturális hátrá-

nyukat kompenzálni kell, az esélyegyenlőség érdekében. 

Tehetség ígéretű gyermekek képességeinek, készségeinek további fejlesztését feladatunknak 

tekintjük. Lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy a mindennapok során, cselekvéses helyze-

tekben személyiségük tovább fejlődhessen.  

 

A gyermekek speciális szükségleteik kielégítése érdekében szükség szerint külső szakember 

segítségét veheti igénybe. 

Heti rendszerességgel a Szakszolgálat kerületi logopédusai ellátogatnak az óvodáinkba, és 

felmérésük alapján az arra rászoruló gyermekekkel szakszerűen és intenzíven foglalkoznak. 

Első sorban a nagycsoportos, iskolába menő beszédhibás gyermekeket látja el. 
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Helyzetkép 
 

Óvodánk a Szinva patak mellet, a város központjában helyezkedik el, leginkább társasházak 
övezik. A kétszintes épület 1971 óta áll, két tornateremmel, esztétikusan berendezett, 
hangulatos csoportszobákkal, tágas játszóudvarral rendelkezik. 8 csoportunkban összesen 200 
gyermek elhelyezésére van lehetőség.  

Az óvoda épülete, udvara és berendezései szolgálják a gyermekek kényelmét, biztosítva 
fejlődésüket és egészségük megőrzését. 

Az intézményben a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 
meghatározó a gyermekek számára. Óvodánkban 17 óvodapedagógus tevékenykedik.  A 
nevelőtestületre jellemző a nyitottság, a szakmai megújulásra való törekvés és az önképzés 
igénye. Pedagógus/2 kategóriába 10 pedagógust soroltak, pedagógusaink portfóliójának 
feltöltésére és minősítésére a továbbiakban is sor kerül.  

A pedagógiai munkát 8 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár és egy kertész-
karbantartó segíti. 

A különböző tevékenységekhez szükséges felszerelések, fejlesztő eszközök, tornaszerek, 
szakkönyvek rendelkezésünkre állnak, eszköztárunk folyamatosan bővül. Kiemelt figyelmet 
fordítunk a mozgásfejlesztő eszközökre, így Mozgáskotta rendszerrel és többfunkciós 
mászókészlettel is rendelkezünk. 

Eszközeink 

• megfelelő méretűek, 

• környezetbarát anyagból készültek,  

• biztonságosak, 

• változatos tevékenységekre adnak lehetőséget 
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Küldetésnyilatkozat 
 

Ahogyan a százszorszép nyitja ki szirmait és kezd el növekedni a napfény hatására, úgy 
törekszünk a gyermeki személyiség kibontakozásának segítői lenni. 

Előtérbe helyezzük a mással nem helyettesíthető szabad játékot, ami átfogó módon fejleszti a 
gyermeki személyiséget. Szemléletmódunkat a gyermekközpontúság jellemzi. Önállóan 
gondolkodó, kreatív, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelünk egyéniségüket szem előtt tartva. 

Nevelésünk biztosítja a gyermekek számára az iskolába lépéshez szükséges készségek, 
képességek megszerzését, ugyanakkor megőrizzük az óvodapedagógia módszertanának 
alapértékeit. A gyermekek tudásvágyára, kíváncsiságára építve igyekszünk biztosítani a 
fejlődéshez szükséges feltételeket. 

A változatos műveltségtartalmak átadását mindennapi beszélgetéssel, énekléssel, mesével, 
verssel, művészeti élménynyújtással kívánjuk elérni. Biztosítjuk a gyermekek spontán 
mozgásigényének kielégítését, emellett a tudatos mozgásfejlesztésen belül a nagy- és 
finommozgás gyakorlását.  

Élményekben gazdag programokat szervezünk annak érdekében, hogy a természeti és 
társadalmi környezetet közelebb hozzuk a gyermekekhez. 

A családdal együttműködve olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik bizalommal és 
szeretettel fordulnak társaik és a felnőttek felé, toleránsak, valamint elfogadják egymás 
különbözőségét. 

Helyi sajátosságainkhoz alkalmazkodva igyekszünk minél színesebbé tenni óvodánk profilját.  

• 2015 szeptembere óta az angol nyelv játékos elsajátítására van lehetőség egyes 
csoportjainkban. A gyermekek a mindennapi élethelyzetekben az állandóan visszatérő 
cselekvések és ismétlődő idegen nyelvi környezet révén szinte észrevétlenül, a 
cselekvések aktív résztvevőjeként képesek az idegen nyelv alapjait elsajátítani. A 
célnyelvi és a magyar anyanyelvi óvodapedagógus összehangoltan közvetít 
ismereteket a gyermekek felé játékos formában.  

• A néphagyományőrző csoportban a hagyományok éltetése beépül az óvodai nevelés 
teljes folyamatába és érzelmekre hatóan színesíti a gyermeki tevékenységeket. A népi 
kismesterségek, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok megismertetése, az 
ünnepelni tudás képessége a családok együttműködésével valósul meg. Feladatunk A 
népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek korának megfelelő, számukra 
örömteli ingerek, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek kiválogatása és azok 
nevelési folyamatba való illesztése.  
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• 2013-ban elnyertük a Zöld Óvoda címet, törekszünk az Örökös Zöld Óvoda cím 
megszerzésére. Szeretnénk olyan óvodásokat nevelni, akik szeretik és óvják saját 
környezetüket, tudatában vannak saját szerepüknek a környezetvédelemben.  

• Aktív résztvevői vagyunk a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik 
Intézményi programnak, amely a gyermekek mozgásfejlesztésére, edzettségére, a sport 
megszerettetésére fektet hangsúlyt.  
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Az óvoda céljai és feladatai 
 

Fontosnak tartjuk a családi nevelés folytatását, kiegészítését és a gyermekek komplex 
nevelését, mindezt érzelmileg biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott légkörű, esztétikus 
környezetben.  

Prioritást élvez az intézményünk falai közé járó gyermekek személyiségének fejlesztése. Az 
óvoda olyan élettér, ahol a gyermekek önfeledten tudnak játszani, tevékenykedni. A mi 
feladatunk ehhez a megfelelő feltételek biztosítása, a nyugalom megteremtése.  

A 3-6 éves korú gyermek legelemibb létformája a játék. Napi szinten, akár hét-kilenc óra 
játékszükségletet kell kielégíteni. Az óvodai ismeretszerzés éppen ezért a játékba integrált 
önkéntes és cselekvéses tanulás. A játékon keresztül jut el az őt körülvevő világ 
megismeréséhez. Miközben énekel, verset mond, mesét hallgat, számol, rajzol, fest, 
barkácsol, kirándul, indirekt módon tanul. Önmagát bizonyos fokig ellátja, segít a 
felnőtteknek, így munkát is végez.  

Az óvónők pedagógiai, pszichológiai tudatossággal segítik a gyermekek testi-lelki fejlődését, 
biztosítják számukra az egészséges életmódot, érzelmi, értelmi nevelést. Ilyen közegben 
nyitottsággal képesek a környezet hatásait befogadni, vagy másokat éppen elutasítani. Így 
alakul ki a megfelelő önbizalom és az ezek következtében mások felé irányuló bizalom. 

Logopédiai szűrést követően rendszeres heti fejlesztést kapnak azok a gyermekek, akiknél a 
szakember hanghibát, beszédhibát észlel. 

A szereteten alapuló, egyéni képességek kibontakoztatását segítő, tehetség felismerését 
támogató, egészséges életvitelt erősítő nevelést hangsúlyozzuk. 

Az óvodánk kiemelt értékei az itt dolgozók szakma iránti elköteleződése, a kollégák partneri 
kapcsolata, a családdal való szoros együttműködés. 
Az óvodai élet lehetővé teszi, hogy a gyermekek boldogan, aktívan, cselekvően éljék meg 
mindennapjaikat, személyiségük kibontakozhasson, a világra, a környezetükre kíváncsivá, 
kutatóvá formálja jellemüket.  

Arra törekszünk, hogy szeressék és becsüljék az életet, családjukat, erkölcsösen éljenek. 
Óvják egészségüket, mutassanak példát majdan gyermekeiknek. Őrizzék a hagyományokat. 
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Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

 Szokás- és normarendszer 
 

Az óvodánk teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a 
gyermekekkel. A féléves nevelési terv határozza meg a kialakítandó és elmélyítendő 
szokásokat. Annak értékelése alapján kerül megfogalmazásra a következő félév terve. A 
tervezés során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és a csoportok életkori sajátosságait.  

A napirend kialakításánál a játék, a játékosság kiemelt szerepét hangsúlyozzuk. A hetirendben 

az ÓNAP-ban is meghatározott tevékenységek váltják egymást, ügyelve a tanulás lehetséges 

formáinak és módszereinek változatos alkalmazására. Ennek tervezése a közös 

programrészben megfogalmazottakkal megegyezően történik és a nevelési év kezdetétől a 

végéig /szeptember 01-augusztus 31-ig/ tart. A játékos tapasztalatszerző foglalkozásokat 

többségében kötetlen formában szervezzük. 

 

 Ünnepek, jeles napok 
 

Óvodai ünnepeink, jeles napjaink színesítik óvodánk életét. Lehetőséget nyújtanak a 

családokkal való találkozásra, beszélgetésekre. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy 

tartalmi, formai megjelenítésük a gyermekek számára érthetőek, élménnyel telítettek, és 

értékközvetítőek legyenek.  

A szülők maguk is részesei lehetnek különböző tevékenységeknek. Fontosnak tartjuk, hogy az 

óvoda az együttműködés során tisztázza a szülővel, hogy melyik ünnep, hagyomány mikor és 

milyen mélységben illeti meg a szülői házat.  

Hagyományként szerveződik minden nevelési évben a szülők kikapcsolódását és közösségi 

formálódását segítő bál, gulyás parti és családi nap és ünnepekhez kapcsolódó kézműves 

foglalkozások szülőkkel együtt. 

Kirándulásainkat a szülő és a gyermek együttes részvételével valósítjuk meg annak 

érdekében, hogy az óvoda és a család kapcsolata a kölcsönös tisztelet jegyében elmélyüljön. 

Különösen kedveltek az úgynevezett kalandtúrák, állatparki látogatások.  
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Az egészséges életmód és természetszeretetre nevelés jegyében, valamint a szülőföldhöz való 

kötődés alapjaként alkalmanként szervezünk az óvodai közösség egészét érintő kirándulásokat 

is. 

 

 Az óvoda kapcsolatai 

Óvoda és a társintézmények (bölcsőde, iskola) kapcsolata 

Az óvodáknak előre látóan arra is gondolni kell, hogy már korábban – az óvoda 
szolgáltatásainak igénybevételét megelőzően – képet kell kapni a majdani szülők elvárásairól. 
Nem lehet az intézmény számára közömbös, hogy melyik intézmény szolgáltatásait veszik 
igénybe egy-két év múlva. 

A nevelőmunka összehangolása és a bölcsődéből óvodába, illetve óvodából iskolába történő 
zavartalan átmenet érdekében, a folyamatos, összehangolt kapcsolatrendszer kialakítását 
eredményezi. 

A bölcsőde – óvoda kapcsolatában fontos a kölcsönös nyitottság és a folyamatosság 
biztosítása a gyermekek biztonságérzetének megőrzése érdekében. 

Az óvoda – iskola eredményes együttműködésének kulcsa a folyamatos kommunikáció és 
információáramlás. Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az iskola 
megkezdése előtt lévő óvodás érdeklődéssel, örömmel, teli várakozással induljon el az első 
osztályba. 

Az intézményi programban említett kapcsolattartási formákon kívül, - a kiemelt területünknek 

megfelelően törekszünk a helyi sajátosságok adta kulturális lehetőségek hatékonyabb 

kihasználására pl.: Színházi gyerekdarabok, Bábszínházi előadások látogatása, 

vendégművészek meghívása, hangszerek bemutatása.  
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Az óvodai élet tevékenységformái 
 

A tevékenységek anyagát úgy állítjuk össze a tervezés során, hogy napról napra, hétről hétre 
gazdagodjon, bővüljön a gyermekek tudástára. Igyekszünk a tanultakat minél több 
szempontból és formában feldolgozni, így folyamatosságot biztosítunk a tevékenységek 
között. Az óvoda helyiségeit az aktuális időszakhoz, témához illeszkedően dekoráljuk, 
formálva a gyermekek ízlésvilágát. 

Arra törekszünk, hogy óvodásaink magabiztos, kreatív, problémamegoldásra és önkifejezésre 
képes gyermekek legyenek. 

 

A tehetséggondozás megalapozásának elvei és dokumentációja 
 

Fontosnak tartjuk a tehetségígéretű gyermekek felismerését és támogatását, hogy képességeik 
további fejlődésében segítségükre tudjunk lenni. Támogató légkört teremtünk és olyan játékos 
differenciáló tevékenységeket biztosítunk, amelyek a tehetséges gyermek speciális 
szükségleteit kielégítik. A fejlődést a gyermek egyéni fejlődését nyomon követő 
dokumentumban rögzítjük. 

A szülők bevonásával, velük együtt munkálkodva még hatékonyabban tudjuk megvalósítani a 
tehetség gondozását, az ezzel kapcsolatos feladatokat (pl. iskolaválasztás). 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 
 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében elsődleges feladata az óvodapedagógusnak, 
hogy segítse a gyermek alkalmazkodását az óvodai élethez. Megismerve a gyermek 
személyiségét, problémáját, erősségeit és fejlesztendő területeit, olyan differenciált 
tevékenységeket biztosít, amelyek a gyermek egyéni fejlődését, a csoportba való 
beilleszkedését elősegítik. 

Azoknak a gyermekeknek, akiknek speciális segítségére van szüksége, az óvoda utazó 
gyógypedagógusok megbízásával biztosítja a szakszerű ellátást. 
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Miskolci Százszorszép Óvoda 

Bársony János úti Tagintézményének 

kiegészítő Pedagógiai Programja 

 

"Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. 

Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk." 

/Bírtalan Ferenc Míg megnövök/ 

 

1. HELYZETKÉP 
 

 Tagintézményünk, egy szintes épülete 1973-ban lakótelepi környezetben épült és került 
átadásra. Tömegközlekedéssel és gépjárművel egyaránt jól megközelíthető. Teljes körű 
korszerűsítésére 2014 nyarán került sor melynek köszönhetően az Óvoda épülete megszépült 
és egy csoportszobával bővült. Ennek megfelelően 9 csoportban jelenleg 225 gyermek 
fejlesztése, nevelése történik.  
 Az óvoda bejáratának és az alsó szintjének akadálymentesítése és három saját parkolójának 
kialakítása is ekkor került sor.  
Csoportjainkban változatos, színes pedagógiai munka folyik, ahol pedagógusaink 
személyiségüknek és érdeklődésüknek megfelelően egy-egy terület kiemelésén keresztül 
nevelik a gyermekeket.  A nevelő munka színvonalát 18 óvónő / 6 fő szakvizsgázott, 2 fő 
mesterpedagógus/ 9 dajka és 2 fő pedagógiai asszisztens biztosítja.  
Az óvoda épülete és csoportszobái esztétikusak, jól felszereltek, barátságosak. Az épületet 
tágas udvar fogja, közre melynek növényei, játékai a füves és aszfaltozott burkolat, minden 
évszakban megfelelően biztosítják a szabadban tartózkodás élményét.  
 

2. KÜLDETÉS NYILATKOZAT 
 

Óvodai nevelésünk során a gyermekek eltérő fejlődési ütemére, egyéni sajátosságaira, életkori 
szükségleteire alapozva alakítjuk ki az óvodai élet mindennapjait.  A gyermekeket 
élményekben gazdag, nyugodt, szeretetteljes, elfogadó, támogató légkörben neveljük. 
Számunkra fontos, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik nyitottak a körülöttük lévő 
világra, bíznak a felnőttek személyiségében, életkoruknak megfelelően önállóak, szabadak a 
játékukban, szeretik és elfogadják társaikat, örömmel járnak óvodába.  



Ezért az értelmi intelligencia mellett az érzelmi intelligencia, az érzelmi nevelés fontos terület  
számunkra. Óvodánk minden dolgozója a családok mellett, a családokkal közösen, velük 
egyetértésben vesz részt az óvodánkba járó gyermekek nevelésében. A családias és derűs 
légkörű vegyes életkorú csoportjainkban együtt nevelődhetnek a testvérek és barátok. 

Milyen egy „Bársonyos” gyermek? 

Vidám, kíváncsi, nyitott, mozgékony, empatikus, elfogadó, okos, kísérletező,  önálló, 
magabiztos, önkifejező, kreatív, figyelmes, megértő, együttműködő, segítőszándékú, jó 
kapcsolatteremtő, bízik a felnőttekben, természet védő és szerető.  

Hisszük és valljuk, hogy a gyermekeket csak szeretetben, egyéniségük elfogadása mellett 
lehet harmonikusan, eredményesen nevelni.  

Úgy gondoljuk, hogy a pedagógus saját személyiségével, példamutatásával nevel a 
leghatékonyabban. Ezért Soha nem mondunk le róla, hogy a gyermekek biztos támaszai 
legyünk és segítsünk nekik eligazodni a világban. Segítsük őket abban, hogy testileg 
egészségesebb, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberekké váljanak. 

 3. ÓVODÁNK CÉLJAI  ÉS FELADATAI 
 

3.1. 1. Általános célok    

• Óvodai programunk felvállalja az óvodás gyermekek sokoldalú és harmonikus 
fejlesztését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az 
eltérő fejlődési ütem, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a szabad 
játék eszközével. 

• Az érzelmi nevelés eszközeivel célunk a gyermekek pozitív énképének erősítése, 
érzelmi intelligenciájuk fejlesztése.    

• A családokkal közös ünnepek, programok által célunk az érzelmi nevelés az erkölcsi 
és az értékorientált közösségi nevelés megvalósítása a gyermekek emberi 
kapcsolatainak megalapozása. 

• Az egészséges életmódra nevelés területén fontosnak tartjuk az egészséges életvitel 
igényének megalapozását, alakítását a gyermekekben, az egészség óvására, 
megőrzésére irányuló törekvéseket. 

• A gyermekek 
életkorának leginkább megfelelő, valamennyi tevékenységi forma megvalósítása során 
arra törekszünk, hogy fenntartsuk a gyermekek kommunikációs kedvét, ösztönözzük 
az anyanyelvi, értelmi képességeik  kibontakoztatását. 

• Tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét, segítjük a nevelési elvek közös 
kialakítását 



3. 1. 2. Speciális célok 

- -  

• Változatos tevékenységek során a néphagyományok, népszokások, a magyar népi 
kultúra átörökítése, kulturális értékeink védelme. 

• Célunk olyan környezettudatos szemléletmód, magatartás  és életvitel megalapozása, 
amely a gyermeket természet szerető, tisztelő, védő emberré teszi. 

• Célunk az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése. 

• Az integrált óvodai nevelésben résztvevők (gyermekek, felnőttek) képviseljenek olyan 
morális normákat, melyek követendő példák lehetnek a társadalom valamennyi tagja 
számára. 

• D.  A gyermek személyiségének fejlesztése a drámapedagógia eszközével. 

• M. Célunk, hogy a mozgás olyan eszközzé váljon a kezünkben, amely szükségletet, 
érdeklődést, tehetséget, érzelmeket és értelmi folyamatokat fejleszt. 

• W.  Célunk védeni, ápolni és erősíteni, a gyermek fejlődő belső világát, hogy testileg 
egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, hogy képessé váljon arra, hogy 
környezetét emberségesebbé tegye. 

• W. Olyan védett környezetet kívánunk teremteni, ahol a kisgyermek szabadon 
megnyilvánulhat, játszhat, ahol áttekinthető világ veszi körül, ahol szabadon 
utánozhat. 

 

3. 2. 1. Óvodai nevelésünk  feladatai 

• Az óvodai nevelésünk feladata nem más, mint az óvodáskorú gyermek testi és lelki 
szükségleteinek kielégítése. Az egészséges életmód kialakításával, az érzelmi, az erkölcsi 
és az értékorientált közösségi nevelés, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és 
nevelés megvalósítása 

 

3. 2. 2. Óvodai nevelésünk speciális feladatai 

• A gyermekekkel megismertetjük és megszerettetjük a magyar népszokásokat, jeles 
napokat, a népi mesterségeket. Ezek jelennek meg ünnepeinkben, a játékban, 
népmesékben, néptáncban, énekes és dalos játékainkban, a gyermekek alkotásaiban. 

• Csoportjainkban heti rendszerességgel felfedezzük közvetlen környezetünk természeti, 
társadalmi értékeit, különös tekintettel városunk és környékének adottságaira.  



• D Művészeti nevelésünkben kiemelt feladatunk a gyermekek képességeinek komplex 
fejlesztése a drámapedagógia eszközével. 

• M Az egész nap folyamán biztosítjuk a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának 
feltételeit a csoportszobában és az udvaron egyaránt, változatos eszközkészletünkkel, 
melyet folyamatosan bővítünk. Ősszel, télen és tavasszal kéthetes intenzív 
úszásoktatást szervezünk a nagycsoportos, illetve vízhez szoktatást a középső 
csoportos gyermekeknek. A téli időszakban heti rendszerességgel korcsolyaoktatást 
szervezünk. Ősszel és tavasszal heti rendszerességgel kirándulunk. 

• M Korrekciós, prevenciós feladatokat látunk el a gerinc és talp deformitások 
megelőzése érdekében. 

• M Speciális továbbképzéseken veszünk részt, melynek elemeit beépítjük tervező 
munkánkba, így biztosítjuk az egyéni fejlettségi szinthez, sajátos nevelési igényhez, a 
hátrányos helyzet csökkentéséhez alakított differenciált feladatokat. 

• W. Egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezet biztosítása az óvónő 
és a gyermekek szeretetteljes együttélése által.   

• W. Óvni kívánjuk a gyermek fejlődő belső világát, fokozatos érdeklődését ezért  ott 
ajánlunk segítséget, ahol a gyerek éppen tart. Feladatunk megvárni, és elegendő időt 
hagyni, hogy a gyermek önállóan találja meg a következő lépést, így tiszteljük a 
gyermek alakuló világképét. 

• W. Elegendő időt kívánunk hagyni a gyereknek arra, hogy a saját tempója szerint 
tudja felfedezni a világot, feldolgozni a tapasztalataiból származó élményeket és 
elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. 

4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

• A színes és gazdag óvodai nevelés eredményességét az óvodapedagógusok, az óvoda 
működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája, valamint a 
gyermekek fejlődését támogató környezet kell, hogy együttesen biztosítsa.   

• Óvodánkban az életkorilag heterogén összetételű csoportszervezésben látjuk a 
gyermeki fejlődés legoptimálisabb fejlesztési lehetőségét. 

• A csoportok szervezésénél az arányos elosztásra törekszünk (életkor-, nem-, és 
szociális háttér) figyelembe vételével, valamint lehetőséggel a csoportprogramok 
választására a szülők számára. 

• Az óvodapedagógusok személyiségüknek, szakmai érdeklődésüknek, 
tapasztalataiknak és a gyermekcsoport igényeinek megfelelően élnek pedagógiai 
szabadságukkal a gyermekek nevelése során.  



 

5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

• Az óvodánkban a tanulás, az egyéni szükségletekhez igazodó, játékba ágyazott 
tevékenységeken keresztül történő differenciált fejlesztéssel valósul meg.  Fő 
tevékenységeink: Játék, Vers, mese, Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc, Rajzolás, 
mintázás, kézi munka, Mozgás, a Külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű 
tevékenységek. 

• A tevékenységek megvalósításakor építünk az előzetes élményre, tapasztalatra, az 
utánzásos, spontán, játékos felfedeztető és cselekvéses, a gyermeki kérdésekre, 
válaszokra épülő ismeretszerzésre, az irányított és szervezett tevékenységekre. 

• W. A gyerekek minden tevékenysége az óvónő jelenlétében vagy tudomásával folyik, 
ahol az óvónő minden, a csoport életéhez szükséges munkát a gyermekek előtt a 
gyermekekkel együtt végzi. 

• Waldorf tevékenységek:  Játék, Háztartási munka, kézimunka, Szép mozgás, Ritmikus 
játék, Formázó tevékenységek 

 

5. 1. Az óvodapedagógusi tevékenységek és a szokás és normarendszer 

• A szabály- és szokásrendszer kialakítása tudatos és tervszerű, figyelembe veszi a 
gyermekek életkorát, egyéni-, és sajátos fejlődését. 

• Épít az utánzásos mintakövetésre, a spontán és szervezett tapasztalat és 
ismeretszerzésre, a változatos szervezési és munkaformák megvalósulása által.  

• A csoportok pedagógusai a napirendet és a heti rendet a fenti szempontok figyelembe 
vételével szabadon határozzák meg csoportjuk számára. 

•  A pedagógusok a tanulás megszervezésére éves tervet készítenek, melyet hetenkénti 
lebontásban rögzítenek és valósítanak meg. Nevelési tervet szeptemberre a befogadási 
időszakra, majd féléves  időintervallumra terveznek és értékelnek. A nyári életre egy  
közös nevelési terv vonatkozik. 

• W. Állandóságra, átláthatóságra törekszünk a ritmikus ismétlődések és a felnőtt 
utánzása által. 

• W. Szabad teret adunk a gyermeki kíváncsiságnak, felfedezésnek, a szabad játéknak, 
az érzéken alapuló tapasztalásnak, a világ felfedezésének. 

 



 

4. 2. ünnepek 

• Óvodai életünket a keresztény ünnepek, hagyományok és jeles napok színesítik, 
gazdagítják, melyek hozzájárulnak sajátos arculatunk kialakításához.  

• Célunk, hogy a gyermekek pozitív élményként számukra érthető és átélhető 
tartalommal éljék át az ünnepet. 

• Az ünnepvárás öröme izgalma, érzelmi átélése, a gazdagon motivált tevékenységek, a 
közösségformálásunk, és a családdal való együttműködésünk fontos eszköze. 

• W. A waldorf csoportban ünneptől-ünnepig , a ritmusokkal összhangban  él az 
óvodapedagógus és gyerek. A saját és az év ünnepein a személyes élmények 
megélésén túl a „közös emberi” értékeket élnek meg. 

• W.  Az ünnepek megformálását bizonyos tradíciók segítik, melyek részben ősi, népi 
hagyományokhoz kapcsolódó „természetvallásos” megértésből, részben - a mi 
kultúránkban - keresztény szokásokból,  részben pedig átélhető „képek"-ből állnak. 

• W. Az óvodapedagógus felelőssége az ünnepek tartalmát érzékekkel felfogható és 
átélhető formába ölteni a saját személyes viszonyán kersztül, hogy kapcsolatot 
teremtsen a természethez, az évszakokhoz, a hagyományokhoz. 

 

5. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

• Bársony János úti Általános Iskola 

• Hámori Waldorf  Iskola (W.) 

• Margaréta Bölcsőde,  

• Tündérudvar Bölcsőde (W.) 

• Kemény Dénes Városi Sportuszoda 

• Miskolci Városi Szabadidőközpont 

• Szimbiózis Alapítvány 

• Kalamajka Bábszínház 

• Miskolci Nemzeti Színház 

• Herman Ottó Múzeum 



 

6.  KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE 
 

6.1. A tehetséggondozás megalapozásának elvei 

• Fontosnak tartjuk a tehetségnek és annak megjelenési formáinak felismerését. 
• Differenciált, egyénre szabott fejlesztéssel segítjük a tehetségígéretek 

kibontakoztatását.   

• A szülők támogatásának elnyerésével hatékonyabban tudjuk megvalósítani 
tehetséggondozó feladatainkat.  

6.2. A hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek nevelésének elvei 

• A gyermekek megismerésével erősségeik és gyengeségeik felfedezésével alakítjuk ki a 
fejlesztés egymásra épülő folyamatát. 

• Fontosnak tartjuk formálni és segíteni a gyermekek felnőttekkel és társakkal való 
kapcsolatát, az együttélés formáit, szabályait. 

• A szülők bevonásával, támogatásával kívánjuk a hatékony fejlesztési lehetőségeket 
megvalósítani.  

• Szoros együttműködésben kívánunk dolgozni a speciális szakemberekkel a fejlesztés 
érdekében. 

• Lehetőleg már az óvodakezdés előtt felvesszük a kapcsolatot a gyermeket ellátó 
szakemberekkel a rugalmas „átlépés „ érdekében.  

• Megoldáskereső magatartásunkkal, mintánkkal igyekszünk az „elfogadást” erősíteni a 
társakban, szülőkben. 

• Hátránycsökkentő feladatunk a gyermekek szeretet szükségletének az önbecsülés és 
önmegvalósító szükségletének kielégítése.  

 

 



 
 

1 
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I.GYERMEKKÉP 

 

Felvetődhet a kérdés, hogy milyen gyermeket akarunk nevelni? Erre, ha röviden akarunk vá-

laszolni, azt mondjuk, boldog gyermekeket. De mi is az a boldogság? A boldogság nem más, 

mint a lehető legjobb lelkiállapot. Gyermekképünk tükrözi a mi közreműködésünkkel folyó 

tartós örömöt. Amikor a gyermekek hiszik, hogy nemcsak őket akarjuk felemelni, hanem mi 

is be akarunk lépni az ő birodalmukba, és hagyjuk magunkat általuk vezetni, mert így tudunk 

velük együtt, ők pedig velünk együtt nagyobb utat bejárni az élet és a boldogság birodalmá-

ban. 

Nevelőtestületünk abból a tényből indul ki, hogy minden gondjaira bízott gyermek önálló 

személyiség, egyedi és mással nem helyettesíthető individuum. Életkoronként és egyénenként 

változó tulajdonságokkal rendelkeznek, mindegyikőjüket egyéni képességeikhez mérten tudá-

sunk legjavát adva kell fejleszteni. Ezek szerint: a gyermek fejlődő, szociális személyiség, 

fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen 

alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.  

E tényezők együttes hatásának következtében, a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyé-

nenként változó testi és lelki szükségletei vannak.  

Óvodánk az inkluzív pedagógia, a differenciálás, az esélyegyenlőség megvalósítására törek-

szik.  

Biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerülve a nemi sztere-

otípiák erősítését, elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek le-

bontását. 

Feladatunk még az óvoda – iskola átmenet segítése annak figyelembevételével, hogy a gyer-

meket az iskolára való alkalmasságot nem egyformán, nem egy időben, nem egy ütemben és 

nem egyforma megtámogatottsággal érik el. 
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II.HELYZETKÉP 

 

A Tündérkert Sport Tagóvoda a győri kapu térségében lakótelepi övezetben elhelyezkedő 

intézmény, mely 1971-ben nyitotta meg kapuit az óvodás gyermekek fogadására.  

Az intézmény 1999-től többféle integrációban működött, 2009. július 01-től a Százszorszép 

Óvoda tagóvodájaként. 

Az épület nyolc óvodai csoportszobával épült. Jelenleg öt csoporttal, 125 férőhellyel műkö-

dik. 

Csoportjaink osztott szervezési formában működnek. 2018/2019-es tanévtől megkaptuk a 

Sport Tagóvoda címet. Az óvodába lépéstől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi 

sportbéli sikerét a rendszeres testedzéshez való viszonyát jelentős mértékben az intézményes 

testnevelés színvonala határozza meg.  

 

2017-ben teljesen megújult óvodánk: az épületet leszigetelték, a nyílászárókat kicserélték, 

energetikai és gépészeti felújítást is végeztek. Az óvoda udvara több új játszóelemmel bővült. 

Kialakításra került egy120m3 –es tornaterem és egy judo szoba, valamint fejlesztő szobával is 

bővült az óvoda. 

 

A folyamatos fejlesztésnek és az óvodai dolgozók elhivatottságának köszönhetően a csoport-

szobák esztétikusak, kellemes környezetet biztosítanak az ide járó gyermekeknek. 

 

 

Alapelvünk: a gyermeki fejlődésbe vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósí-

tása a különbözések elfogadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése. 

 

1. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést, 

olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik:  

- egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, 

- fejlődési üteméhez.  
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2.A 3-7 éves gyermek létformája a játék, amely legfőbb élményforrás számára, ugyanakkor a 

személyiségfejlesztésnek színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb 

módja. 

A napirend összeállításánál biztosítjuk a gyermekek számára, hogy minél több időt töltsenek 

játékkal, ezen belül a szabad játékkal.  

 

3. Óvodánkban komplex nevelés folyik, a nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkü-

lönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkot-

nak.  

 

4. Óvodapedagógusaink megteremtik annak lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művé-

szeteken, az alkotó munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élmé-

nyeket, amelyek megnyitják és éberen tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, 

a tanulás örömének az átélésére. 

 

5. A bensőséges kapcsolat kialakításához egyéni differenciált bánásmódot alkalmazunk, hi-

szen a gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos stabil 

biztonság vegye körül.  

 

6. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és a sajátos nevelési igényű 

gyermeknek joga, hogy a neki megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben 

éljen, fejlődjön.  

Óvodánkban olyan légkört alakítottunk ki, ahol a különbözőség felé fordulás mindenki szá-

mára természetessé vált.  

 

7. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközének és a gyer-

meki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel kezeljük.  

 

8. Nagyon fontosnak tartjuk a testi nevelést, és ezzel együtt az egészséges életmód kialakítását 

és formálását, a motoros és koordinációs képességek, készségek fejlesztését. a mozgásigény 

kielégítését. 

 

 9.Az óvodánkban élő hagyományok, ünnepek kiemelt jelentőségűek, hiszen ez érzelmi neve-

lésünk fontos színtere. 
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10. Már óvodás korban szeretnénk megalapozni egy olyan természet szemléletet gyermeke-

inkben, amely a természetet tisztelő, elfogadó, annak törvényeit tiszteletben tartó, jelzéseit 

befogadó személyiséggé formálja. Fontosnak tartjuk olyan tárgyi környezet kialakítását, pe-

dagógiai tevékenységrendszert, mely megalapozza és segíti a gyermek környezettudatos ma-

gatartását. Ezért pályáztunk a Zöld Óvoda címre, amit már másodszor sikerült elnyernünk. 

Fontosnak tartjuk a Környezetvédelmi Világnapok megünneplését. 

11. A nemzeti etnikai kisebbségi és a migráns gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az embe-

ri jogok és szabadságok védelmét.  

 

12.. A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások 

érik a családjában. Nevelési célunk a családokkal való együttműködés, a családok segítése, 

erősítése. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttneve-

lés, együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított.  

 

13. Óvodánk segíti az iskolai közösségbe tartozó beilleszkedéshez szükséges gyermeki sze-

mélyiségvonások fejlődését.  

Célunk, hogy az óvodáskor végére iskolára alkalmas gyermekeket bízzunk a szülőkre.  

A gyermekek életre való felkészítése tevékenységekre alapozott nevelőmunka által. 

A gyermek társas kapcsolatait a nyitottság, őszinteség, segítőkészség, szeretet jellemezze. 

 

 

 

 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 

 

 Pedagógiai munkánkban központi helyet foglal el a cél, mint a nevelés távoli és köze-

lebbi perspektíváit mutató, a nevelési folyamatot irányító és meghatározó, annak egységes 

voltát biztosító gyűjtőfogalom. Célnak tekintjük azt a végső állapotot, amelyet nevelésünkkel 

el akarunk érni. Ilyen értelemben célunk, hogy az óvodánkban nevelődő és onnan kikerülő 

gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakoztatását elősegítsük, 

ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. Óvodánkból jól szocializált 
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gyermekeket szeretnénk kiengedni, akik biztos érzelmi alapon állnak, képességeik önmaguk-

hoz mérten optimálisan fejlettek, és megfelelő ismeretanyaggal rendelkeznek. Mindezen tu-

lajdonságok együttesen szükségesek az iskolai élet megkezdéséhez. 

 

 

 

KIEMELT FELADATAINK: 

- Természetes mozgáskedv fenntartása, mozgás megszerettetése 

- Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

- Testi képességek fizikai erőnlét fejlesztése 

- Mozgástapasztalatok bővítése, gyakorlással a mozgáskészség alakítása 

- Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése 

- A testi neveléssel együtt az egészséges életmód kialakítása, formálása. 

 

 

IV.AZ ÓVÓDAI ÉLET MEGSZREVEZÉSE 

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló 

tevékenységek keretében szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermek-

kel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja.  

 

1.NAPIREND 

IDŐ TEVÉKENYSÉG 

7.00-12.00 

Ezen belül rendsze-

res sportfoglalkozá-

sok: 

- úszás 

Szabad játék, ezen belül:  

-Párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység 

-Gondozási tevékenységek 

-Tízórai 

-Kötetlen illetve kötelező tanulási folyamat   
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- judo 

- labdajátékok 

Mindennapos frissítő mozgás       

Mozgásos játék az udvaron, udvari játék séta, megfigyelések 

végzése                       

         

12.00- 14.45 Gondozási feladatok  

Ebéd 

Pihenés  

14.45.-17.00 Gondozási feladatok 

Uzsonna 

Szabad játék. párhuzamosan is végezhető tevékenységek 

  

 

 

Június 15- és augusztus 31. közötti időszakban nyári napirend szerint szervezzük meg a 

gyermekek óvodai életét. 

Napirendünk figyelembe veszi a különböző korú és fejlettségű gyermekek szükségleteit, élet-

kori sajátosságait. A folyamatos napirend, mint az egymást követő napirendi szakaszok játék-

ba integrált, a gondozási tevékenységgel összekapcsolódó szervezeti keretét biztosítja.  

Célunk, hogy a gyermekeknek a megfelelő feltételek biztosítása mellett lehetőségük nyíljon 

arra, hogy a meglévő fejlettségi szintjükről egyéni tempójukban haladva fejlődjenek. Mind-

eközben cselekvéseikhez – tevékenységeikhez elegendő hely, idő, tér és eszköz áll rendelke-

zésre.  
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2.HETIREND 

 

Életkor Kötetlen Kötött 

3 - 7 Ének –zene, énekes játék 

Rajzolás, mintázás, kézi-

munka 

Ének, zene, énekes játék 

Vers ,mese 

Külső világ tevékeny meg-

ismerése 

Mozgás 

 

Az óvodapedagógus a gyermek fejlettségi szintjét szem előtt tartva differenciáltan határozza 

meg, hogy milyen módon, milyen eszközöket és módszereket alkalmaz annak érdekében, 

hogy a gyermeket eljuttassa a fejlődés magasabb szintjére.  

A hét keretén belül egy-egy nap bizonyos tevékenységforma hangsúlyozott. és ennek megfe-

lelően történik a célirányos készség és képességfejlesztés. 

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

szerint folytathassa a hét folyamán. 

 

3.ÜNNEPEINK: 

  

Az ünnep a maga sajátos tartalmával, külső megjelenésével különleges érzelmek átélésére ad 

lehetőséget.  

  A közös készülődések, tervezgetések távlatot jelenthetnek a gyermek számára. Az 

ünnep célját akkor éri el, ha az óvoda mindennapjaitól eltérő külső keretek között zajlik, szer-

vezésében a gyermekek is részt vesznek, koruknak megfelelő tevékenységgel. Amennyiben 

lehetséges, a szülőket is bevonjuk az előkészületekbe, az ünnepi események lebonyolításába. 
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Óvodánkban az ünnepek az alábbi témakörben valósulnak meg: 

 Csoportszinten Óvodai szinten 

A gyermekek ünnepei 

Születésnap 

Anyák napja 

Nagycsoportosok búcsúzta-

tása 

Mikulás 

Karácsony 

Gyermeknap 

A természet változása-

ival 

összefüggő ünnepek 

Farsang 

Húsvét 

Környezeti nevelés jeles nap-

ja 

Márton nap 

 

 

Nemzeti ünnepeink 
Október 23 

Március 15 
 

 

        Az óvodai ünnepek, ünnepélyek, jeles napok nyitott, vagy zárt megrendezését az óvónők 

döntik el figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, az óvoda hagyományait, a gyermekek és 

a szülők igényeit. 

Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplő ruha felnőtteknek, és gyermekeknek 

egyaránt. 

 

 

 

 

 

  



 
 

11 

 

 

4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

• Óvodánk nyitott a családi ház és a társadalmi környezet felé. 

 

Nyitottságunk biztosítja az információáramlás zökkenőmentességét is, a szülőknek ismerniük 

kell hosszú és rövid távú céljainkat, csak így tudnak azonosulni kitűzött céljainkkal: 

- Pedagógiai Programunk megismertetése a szülőkkel, 

- Éves céljaink és feladataink ismertetése (óvodai és csoport szintű) 

- A gyermekekkel kapcsolatos információk, fejlesztési feladatok (fejlődés nyomon kö-

vetése) évente két alkalommal 

 

A szülők részt vesznek közös óvodai és csoport programjainkon. 

A családok bevonása az óvodai életbe aktivizálja a szülőket az együttműködésben, erősíti a 

szülők felelősségét, segíti a családi nevelés problémáinak megoldását. 

Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra, a gyermekekkel való törődésre, 

a nevelésre. Óvodánkban szülői munkaközösség működik, mely szoros kapcsolatot tart az 

óvodával és közvetítő szerepet tölt be a családi és óvodai nevelés között.  

 

 

• Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

az óvodai élet során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be.  

• Nagyon fontos a környező bölcsődékkel való jó együttműködést, egymás 

munkájába való betekintés. 

• A gyermekek számára a megfelelő iskolaválasztás céljából fontos az óvoda 

és az iskolák közötti együttműködés. Több iskolával kötöttünk együttmű-

ködési megállapodást, nagyon jó az integrációban lévő óvodák kapcsolata 

az iskolákkal. 
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• a 2018/ 2019-es nevelési évtől a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola ta-

nítói vezetik a judo és labdajátékos sportfoglalkozásokat, a középső és 

nagycsoportos gyermekeknek 

• Az úszásoktatatást a Kemény Dénes uszoda látja el 

• A sokrétű nevelési feladatok megoldását segítik a közművelődési intézmé-

nyekkel való együttműködés. 

• Az SNI-is és a BTM-es problémákkal küzdő gyermekek megfelelő fejlesz-

tése érdekében továbbra is szükséges a folyamatos kapcsolattatás: 

- Nevelési Tanácsadó Szakértői Bizottság Logopédus Pszichológus Orvos-

védőnő Családsegítő. 

 

 

V.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

A gyermek tevékenységformái - a játék, a munka jellegű tevékenységek és a tanulás – a nap 

folyamán nem egymástól elkülönülten, hanem összefonódva, a hatásokat felerősítve és segít-

ve jelennek meg. A fejlesztés tartalmi eszközei közül a külső világ tevékeny megismerése 

során lehetőséget adunk  a gyermeknek az embert körülvevő totális világ megismerésére.  

Törekszünk komplex módon kialakítani ezt a nevelési területet, hiszen a valóságban is egy-

ségben jelenik meg számára a külvilág, és matematikai ismereteit is az őt körülvevő környezet 

megismerése és az attól való elvonatkoztatás útján szerzi meg a gyermek. 

Ugyanez érvényes az esztétikai nevelés területére: az irodalmi, zenei, vizuális nevelés egy-

mást áthatva és kiegészítve jelenhet meg a nap bármely szakában. 

Az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, önérvényesítési 

módja a mozgás. Mivel a gyermekek a nap nagy részét az óvodában töltik, ezért nekünk kell 

biztosítani a lehetőséget a mozgásra, a testi képességek fejlesztésére. Tudatosan építünk a 

gyermek mindennapi életében használt spontán tapasztalat útján szerzett mozgásismereteire, s 

azokat a tervezett, szervezett foglalkozásokon fejlesztjük, bővítjük. 

Az óvodai mozgás szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás 

megalapozására. Az óvodás kor sokrétű mozgásformák tökéletesedésének az első mozgás-

kombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső és nagycsoportban 
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differenciálódnak, az ebben a korban kialakított széles mozgásbázis nagyon stabil és egy élet-

re szóló szilárd alapot adhat. 

 

 

Az óvodai sportfoglalkozások rendszere 

 

Középső csoport 

Úszás: heti 45 perc, heti 1 alkalom. 

Labdás alapozó játékok: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom. 

Judo alapozó:  1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom. 

 

Nagy csoport 

Úszás: heti 45 perc, heti 1 alkalom. 

Labdás alapozó játékok: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom. 

Judo alapozó:  1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom. 

 Az úszást a Kemény Dénes uszodában végzik majd az óvodások, az uszoda szakembe-

reinek irányítása mellett. 

A labdás alapozó foglalkozásokat a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola valamely labdás 

akkreditált továbbképzést elvégző tanítói tartják.  A judot óvodai gyakorlattal rendelkező ok-

tató tartja. 

 

Bozsik foci: 

 

Az MLSZ-el kötött együttműködési megállapodás  szerint évente egy vagy két csoporttal 

részt veszünk a programban. 

 

VI. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE 

Nagyon fontos, hogy a gyerekeket onnan kell fejleszteni, ahol jelenleg tart, és olyan messzire 

vinni a dolgok megismerésében amennyire elképzelhető. 

 

Tehetséggondozás: 
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Tehetségen azt a veleszületett adottságokra épülő, majd gyakorlás,céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük,amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több 

területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. 

Óvodában tehetség-ígéretekről beszélünk. Először a tehetség-ígéretek megállapítása történik, 

majd a fejlesztés egyénre szabott módjával folytatódik. 

Feladatunk: 

• felismerni és gondozni a tehetség-ígéretes gyermekeket a csoportban, vagy külön fog-

lalkozásokon 

• bevonni a szülőket a fejlesztő munkába 

• újszerű módszerekkel, egyénre szabott technikákkal foglalkozni a gyerekekkel. 

 

A Sajátos Nevelési Igényű és BTM-es gyermekek integrált nevelése kapcsán feladataink: 

• Az integráló csoport létszámának optimális meghatározása 

• A korrekció és gyógypedagógiai fejlesztés biztosítása 

• A gyermekekkel foglalkozó szakemberek csapatmunkája 

• Az óvónők felkészítése, segítése az SNI-is gyermekek fogadására 

• Az óvónő és gyógypedagógus együttműködése az egyéni fejlesztési 

program megvalósulása érdekében. 

 

Az etnikai kisebbséghez tartozó és hátrányos helyzetű gyermekek optimális fejlesztése érdeké-

ben fontos feladat: 

 

• Az előítéletektől mentes, megértő, segítő, attitűd kialakulása 

• A hátránykompenzációt, a fejlődés segítését szakemberek segítségé-

vel 

• Az etnikai kisebbség szocializációjára ható nevelés megvalósítása, az elvárt 

viselkedési formák tanítása az integrált neve lés érdekében. 
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