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Bevezető 

 

Köszöntöm mindazokat, akik e programot kezükbe veszik, megismerkednek vele, s 

úgy gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését az e program szerint 

dolgozó óvodapedagógusokra bízzák.  

1. A pedagógiai Program jogszabályi háttere: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségének biztosításáról 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata 130-2/2015/jegyz. 

 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet. A nemzetiségi óvodai nevelésnek irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásról  

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete 
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 
rendelet módosításáról 
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2. Az óvoda bemutatása, az óvoda története      

 Villány településen az első óvoda 1903-ban épült egy foglalkoztató teremmel, az 

akkori igényeknek megfelelő kiszolgáló helységekkel és óvónői szolgálati lakással. 

Célja az volt, hogy a villányi német gyerekek minél előbb megtanuljanak magyarul. 

Az 1950-es években két csoporttá bővült kis - és nagycsoportos elosztással. Ebben 

az időszakban egész napossá vált az óvoda, már konyha is működött. Az 1960-as 

években elszakadt az iskola fennhatósága alól és önálló intézménnyé vált. 1970-ben 

megszűnt a szolgálati lakás, egy új terem épült, így vált három csoportossá. A ’80-as 

években környezetismereti és irodalmi neveléssel foglalkozó munkaközösségek 

működtek. 1990-ben megszűnt a bölcsőde, helyette óvodai csoportok alakultak. 

 Ezután két épületben működött óvodánk, a demográfiai hullám alakulása szerinti 

csoportszámmal és csoport létszámmal. 1996-ig minden csoportban volt német 

oktatás. A nyugdíjazással, törvényi előírásokkal csak megfelelő számú csoportban 

volt biztosított a nyelvoktatás.  

Mindkét óvodában megszűnt a főzőkonyha, központosították. Azóta a 

Csillagvölgy étterem biztosítja a napi háromszori étkezést. 2005-ben az iskolához 

csatolták az óvodát. Az általános iskola igazgatója látta el az óvodavezető feladat 

körét egészen 2012-ig. Közben 2019-ben bővült az intézmény egy egységes óvodai 

– bölcsődei csoporttal. 2012 decemberében új óvoda építésére került sor a régi 

napközi helyén. 2013 januárjától szétváltunk az iskolától, újra önálló intézmény 

lettünk, Kikerics Óvoda és Főzőkonyha néven. 2013. szeptember 1-jén az új 

épületben kezdtük a tanévet. Fenntartónk a Villányi Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás lett.  2013 őszétől nagy büszkeségünkre elnyertük, a „Zöld Óvoda” címet s 

a további nevelőmunkánk szerves részét képezi mindennapjainkban. 2014. 

szeptemberében egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően megnyitotta kapuit 

újabb büszkeségünk a „Só és Fényterápiás” szobánk. 2014-től óvodánk neve 

megváltozott az egységes óvoda bölcsőde is bekerült a hivatalos névbe. Ez a 

szolgáltatás 2018. aug. 31-ig működött. Ettől kezdve újabb intézményátszervezés 

történt. Megszűnt az egységes óvoda –bölcsőde, mint szolgáltatási forma, helyette 

mini bölcsődei indult, két csoporttal, így az óvodai csoportok száma 4-ről 3-ra 

csökkent.  Hivatalos új név: Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha. 

2.1. Helyzetelemzés 

 

A régi óvoda épületének elavult és rossz műszaki állapota miatt szükségessé 

vált egy új óvoda építése. Az álmok 2013-ban váltak valóra. Amikor egy sikeres 

Uniós pályázat eredményeként a régi napközi otthon helyén, a Teleki Zsigmond 

Szakképző Iskola szomszédságában átadásra került az új óvoda épülete, amely a 
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mai kor kritériumainak megfelelően minden igényt kielégít. Ezzel a négy óvodai 

csoport ismét egy épületben működik. 

Az óvoda csendes, falusias környezetben helyezkedik el, a Templomdomb lábánál, a 

Szársomlyó hegy ölelésében. 10-20 percnyi sétára a Duna-Dráva Nemzeti Park 

tanösvényeitől, kirándulóhelyeitől, Villány nevezetes szőlőkertjeitől, borászataitól, a 

Nagyharsányi- csata emlékére állított kilátótól, a természetvédelmi területnek számító 

kőbányától. A csodás természeti környezet jó alkalmat ad gyerekeinknek túrákra 

tapasztalatszerző sétákra, lakóhelyük természeti, történelmi, hagyomány kincseinek 

megismerésére. 

Óvodánk nyitott kapuval fogadja a Villány vonzáskörzetébe tartózó falvak gyermekeit 

is. Legfőképpen az ivánbattyáni, villánykövesdi, kisjakabfalvai, mároki gyermekeket. 

A csoportszobák tágasak világosak, szolgálják a gyerekek kényelmét, biztonságát, a 

dolgozók számára a jó munkafeltételeket. A bútorok a termek díszítése esztétikus, jó 

ízlést formáló, praktikus, környezetbarát. 

A német nemzetiségi oktatás mellett a gyerekeknek igény szerint lehetőségük van 

játékos angol foglalkozásra és református, valamint katolikus hittan foglalkozásra. 

Lehetőséget biztosítunk továbbá a német nemzetiségi tánccsoporthoz, 

sportkörökhöz (torna, foci) fakultatív angol foglalkozásokhoz való csatlakozásra. 

Mindezt természetesen önkéntesen, a szülők belátása-igénye szerint. 

Az óvoda udvara fűvel és térkővel arányosan ellátott, teraszos elrendezésű. Az 

udvari játékok /hinták, mászó vár/ természetes anyagokból készültek esztétikusak és 

biztonságosak az előírásoknak megfelelőek, szolgálják a gyerekek mozgásfejlődését, 

játékigényét. A teraszokon homokozók találhatók, ahol a megfelelő árnyékolást 

biztosítjuk. Gyerekeink nagy örömére az udvarunk fölött lévő lejtős terep kiváló 

szánkópályául szolgál a téli időszakban.  
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3. Az óvoda jellemző adatai 

 

Óvoda neve: Villányi Kikerics Óvoda, Mini– Bölcsőde és Főzőkonyha  

Rövid neve: Villányi Kikerics Óvoda 

Nemzetiségi név: Kindergarten „Kikerics” Willand 

Óvoda címe: 7773 Villány, Rákóczi u. 19. 

Óvoda telefonszáma: 72-492-576 

Óvoda e-mail címe: villanyovi@gmail.com 

Óvoda honlapja: www. kikericsovoda.hu 

Fenntartó neve: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Fenntartó címe: 7773 Villány, Fő tér 1. 

Fenntartó telefonszáma:72-592-930 

Intézményvezető: Kincses Tamásné 

Intézményvezető telefonszáma: 06 30-483-0722 

Óvodai Csoportok száma: 3. 

Mini bölcsődei csoportok száma: 2 

Telephely neve: Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha- Konyha, 

étterem /szociális konyha/ 

Telephely címe: Villány, Rákóczi F. u. 1-3. 

Tel. száma: 72-492-023 

A hitoktatás lehetősége biztosított római katolikus és református felekezeti 

hovatartozás, illetve szülői igény szerint. A foglalkozások megszervezése a Szülők 

Közössége véleményezésének figyelembevételével történik. 

„Az óvodai nevelés nyelve magyar és német. A nemzetiségi óvodai nevelésnek 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásról szóló 17/2013. 

(III.1.) EMMI rendelet 4.§ (3) bekezdés b). pontja alapján nemzetiségi nevelést 

folytató kétnyelvű óvoda. A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét 

nyelv (a nemzetiség nyelve és a magyar nyelv) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet 

tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A két nyelv 



10 

 

használatának arányát a nevelési programban az óvodai élet kezdetén a 

gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. A hangsúly a nemzetiségi nyelv 

fejlesztésére helyeződik.”1 

„Az intézmény ellátja az Nkt. 4.§13. pontjában foglalt kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek, beleértve az Nkt. 4. § 25. pontjában foglalt a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.”2 

„Az Mötv. 13§8. pontja és a Gyvt. 41§. (1)bekezdés szerinti, gyermekek napközbeni 

ellátásaként az intézmény 41§ (3) bekezdés a) pontja alapján bölcsődei ellátást 

nyújt, a Gyvt. 43/A. §-ban meghatározott mini bölcsődét működtet.”3 

Az intézmény székhelyén és telephelyén alaptevékenységi feladat továbbá a 

gyermekétkeztetés, dolgozói étkeztetés, bölcsődei dolgozók étkeztetése. 

A Pedagógiai Program alkotói a nevelőtestület tagjai, elfogadója az óvodavezető. 

Fenntartóra háruló többletköltség esetén fenntartói vélemény kikérése után. 

 

                                                           
1
 130-2/2015/jegyz. Alapító okirat 4.3.1.4. 

2
 130-2/2015/jegyz. Alapító okirat 4.3.1.2. 

3
 VJ 123-2/2018 jegyz. Alapító okorat 4.1.4. 
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4. Küldetésnyilatkozatunk 

 

Olyan óvoda megteremtésére törekszünk, ahol szeretetteljes légkörben, testileg 

és lelkileg egészséges, harmonikus személyiségű, természet és hagyományokat 

tisztelő gyerekek nevelkednek. Prioritással bír a: 

- Gyermekközpontúság,  

- Tehetséggondozó programok beindítása 

- A múlt értékeinek megismertetése és tisztelete  

- Az értékorientált közösségi nevelés 

- A természet tisztelete és megóvása 

- Fogyatékkal élők elfogadása, a diszkrimináció mentes elemek bevezetése 

- Esélyegyenlőségre törekvés, integrált nevelés a HH, HHH és SNI-s 

gyermekek tekintetében 

- A környezet kihívásaira megfelelő módon reagálni tudó, aktívan kommunikáló, 

cselekvésre kész gyermekek nevelése 

- A családokkal való együttműködés  

- A nemzetiségi identitástudat kialakítása 

 

4.1. Nevelőmunkát meghatározó nevelési elveink: 

 

- Az óvodás korú gyermekek szeretetteljes gondozása, védelme. 

- A családi nevelés mellett, azt kiegészítve az esetleges hátrányok 

csökkentése. 

- A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, figyelembe véve a genetikai 

adottságokat és az érés törvényszerűségeit. 

- Egyenlő esélyek biztosítása minden gyermeknek. 
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Nemzetiségi óvodai nevelés 

 

- A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak 

és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának 

megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését 

szolgálja. 

- Óvodánk nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda, mindkét nyelv (a 

nemzetiségi nyelv – német és a magyar nyelv) fejlesztését megteremti. 

- Együttműködést lehetőségét biztosítja a családoknak. Az igények megismerése, 

figyelembevétele, hagyományápolás, a nyelv átörökítése céljából. 

- Prioritást élvez a település életébe való bekapcsolódás nemzetiségi vonalon: Iskola, 

Művelődési Ház, Város rendezvényei keretében. 

- Jól működő kapcsolat építő-ápoló tevékenységet folytat a villányi Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Német Kulturális Egyesülettel.  

-  Célunk a német nemzetiségi kultúra ápolása, fejlesztése, tanítását elősegítő 

eszközök gyarapítása, bővítése. 
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5. Gyermekkép 

Minden gyermek külön személyiség, aki senkivel nem pótolható, senkivel össze nem 

hasonlítható. Tagja az óvodai közösségnek, amely közösség gyermekközpontú és 

befogadó. 

A felkínált változatos tevékenységeken keresztül a gyermek megtanul felfedezni, 

csodálkozni, megtanulja a környezettudatos magatartás alapjait, s ez által fejlődik 

személyisége, hatással lesz környezetére. 

5.1. Óvodakép 

A villányi óvoda nyitott és befogadó, változatos tevékenységeket kínál az ide járó 

gyerekeknek. 

Az új, előírásoknak megfelelő, minden igényt kielégítő környezetben biztosítjuk a 

hozzánk járó gyermekek nevelését. 

A változatos tevékenységek, a semmivel nem helyettesíthető játék, tapasztalatszerző 

séták és túrák, óvodán kívül szervezett programok segítik a gyermekek fejlődését, 

egyéni képességeinek, készségeinek kibontakoztatását, a hátrányok leküzdését a 

tehetségek felkutatását. Szoros kapcsolatot ápolunk a Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal a tehetség ígéretek felkutatása tekintetében. 

Szem előtt tartjuk a gyermekek eltérő képességeit, a gyermeki szükségletek 

kielégítését, a biztonságot nyújtó derűs légkört. 

5.2. Pedagóguskép 

Óvodapedagógusainkat jellemzi az elfogadó, segítő, támogató attitűd. Tetteiben 

megfigyelhető az empátia, hitelesség, és tapintat. Személyes példájával elől jár, 

minden jót és értékeset elismer, dicsér, ezzel erősítve a gyerekek és a családok 

értékrendjét. 

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült nyitott minden innovációra, jellemzi a 

kreativitás. 

Elsődlegesnek tartja a gyerekek feltétel nélküli szeretetét, a szülők megértését, a 

velük való együttérzést. 

A nevelőtestületen belül mindenki önálló és erősségeit hozzáadva igyekszik a 

gyerekek értékeit, érdekeit előbbre vinni, az óvoda hírnevét öregbíteni. 

Az óvónők szakmailag felkészültek és fontosnak tartják a folyamatos önképzést. 
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6. Személyi feltételek 

Óvodapedagógus / 

vezetővel 

7fő 

Kisgyermeknevelő 2 fő 

Óvodatitkár - 

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Dajka, bölcsődei dajka 3+2 fő 

Konyhalány 1fő 

  Szakképzettség szerinti megoszlás, egyéb végzettségekkel.  

Közoktatás vezetői szakvizsga  1 fő 

Főiskolai végzettség,  7 fő 

Nemzetiségi óvodapedagógus végzettség 4 fő 

Felsőfokú végzettség / óvodapedagógus/ - fő 

Felsőfokú szakképzés végzettség /csecsemő és gyermekgondozó/ 

Gyógypedagógiai asszisztens 

1 fő 

2fő 

Óvodai dajkaképesítés 3 fő 

Érettségi / titkár, konyhalány/ HACCP 

Pedagógiai asszisztens  

- fő 

2 fő 

Nyelvvizsga: német középfok C komplex 

                      angol felsőfok C komplex 

                       angol alapfok  

4 fő 

1 fő 

1 fő 

 

A logopédiai ellátást egy külső logopédus munkatársunk segíti, akivel szerződéses 

kapcsolatot tartunk fenn. A logopédiai ellátást a Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Siklósi Tagintézményével együttműködve biztosítjuk a kiszűrt 

gyermekeknek. 
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A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye Járási Szakértői 

Bizottság által kiszűrt részképesség zavarok fejlesztése intézményen belül, történik. 

Gyógypedagógus fejleszti a szakvéleménnyel rendelkező Sajátos Nevelési Igényű 

gyermekeket. /megbízási szerződést kötünk/ 

 A pedagógusok a törvényben előírt kötelező továbbképzéseket teljesítik, továbbá 

önkéntes alapon lehetőségük van munkaközösségben, önképzésben való 

részvételre. 

6.1. Tárgyi feltételek 

 

2013 szeptemberében birtokba vehettük az új óvoda épületét és udvarát. A 

kor elvárásainak, Uniós előírásoknak megfelelő felszereltséggel. Látás-hallás- 

mozgássérültek biztonságos közlekedését –létfeltételeit biztosító vezető sávokkal, 

braille írással ellátott útbaigazító táblákkal, indukciós hurokkal lefedett 

foglalkoztatókkal. Továbbá rendelkezünk orvosi szobával, hozzá tartozó 

elkülönítővel, tornaszobával, fejlesztő szobával, melegítő és mosó konyhával, 

továbbá egy só és fényterápiás szobával. 

Udvarunk arányosan térkővel, füves területtel és ütéscsillapító gumitéglával borított. 

Árnyékolókkal, kerti csappal ellátott. Részben akadálymentesített. A mini 

bölcsődések saját udvarrésszel rendelkeznek. Saját homokozóval, hintával, mobil 

játékokkal. 

6.2. Az óvoda eszközrendszere 

 

Az alapvető játékeszközöket a költségvetésből, Német nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásából, valamint az Alapítványi bevételekből finanszírozzuk. 

A szülői segítség, a vállalkozói felajánlások lehetőséget biztosítanak, hogy igényes, 

fejlesztő, tartós játékeszközöket vásároljunk. 

 

Az óvodai tanulás eszközei 

Szakmai eszköztárunk minőségi és mennyiségi bővítése az anyagi forrás 

függvényében folyamatos. 

 

Vers - mese, és szakkönyv ellátottság 

Szakkönyv ellátottságunk jónak mondható, ennek fedezete költségvetésből 

történik, folyamatos az ellátás. 
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A német nyelvű gyermekkönyvek, mesés-képeskönyvek megfelelőek, kellő 

számúak, az életkori sajátosságoknak megfelelő, a testvérvárosok ajándékaként 

kapjuk, német nyelvterületről. 

Magyar nyelvű mese-verses könyveink ellátottsága jó, pótlásuk folyamatos. 

 

Mozgásfejlesztés eszközei 

Tornaszobával rendelkezünk, bordásfalakkal, nagymozgás fejlesztésre alkalmas 

eszközökkel. Gyermeklétszámunkkal arányos, kellő számú tornaszerrel ellátott az 

intézmény. További fejlesztést szolgáló eszközök felkutatása vásárlása folyamatos. 

 

Nyelvi fejlesztés eszközei 

Eszközök nagy részét az óvónők a gyermekekkel együtt készítik (bábok, 

applikációs képek, didaktikai játékok). 

 

Mottónk: „Aki a magot ülteti, annak a lelke él tovább a fában.” 

                              /Wass Albert/ 

6.3. Programunk célja, feladata: 

Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Olyan derűs, nyugodt, biztonságot adó légkör kialakítása, amely elősegíti: 

- a gyermek személyiségének teljes kibontakozását, figyelembe véve annak 

           eltérő fejlődési ütemét, saját nevelési igényét. 

- a családdal karöltve, változatos tevékenységeken keresztül ismerje meg, s 

tanulja meg tisztelni a környező élő és élettelen világot, szűkebb és tágabb 

lakóhelye értékeit, hagyományait. 

- az egészséges életmód kialakítása 

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

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata 

 

Cél 

A gyermekek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelően, a család és a 

környezet hatásait, elvárásait figyelembe véve ismerjék meg a német nemzetiségi 

nyelvet, kultúráját, hagyományait. 
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Feladat 

- Anyanyelvi környezetet biztosítani a gyermekek számára. 

- Ápolni és fejleszteni a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő 

hagyományokat és szokásokat. 

- A gyermekek felkészítése a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. 

- Segíteni a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

- A gyermekek egyéni nyelvismeretét figyelembe véve kell megtervezni, 

megalapozni és fejleszteni a nyelv szeretetét, ápolását a játékosságot 

érvényesítve. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

      A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként  

- a gyermekekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és 

nyelve iránt 

- életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan 

szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a 

nemzetiség nyelvén közvetíteni 

- tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben 

- ismerkedjenek meg a helyi nemzetiségi szokásokkal, hagyományokkal és a 

tárgyi kultúra értékeivel, tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését 

- Értsenek meg, alkalmazkodjanak a köznapi életből vett utasításoknak. 

Tevékenységeket, udvariassági és viselkedési szokásokat sajátítsanak el 

(köszönés, megköszönés) 

6.4. Az óvodai nevelés feladatrendszere 

Az óvodai nevelés általános feladatai az óvodás korú gyermek testi-lelki 

szükségleteinek kielégítése. 

- Az egészség és a környezeti nevelés alapelvei- Az egészséges életmód 

kialakítása- Környezettudatos magatartás megalapozása 

- Az óvoda egészségvédő programja 

- Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása  

- Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

- A játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás és a munka helye 

programunkban 

- Hagyomán tisztelő, értéket megbecsülő, környezettudatos magatartás 

megalapozása 
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Az egészség és környezeti nevelés alapelvei- Az egészséges életmód 

kialakítása 

 

A gyerekek életkorának megfelelő testi-lelki fejlődés elősegítése, olyan személyiség 

formálása, aki óvja, védi, tiszteli környezetét. 

Feladatunk: 

 A gyerekek gondozása, testi-lelki szükségleteinek kielégítése, óvása.  

Olyan rugalmas napirend szervezése, ami kiszámítható ezáltal 

biztonságérzetet nyújt a gyerekek számára. Megfelelő időkeretet biztosítunk a 

játékra, mozgásos játékra, étkezésre, tisztálkodásra, szabad levegőn való 

tartózkodásra, kirándulásra, pihenésre. 

 

Étkezés 

Mivel a központi konyha óvodánk tagintézménye, az óvoda vezetője 

beleszólhat az étlap összeállításába a törvényi előírások figyelembe vétele mellett. 

Ezért biztosított, hogy a gyermekek naponta háromszor, vitaminban és ásványi 

anyagban gazdag, változatos étkezésben részesüljenek. Feladat a különösen 

magas cukortartalmú ételek és italok a magas só és telítetlenzsír - tartalmú 

ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás szokásainak kialakítása. 

A szülők, patronálók jóvoltából szinte heti szinten tudunk gyümölcsnapot tartani. Az 

óvoda hatására elindult a családok felé egy olyan szemléletformálás, hogy a 

születésnapok megtartásakor is gyümölccsel, vagy joghurttal kínálja meg az ünnepelt 

a társait. A különböző évszakokban, a foglalkozásokra hozott zöldségfélékből saláta 

készül, amit a gyerekek kedvükre kóstolgathatnak. 

Nagy gondot fordítunk a kulturált étkezés szokásainak kialakítására, eszközök helyes 

használatának elsajátítására. 

 

Öltözködés 

Fontos, hogy a ruházat mindig igazodjon az időjáráshoz, ezért a réteges 

öltözködés terén feladatunk a szülők szemléletének formálása (túl-alul öltöztetés). 

Elengedhetetlen a megfelelő cipő viselése, az esetleges deformációk kialakulásának 

megelőzésére. Szükséges a gyerekekben kialakítani azt az igényt, hogy ruhájukat, 

cipőjüket rendben tegyék el. 
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Pihenés 

Biztosítjuk a gyerekek szükségletének megfelelő alvási, pihenési időt, a 

nyugodt alváshoz szükséges feltételeket. Mesével, altatódallal teremtünk meghitt jó 

hangulatot, nyugalmat, biztonságérzetet. 

 

A gyerekek mozgásigényének kielégítése, edzése egészséges környezet biztosítása  

Olyan egészséges környezetet alakítunk ki ahol a gyerekek minden 

évszakban, az udvaron és az épületben is kielégíthetik mozgásigényüket. 

Törekszünk arra, hogy minél sokrétűbb mozgásformákkal ismerkedjenek meg. A mi 

óvodánkban lehetőségük van kavicsos, füves, lejtős terepen kipróbálni magukat, ahol 

a változatos szabad játék és szervezett mozgásos játékok során fejlődnek testi 

képességeik. A természetjárás, a környéken szervezett túrák a természetben történő 

tapasztalatszerzések is ezt a célt szolgálják. 

 

Egészségügyi szokások elsajátítása, a gyermekek egészségének védelme 

A gondozásnak elengedhetetlen szerepe van abban, hogy a gyerekek 

komfortérzete megfelelő legyen. A szokások elsajátítása, belsővé válása segíti a 

gyerekek önállóságra szoktatását, hogy egy idő után maga is résztvevő legyen a 

saját maga körüli teendőknek. Így óvodáskor végére el tudjon végezni alapvető 

higiénés feladatokat. Ezáltal igénye lesz a rendezett külsőre, tisztaságra. 

A szülőkkel együttműködve törekszünk arra, hogy beteg, lázas gyermek ne kerüljön a 

közösségbe. A beteg gyermekeket lehetőségünk van elkülöníteni, amíg a szülő 

megérkezik. Gyakori szellőztetéssel, a higiéniai szabályok betartásával is a gyerekek 

egészségét igyekszünk védeni. 

Óvodánk Pandémiás tervvel rendelkezik vészhelyzet esetére. 

7.1. Környezettudatos magatartás alakítása 

 

Gyermekeink a kirándulások, túrák során már igen korán megtanulják a 

természetben való helyes viselkedést, a természeti értékek védelmét. Gondossággal 

veszik ki részüket a virágok növények ápolásában, a környezet rendben tartásában. 

Felelősen és szeretettel bánnak az állatokkal, ha arra lehetőségük van. Megtanulják 

a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, az újra hasznosítható anyagok felhasználását, 

komposztálás alapjait. Megismerik a fenntarthatóság fontos értékeit. Ezeknek a 
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magatartásformáknak az elsajátításával lehetőség nyílik a családok környezettudatos 

szemléletformálására. Óvodánk minden dolgozója jó példát mutat az energia ésszerű 

felhasználására (víz, villany,) 

Ezek belsővé válását segítik a tapasztalatszerző séták, túrák, világnapokra épített 

projektheteink. Víz világnapja,  mackó nap, kiszézés, Föld napja, Állatok világnapja, 

Madarak, fák napja, méhek napja, Virágos óvodáért családi nap, papírgyűjtés. 

Márton nap……. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Önállóan megfelelő sorrendben öltözzenek, vetkőzzenek, gombolják ruhájukat, 

kössék cipőjüket személyes holmijukat tartsák rendben. 

Kulturáltan, az eszközöket megfelelően használva étkezzenek, ügyeljenek az asztal 

rendjére, tartsák be az étkezéssel kapcsolatos illemszabályokat. 

Önállóan, felszólítás nélkül tudjanak tisztálkodni. 

Óvják, védjék a környezetet, alakuljon ki bennük az esztétikus környezet iránti igény. 

7.2. Az óvoda egészségvédő programja - Az egészséges életmód alakítása 

 

 Az egészséges életmódra nevelés az erőteljes testi fejlődés időszakában 

kiemelt jelentőségű. 

  Célunk  

Az óvodás korú gyermekek testi szükségleteinek kielégítése, az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása, a prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. 

Egészségnevelésünk a testi-lelki és szellemi egészség területein valósul meg, 

amelyek egymással szorosan összefonódnak. 

Az egészség fenntartása tudatos folyamat. Gyermekkorban alakulnak ki a későbbi 

életük meghatározó szokásai, viselkedési formái 

 

 Feladat 

 

- Az alapvető testi szükségletek, a mozgásigény felismerése, kielégítése, a 

gyermekek gondozása. 

- Testi képességek fejlődésének segítése.   

- Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgás 

megszerettetése, a nagyfokú mozgásigény fenntartása.  

- Az évszakokhoz igazodva, az óvoda helyi és környezetünk sajátosságait 

figyelembe véve fontosnak tartjuk a szabad levegőn tartózkodást, az ott végzett 
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rendszeres testmozgást, túrát, kirándulást, sétát az erdőben, a hegyen, szánkózás, 

csúszkálás. 

-   A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása. 

- A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

- Életkornak megfelelő egészségügyi szabályok megismertetése. 

- Egészséges napirend összeállítása és megvalósítása. 

- Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

- Betegségek és balesetek elleni védekezés szabályainak megismertetése, 

gyakoroltatása, betartása. 

- A gyerekeken keresztül a családok szemléletváltásának elősegítése. 

- Rendszeres védőnői szűrés. 

- Évente fogorvosi vizsgálat. 

- Nagycsoportosok orvosi vizsgálata iskolába lépés előtt. 

- Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

- Önmaguk napi szükségleteinek kielégítése 

- Legyen igényük saját maguk és környezetük rendben tartására. 

- Az öltözködés, vetkőzés sorrendjének elsajátítása. 

- Kulturált, esztétikus étkezés. 

- Segítsenek a kisebbeknek, felnőtteknek az esztétikus környezet, tisztaság 

          megtartásában. 
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Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása  

     Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. 

  

Célunk 

- hogy az óvodába lépés előtt az átmenetet megkönnyítő tevékenységeket nyújtsunk, 

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

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

 

Feladatunk ennek érdekében 

 

- a gyermeket már óvodába lépés előtt is érjék kedvező érzelmi hatások 

-        az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai  

          alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze 

- óvodánk egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének                                   

fejlődését, én tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező 

törekvéseinek 

- óvodánk a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveli, hogy az  

emberek különböznek egymástól 

 

     Megalapozzuk a szocializáció szempontjából meghatározó, a közös élményeken 

alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi tulajdonságait (együttérzés, 

önzetlenség, segítőkészség, figyelmesség) és akaratát (önállóság, önfegyelem, 

kitartás, feladattudat, szabálytudat), szokás- és normarendszerét. 

     Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz 

való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

     A gyermeki magatartás alakulása szempontjából óvodapedagógusaink és az 

óvodánk valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése 

töltsön be modell értékű szerepet. 

      A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen 

jelentős óvodánk együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott 

speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

- A kialakult szokások igénnyé váljanak 

- Keressék a közös tevékenységeket, lehetőségeket 

- Szívesen járjanak óvodába, bizalommal forduljanak a felnőttekhez 

- Pozitív érzelmi kapcsolatok kialakulása 

- Az együttműködés, a társas szükségletek igényei, szándékai 
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9. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az értelmi nevelés a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése; különböző élethelyzetekben, tevékenységekben való 

gyakorlati alkalmazása. E folyamat során az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) fejlesztése. 

 A gyermekekre jellemző a nyitottság, ezért fontos, hogy az óvoda segítse 

ahhoz, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni az őt körülvevő természeti, társadalmi 

környezetre.  

 Cél 

   – A gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra 

építve fejleszteni szemléletmódját, gondolkodását, ismereteit. 

 Feladat  

– Önmagának és a külső környezetnek fokozatos megismerése, megértése. 

– Fejlődjön képessége: egyre pontosabb, valósághű észlelés, figyelem 

összpontosításra való törekvés, kreatív gondolkodás, gazdag képzeletvilág, 

problémamegoldó képesség. 

– Folyamatosan fejlődjenek az iskolai tanuláshoz szükséges képességek: téri 

tájékozottság, térbeli mozgásfejlettség, testséma, szándékos emlékezeti 

bevésés és felidézés, figyelem tartóssága, képi és elemi gondolkodás. 

 

  A fejlődés várható jellemzői 

 

- Jussanak el a gyermekek az együttműködésig, a társak igényeinek, szándékainak 

megismeréséig. 

- Képesek legyenek az együttműködésre, elfogadni az alá – fölé – mellé rendelési 

viszonyokat.  

- Képessé váljanak a tartós figyelemre, mely az iskolai élet egyik fontos alapja. 

- Megjelenik az érettebb szemlélet, amely tudomásul veszi és elfogadja a 

realitásokat, a gyermek igyekezetét, hogy alkalmazkodni tudjon a valóságos 

helyzethez. 

 Az anyanyelvi nevelés nem részterülete pedagógiai munkánknak, nem 

speciális beszédkészség fejlesztő gyakorlatok sora, hanem a gyermeki személyiség 

fejlesztésével a nevelési folyamat egészét, a nevelés minden területét átható 

pedagógiai tevékenység. Az anyanyelvnek sok személyiségben gyökerező 

meghatározója van, ezért egyre inkább előtérbe kerül óvodai munkánkban. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása (beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel) az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. A beszélni tanulás serkentői a sok jó 



24 

 

beszéd, minta és beszédalkalom. Ez a harmonikus érzelmi és értelmi fejlődés alapja 

is.  

  A gyermekek hat éves korig sajátítják el az anyanyelvet. Ebben az 

időszakban alakul ki egy olyan szint, amely hosszú időre, akár véglegesen is 

meghatározhatja a gyermekek viszonyát az anyanyelvhez. 

 A család, mint az anyanyelv elsajátításának első színtere, döntően befolyásoló 

tényező az anyanyelvi kultúra kialakulásában.  

 Nem minden családban megfelelő a beszédkörnyezet – nem figyelnek a 

gyermek beszédére, annak megkésett fejlődésére, beszédhibájára – pedig az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a 

gyermek meghallgatására, kérdéseinek megválaszolására kiemelt figyelmet kell 

fordítani.  

 A gyermekek különböző fejlettségi szinttel kerülnek az óvodába. Ezért érezzük 

fontosnak, hogy megismerjük a gyermekek beszédképességét. Ezek ismeretében 

tudatosan formálhatjuk, gazdagíthatjuk, korrigáljuk a beszédhibákat. Tulajdonképpen 

a szakember (logopédus) munkája mellett, vele együttműködve végzünk anyanyelv 

fejlesztő játékokat, melyekből saját gyűjteményünk van. A logopédus kérésére 

különös tekintettel ügyelünk mindennapjainkban a hangerőre, beszédritmusra, 

hangszínre, légzéstechnikára, stb. Előfordulnak olyan problémák, amelyek nem 

igényelnek logopédiai korrekciót, de tudatos és következetes fejlesztő tevékenységet 

igen.  

 Az anyanyelvi nevelés egységes folyamat, amely magában foglalja a verbális 

és nem verbális kommunikációt. A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde 

ösztönzést ad a gyermeki beszédre. 

 Fontosnak tartjuk, hogy e célok érdekében megnyerjük a szülőket is.    

A Kárpát  - medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és –

lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 

Cél 

- Tevékenységek közben elősegíteni a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakulását. 

- Biztosítani a beszéd, a szóbeli közlés kifejezőkészség fejlődését, a tanulás 

optimális feltételeit. 

 

Feladat 

- A nyelvi érintkezés alapvető formáinak alakítása. A megfelelő színvonalú 

beszédértés. 

- Játékszituációkban újabb és újabb szavakkal ismerkedjenek meg, ezáltal 

gazdagodjon szókincsük, fokozódjon beszédkedvük. 

- Képessé tenni őket arra, hogy ők is meghallgassanak másokat. 

- Beszédtechnika, beszédhibák javítása logopédus segítségével. 
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A fejlődés várható jellemzői 

 

- A gyermek szívesen beszéljen, gondolatait, érzéseit összefüggően fejezze ki. 

- Értsék és ismerjék a használt szavakat akkor is, ha a szokásostól eltérő 

beszédhelyzetekben használják. 

- Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni egymást. 

- Beszédüket életkori sajátosságaiknak megfelelően, aktuális helyzetnek megfelelően 

gesztikulációval, mimikával kísérjék. 

 

Nemzetiségi nevelés 

Cél  

 Olyan irodalmi anyag megválasztása, amely az élménynyújtás mellett segíti a 

gyermek nyelvtanulását, fejleszti és gyarapítja szókincsét. 

 

Feladat 

- A gyermek megismertetése a német nemzetiség kultúra kincseivel, 

néphagyományaival, szokásaival. 

- Nyelvjárás szerinti mondókák, versek és újévi köszöntők, húsvéti hívogatók, 

kiszámolók, altatók átörökítése. 

- Fontos az ismétlés, szemléltetés, dramatizálás. 

- Versek, mondókák játékos mozgással történő összekapcsolása, mely 

hozzájárul a gyermek érzelmi biztonságához.  

- Korcsoportnak megfelelő terjedelmű vers, mondóka, mese kiválasztása. 

A mese, vers a gyermek számára örömforrás. Fantáziája, kreativitása pozitív 

élményhez juttatja. 

A mondókák ritmusa, hanglejtése, a szavak dallama a gyermek számára jól 

érzékelhető, így nagyon fontos eszköz a beszédfejlesztésben is. 

Még ha nem is értik a szavak jelentését, a ritmus és a szavak összecsengése, 

hangzása arra készteti a gyermeket, hogy újra és újra elmondhassa a verset, 

mondókát. 

Az egyszerű mesék az állatokról szólnak. Később, a fejlődés során a gyermek 

felvállalja a párbeszédet, kényszer nélkül elsajátítja a szavakat, szófordulatokat. 

Képeskönyvek nézegetése, az olvasóvá nevelés mellett a szemléltetést is jelenti. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

- A gyermek önként kérje a vers, mese ismétlését, igénnyé váljon. 

- A mesei motívumok, bábozása, dramatizálása, képi megjelenítése során 

német nyelvi ismereteiket alkalmazzák. 

- Irodalmi élménynyújtás során kiejtésük javul, bővül szókincsük 
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10. A játék 

 A gyermeki személyiség fejlesztése az életkornak megfelelő tevékenységek 

gyakorlása közben történik, hiszen a gyermeknek lételeme az aktivitás. A gyermek 

nem tud nem tevékenykedni. 

 

Játék 

 

 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége és így 

az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

 A játék a gyermek cselekvési szükségletéből, belső aktivitásából, tájékozódási 

és önállósodási törekvéséből táplálkozik.  

 A játék szabad képzettársításokat követő szabad folyamat, elemi pszichikus 

szükséglet. Az óvodában mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és 

zavartalanul ki kell elégíteni ezt az igényt. 

 A játék a gyermek tájékozódó tevékenysége. Kiemelt jelentőségű, mert a 

külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait a játékban 

rendezi. Így válik a pszichikumot, mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, 

élményt adó tevékenységgé.  

 A társas kapcsolatok alakulásának, a társas szükségletek kielégítésének 

legfontosabb színtere a játék. A felnőtt szerepe az, hogy utánozható mintát ad a 

játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható 

társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha elakad a játékfolyamat. A 

felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

 A játék a gyermekek vágyainak, érzelmeinek, érzéseinek, fejlettségének 

legjobb közvetítője.  

 Önkéntes, szabad, spontán tevékenység, örömteli cselekvés. Örömforrás, 

mely a tevékenykedés, a manipuláció, a funkcionálás öröméből fakad. Az öröm 

fakadhat valamilyen kellemes élmény felidézéséből, újraéledéséből, valamilyen vágy 

beteljesüléséből, vagy félelemtől, fájdalomtól, szorongástól, kellemetlen szituációból 

való felszabadulásból. Így a játék egyik sajátossága, hogy feszültségoldó hatással 

bír. A játék önállóságra is nevel, alkalmat ad a gyermek alkotási vágyának 

kielégítésére. Fejlődnek alkalmazkodási képességei a különböző helyzetekhez, 

társaihoz. 

 A játékszituáció kialakulása: „mintha” helyzetek gazdagítják képzeleteit, 

gondolkodását, megfigyelőképességét. A játék körüli gondok, konfliktusok 

megoldása szép és érdekes feladat. A konfliktusok megoldása hozzájárul a 

problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez. Az óvónő, gondozónő jelenléte 

elengedhetetlen némely megoldhatatlan konfliktus elrendezésében. 

A játékban sok az örömforrás, derű, vidámság, melyek felébresztik a 

gyermekben a beszéd, a közlés kedvét. 
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A játék során a cél elérése csak erőfeszítés, kitartás, tervezés, gondolkodás, 

fegyelmezett cselekvés során lehetséges. Mindezekre a játékban nem kell kívülről 

kényszeríteni a gyermeket. 

Gondolkodtató játékok során új ismeretekre tehetnek szert, fejlődik figyelmük, 

megfigyelőképességük, kialakulnak képességeik, készségeik. 

Alkotó játék során fejlesztenünk kell az eredmény, a befejezettség iránti  

igényt. Sok alkotó fantázia, gondolkodás, kitartás, kezdeményezőképesség, irányító 

képesség szükséges. 

Az élmények és a játék között szoros a kapcsolat. Az egészséges 

személyiség fejlődése érdekében különösen fontos a sok élmény, amelyet a 

családból, a környezetből hozhatnak, vagy az óvodás társaival élhet meg. A gyermek 

élményszerzése éppen olyan fontos, mint az óvónő, gondozónő által irányított. Az 

egyéni és a csoporttal átélt közös élmény egyaránt hatnak a csoport játékára is. Ha 

erős az egyéni élmény, akkor az egész csoportra kihathat. A gyermeki élet 

eseményei, a család, emlékek, képzelődések, mind jól megjátszható témák. Ezek a 

témák beszélgetések, illetve a játék során kerülhetnek elő. 

A gyermeki játékra kell a legtöbb időt fordítani. El kell érnünk, hogy nyugodt, 

kiegyensúlyozott, kitartó legyen a játék. Legyen elég idő, megfelelő hely, hogy az 

elképzelt, megkezdett játék megvalósítható kapkodás nélküli tevékenység legyen. 

 

Cél  

A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Közös élmények 

együttes megélése, gazdagítása, a szocializáció, az érzelmek, szokások elősegítése, 

fejlesztése.  

 

Feladat 

- Nyugodt légkör, megfelelő hely, idő, eszköz és élményszerzési lehetőség 

biztosítása. Az udvarban, kirándulások, túrák alkalmával az adott hely, szituáció 

megélése, tapasztalatok gyűjtésére minél több lehetőség biztosítása. Élményszerzési 

lehetőség biztosítása a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a 

szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabály játékokhoz.  

- Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítsa a játék folyamatában az 

élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását, társas kapcsolatok, élmények 

gazdagítását, érzelmek, szokások, magatartásmódok formálását. Szükség és igény 

szerint mindezt figyelmes és érzékeny reagáló készséggel tegye (együttjátszás, 

támogató, serkentő, ösztönző magatartással). 

- Rugalmas napirend biztosítása; kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- Önállóan, szabad elhatározásból vegyenek részt a játékban. 

- A játék folyamatát önállóan és kreativitásuktól függően, szabadon alakítsák. 
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- Kialakuljanak a játékban az együttműködés szokásai, az udvarias magatartás 

formái. 

- Fejlett személyiségük, társas kapcsolataik érzelmi kötődéseik 

 megmutatkozzanak. 

- A legegyszerűbb gyakorlójátéktól a feladatok differenciálásával, 

 kötelezettségek vállalásával, akadályok leküzdésével jussanak el az összetettebb 

játékfajtákig.  

 

Nemzetiségi nevelés 

 

Cél 

- A játék során fejlődjön a megismerő tevékenység, váljék pontosabbá a valóságról 

alkotott kép. 

A játék során sok lehetőséget rejt a nyelvi ismeretek önként vállalt reprodukálása, 

alkalmazása. 

 

Feladat 

- A nyelvtanulásnak, a kultúra átadásának, a hagyományok ápolásának 

hatékony eszköze a játék. 

- A játékot nem erőltetni kell, hanem szabad elhatározásából válassza a 

gyermek a számára legmegfelelőbb játékeszközt, témát, ahol az óvónő is 

játszótárssá válik. 

- A játék feltételeinek a legoptimálisabb feltételeinek biztosítása: hely, idő, 

 játékeszköz. 

 

Gyakorlójáték 

A gyermek utánozza az óvónő beszédét, kiejtését, érzékeli a nyelv ritmusát, 

megnevezi a tárgyakat, tevékenységeket. 

Szerepjáték 

Dramatizálás, bábozás, mese. Alakítsunk ki hagyományos, jelzésértékű vagy 

meseszerű játékkezdést és befejezést.  

Párbeszédek gyakorlása, kérdés-felelet, egy-egy szó, mondat játékos ismételgetése, 

közös élmények megjelenítése. 

Szabályjáték 

Mozgás, tánc, memóriajáték. 

Az új szavak megismerése, gyakorlása. Szókincs fejlesztése, gyarapítása, állítása, 

tagadás. Segítik a helyes kiejtés gyakorlását. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- Szabadon dönthessenek, hogy elfogadják-e az óvónő, gondozónő 

kezdeményezését. 

- Élményeiket, tapasztalataikat játsszák el. 
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- Biztonságérzetük, jó kedélyük, kiegyensúlyozottságuk erősödjön a játék 

 ismétlése során. 

- A játékfajták megválasztásával fejezzék ki örömüket, érdeklődésüket, a 

játékos tevékenység komolyságát. 

 

11. Munka jellegű tevékenységek 

A munka, a munka jellegű tevékenységek során olyan készségek, képességek 

alakulnak ki, mint kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság, önértékelés amelyek 

segítenek a közösséghez, a környezethez fűződő pozitív viszony kialakításában. 

Megtanulják környezetük védelmét, megóvását, a munka értékteremtő szerepét, 

megbecsülését. 

Feladatunk 

Lehetőséget biztosítunk a gyerekek önkéntes, belülről fakadó munkavégzésére a 

csoportszobában és a szabadban is. 

Az egyes munka jellegű tevékenységek során a gyermekekkel megismertetjük a 

munkafolyamatok sorrendjét, az eszközök használatát, az ehhez kapcsolódó 

szokásokat szabályokat. 

Biztosítjuk a munkához szükséges, a gyerekek testi épségét nem veszélyeztető 

eszközöket. 

A gyermekek a saját személyük és a csoport érdekében végezzenek el olyan 

munkát, amelyre egészségük károsodása nélkül képesek. 

Fontos a csoporthagyományokhoz kapcsolódó olyan munka, mint ünnepi 

készülődés, takarítás, teremrendezés, díszítés, ajándék készítés 

A gyermekek a munka eredményeként szokták meg, hogy óvják, védjék 

környezetüket. 

Az önkiszolgálás során a gyerekek megtanulják a saját személyük körüli teendők 

elvégzését, mint étkezés, testápolás, öltözködés, holmijuk rendben tartása, 

környezetük rendjének megőrzése 

A közösségért végzett munka, például a naposi munka, amelyet önkéntesség 

jellemez, és a másokért végzett tevékenység tesz vonzóvá. A napos figyel társaira, 

az asztal rendjére, az étkezés zavartalan lebonyolítására 

A gyerekek végeznek alkalomszerű megbízatásokat is, amelyet a gyerek egyéni 

fejlettségéhez mérünk 
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A környezet, növény és állatgondozás nagyon fontos a környezettudatos szemlélet 

formálásában, alakításában. Elengedhetetlen az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés biztosítása, hogy a gyerekek megismerjék a felelős állattartás 

szabályait, az újra hasznosítható anyagok feldolgozását (komposztálás) a környezet 

növényeinek gondozását, ápolását.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyerekek vegyék észre maguk körül az elvégzendő munkákat. 

Önként, önállóan végezzenek feladatokat 

Segítsenek társaiknak, a köztük dolgozó felnőtteknek. 

Az eszközöket mindig megfelelően használják, tartsák rendben. 

Legyenek tisztában a környezetvédelem alapvető szabályaival, alakuljon ki a 

környezettudatos gondolkodás, a holisztikus látásmód. 

 

12. A különböző tevékenységi formák és színtereik bemutatása 

12.1.  Mesélés-verselés 

 

 A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének 

egyik legfőbb segítője. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, 

gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, 

verselésre. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók 

(felnőtt játéka ölbeli gyermekkel), versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi 

biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. 

 Ritmusukkal, mozdulatokkal, szavak egységével hozzájárulnak az érzelmi 

élmények biztosításához.  

 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 mindennapos mesélés, verselés, mondókázás során ügyelnünk kell a 

szoros érzelmi kapcsolat, meghitt légkör megteremtésére. Ebben a személyes 

kapcsolatban a gyermek biztonságban érzi magát. Ez az állapot egy belső 

képalkotás folyamata, amely az élményfeldolgozás egyik fontos formája. 
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 A mese különösen alkalmas a gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a gyermek szorongásait, s egyben feloldást, megoldást 

kínál. 

 A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés a gyermek mentális 

higiénéjének nélkülözhetetlen eleme. A mese erkölcsi nevelő hatása átjárja az egész 

személyiséget. 

 A mese, vers anyaga változatos legyen. Népi-  népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történetét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi a  klasszikus és kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van az óvodában. Gerincét a magyar népmese adja, 

ezzel is ösztönözve a gyermekeket a néphagyományok megőrzésére, 

továbbadására. 

 A mesékben a természet emberarcú. A Hold, Nap, fák, állatok, növények 

beszédesek, varázserejűek, megszólíthatóak és válaszolnak, segítenek, 

útbaigazítanak. Csodákkal, átváltozásokkal ráébresztenek a mélyebb értelemben vett 

pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

 Irodalmi anyagunkat úgy állítjuk össze, hogy a mese, vers, mondóka, 

elbeszélés, történet a gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének, érdeklődésének 

megfeleljen.  

 Fontos szempontnak tartjuk mindemellett a nyelvi ízlésformálást.  

 Cél  

- A 3-7 éves korosztály fejlesztése. Az érzelmi biztonság, mint lelki szükséglet 

megteremtése. Az anyanyelv ápolása, fejlesztése. Irodalmi élmények (pszichés) 

értelmi kisugárzása. Érzéki - értelmi élményeken keresztül személyiségük 

gazdagítása. Az etikai kontroll alakítása. 

 Feladat  

 - A gyermek és az irodalom tudatos és aktív kapcsolatának megteremtése. 

- Az irodalmi érdeklődés felkeltése, az irodalom szeretetének megalapozása.  

- Olvasóvá nevelés. 

- A gyermek esztétikai fogékonyságának, erkölcsi érzelmeinek fejlesztése. 

- Fejlessze a gyermek beszédét, kifejezőkészségét, helyes és szép kiejtését, 

hangsúlyozását, beszédritmusát. 

- Fejlődjön a gyermek szókincse. 

- Szélesítse a gyermek látókörét, fejlessze értelmi képességét, különösen az 

emlékezetet, képzeletet. 

 

A gyermek és a szülő kapcsolata, igénye az irodalommal 

 

Ha a családokban az olvasásnak olyan légköre alakul ki, melyben a felnőttek 

és a gyermekek közös öröme a mesélés, verselés, képeskönyv nézegetés, akkor a 

szülőkben és a gyermekekben egyaránt felmerül az igény az óvodai versek, mesék 

megismerésére is. 
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A rohanó világban a családok kis hányadában jelentkezik ez az igény. A 

gyermek igényét nagymértékben az óvoda vállalja magára. Elmaradnak a meghitt 

esti mesélések, történetek kitalálása, mondókázás.  

A szülők igénye legyen az év során vásárolható (akár kölcsönözhető 

óvodánktól) könyvek. 

A gyermeki igény a bábozásban, dramatizálásban jelentkezik. A bábozást 

kielégítjük változatos bábok készítésével. Évente több alkalommal hívunk óvodánkba 

neves előadókat így biztosítjuk a gyermek részére a „bábszínház” élményét. 

Ezekkel az előadásokkal tovább fejlesztjük a mese, a bábok iránti 

szeretetüket. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

Óvodáskor elején mindvégig fontos, hogy a mese vagy elbeszélés ne legyen hosszú, 

a tartalma világos, mondanivalója a gyermekhez közel álló, szerkezete egyszerű, a 

nyelvezete lendületes és képszerű legyen. 

- Ilyen mesék a következők: állatmesék, népmesék, verses mesék, láncszerkezetű 

halmozó mesék, vigasztaló, lovagoltató, ringató, simogató mondókák. 

A fejlődés folyamán több tapasztalatot, ismeretet szereznek, jobban látják az 

összefüggéseket, érdeklődési körük bővül, a hosszabb, bonyolultabb, elágazóbb 

szerkezetű meséket is követni tudják. A valóságot képesek elválasztani a mesétől. 

- Ilyen mesék a következők: állatmesék, tündérmesék, tréfás hangulatú láncmesék, 

külföldi szerzők meséi, mondókák, kiszámolók, verses mesék. 

Az óvodáskor végére már megértik a hosszabb terjedelmű, bonyolultabb szerkezetű 

összetett mondanivalókat tartalmazó tündérmeséket, realisztikus meséket, klasszikus 

elbeszéléseket, technikai tárgyú elbeszéléseket. 

- Ilyen mesék a következők: állatmesék, tündérmesék, klasszikus elbeszélések, 

természeti jelenségekkel kapcsolatos elbeszélések. 

Az éves terv elkészítésénél az évszakoknak megfelelően és az ezekhez kapcsolódó 

ünnepek figyelembevételével tervezzük az irodalmi anyagot. 

 

- A gyermek szívesen hallgasson mesét, verset, mondókát, elbeszéléseket. 

- Legyen kedvenc meséje, epizódja, rokonszenves hősök cselekedetei. 

- A gyermek tisztán, természetes hanghordozással, a ritmust érzékeltetve mondja a 

verseket, mondókákat. 

- Kezdeményezze a mesemondást, magától szívesen meséljen. 

- Minden irodalmi ismeretnyújtás az óvónőnek, a gyermeknek egyaránt közös 

örömforrás legyen. 
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 A nemzetiségi nevelés feladatai 

 

Cél A gyermekek életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelően, a család és a 

környezet hatásait, elvárásait figyelembe véve ismerjék meg, sajátítsák el a német 

nemzetiségi nyelvet. 

 

Feladat 

- Ápolni, fejleszteni a hagyományokat, szokásokat, ezen keresztül 

 elsajátítani a nyelvet. 

- Megteremteni, segíteni a német identitás tudat kialakulását. 

- Figyelembe venni a gyermek nyelvismeretét, megalapozni, fejleszteni a 

nyelv szeretetét, játékosságon keresztül. 

- Előkészíteni, megalapozni a német nyelv iskolai tanítását 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

A gyermek életkorának, egyéni képességének megfelelően rendelkezzen olyan 

szókinccsel, amelynek nagy részét különböző helyzetekben alkalmazni is tudja, 

kibővítve a passzív szókinccsel. 

- Ismerjen egyszerű meséket, tudjon mondókákat, verseket visszaadni, 

ismerjen, játsszon szívesen játékos dalokat, mozgásos szabályjátékokat. 

- Értse meg, alkalmazza a köznapi életből vett utasításokat, tevékenységeket, 

udvariassági és viselkedési szokásokat (köszönés, megköszönés). 

- Ismerje és alkalmazza a helyi német nemzetiségi szokásokat, 

hagyományokat, a „sváb nyelvet”. Merjen alkalmazkodni a természetes német 

nemzetiségi kultúrához, tanulja meg más népek nemzetiségek értékeit tisztelni!   

 

12.2. Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

 

A zenei nevelés elsősorban az érzelmekre hat, de egyidejűleg az értelemre is. Az 

együttlét társas örömet jelent, és fejleszti a zene iránti fogékonyságot. A zenei 

nevelésben is szem előtt kell tartani, hogy a játék a gyermek legfontosabb 

tevékenysége. Minél több játékos mozgással társuló dalanyagot válasszunk. A nap 

folyamán énekeljünk sokat, tisztán, szépen. A szép éneklés zenei élményt nyújt, 

példamutatás a gyermek átélt élményéhez. A gyermek spontán éneklése a nap 

folyamán bizonyíték arra, hogy a dalokat nem  mint „tananyagot” tanulták meg, 

hanem benne élnek, és egy-egy játékhelyzetben felelevenítik azokat. A 

gyermekdalok éneklésénél fontos az élő beszédhez igazodó ritmus. A ritmus fontos, 

rugalmas változásai teszik élővé a dallamot. 
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A zene feloldja a gyermeki szorongást, félelemérzetet. Az óvónő, gondozónő 

teremtsen nyugodt, biztonságot jelentő légkört, hogy a gyermek bátran kifejezésre 

juttassa gondolatait, ösztönös, érzelmi módon, értelmi indítékból fakadó énekléssel. 

A magyar gyermekdalok, énekes játékok alkotják az óvodai dalanyag legnagyobb 

részét. Ezek a felnőttek ritmusaiból, népszokásaiból ellesett motívumok. 

Az óvodai zeneanyagot Forrai Katalin, Kodály Zoltán gyűjteménye alapján állítjuk 

össze és kiegészül az igényesen válogatott kortárs alkotásokkal. E gyűjtemények a 

mondókákat, énekes játékokat, művészi értékű, a magyar népzenei sajátosságokra 

épülő gyermekdalok és más népek dalait is tartalmazzák. Más népek dalait a magyar 

dalok ismerete mellett tanítsunk. A dalokkal egyenrangúak a mondókák, melyek a 

beszélni tanuló gyermeket szép kiejtésre, folyamatos beszédre szoktatják. A 

mondókáknak, mint a gyermekdaloknak is szövege, hangsúlya, ritmusa, mozgásos 

játéka van, de a hanglejtése félig beszéd, félig dallam. Az óvoda zenei anyaga a már 

említett énekes játék. Az énekes játék attól értékes, hogy a gyermek szívesen vállalja 

a sok ismétlést, mert közben szerepet játszik. Sokoldalú, életkorhoz illő, mert az 

óvodáskorú gyermek szívesen vállal kiskacsa, kiscica, diófa, liliom, csigaszerepet. 

Türelmesen (vagy éppen izgatottan) várja a játék csattanóját (amikor leguggolnak, 

megfordulnak, párt választanak), hogy újra énekelhessék a játékot. 

Értékként kell megemlíteni az énekes játékok hatását a társas kapcsolatok 

alakulására. Egyszerre többen, együtt mozognak, énekelnek. Az óvónőnek, 

gondozónőnek számtalan játékos módot, szerepet kell vállalnia, hogy játékos 

formában fejlessze a gyermek éneklési kedvét, zenei fejlődését. A gyermek figyeli, 

hogy mi történik társuk, az óvónő, gondozónő között, egy-egy gyermek 

megnyugtatása a többiekre is jó hatással van. Amikor az óvónő, gondozónő egy 

gyermekkel játszik, a többi is azonosul az ölben ülővel, annak örömével és mind 

többen jönnek megkérni, hogy „velem is”, „nekem is”. 

Az énekfoglalkozáson kívüli éneklés közben is fejlődik a ritmusérzék, a hallás. A jó 

zenei légkör fontos követelmény, nem korlátozódik a zenei foglalkozásokra, hanem 

átszövi az egész napot, beépül a nevelőmunka teljes folyamatába. 

 

- Játszunk és énekeljünk akkor is, amikor a gyermek igényli. 

- Csendben énekeljünk, dúdoljunk, hangulatkeltésre, vagy éppen 

megváltoztatására törekedjünk (szomorú esős napon vidám dalt énekeljünk). 

- Játékhelyzetekben alkalmazzuk a hangutánzást. 

- Mindig helyzethez igazodó dalt énekeljünk. 

- Nyáron, az udvaron játsszák el a tanult játékokat, nagyobb térben, ahányszor 

akarják. 

- Kirándulásokon pihenésként játsszunk vagy énekeljünk! 

 

Cél – a hangulat, a felszabadult vidámság megteremtése. 

A zenei képességeken túl, zenét értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált boldog 

emberré nevelés. 
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Feladat 

 

- A zenei érdeklődés felkeltése, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása. 

- Zenei hallás, ritmusérzék, szép mozgás fejlesztése, a zenei anyanyelv 

megalapozása. 

- A gyermek zenehallgatás során ismerje meg a néphagyományokat, a magyar 

és más népek dalait, amelyek alapot adnak a zenei műveltség fejlesztésére. 

- A gyermekdalok ritmusából fakadó harmonikus mozgás elősegíti a gyermek 

mozgáskultúrájának fejlődését. 

- Az elsősorban mozdulattanításra épülő foglalkozásokon a gyermekek 

megismerkednek a magyar és német nemzetiségi néptánc alapelemeivel. 

- A gyermekek leljék örömüket az énekes táncos népi gyermekjátékokban. 

 

 

Zenehallgatás az óvodában 

 

Az óvodai zenehallgatás célja, hogy a gyermek figyelmét a dal, az ének és a 

hangszerjáték szépsége köti le. 

Hangterjedelmében egyáltalán nem korlátozott, kicsiknek is nagyoknak is 

énekelhetünk bármilyen dalt. Függ azonban az óvónő éneklési készségétől, 

hangszertudásától. 

Az óvónő szép éneklését, furulya- vagy hangszer játéka, az óvónők kánonéneklését 

értékesebbnek tartjuk, mint a láthatatlan előadó művészi előadását. A gyermek 

csendes rácsodálkozása a bizonyíték arra, hogy milyen minőségi különbség van a 

két „eszközhasználat” között.  

A zenehallgatás legyen olyan, amit az óvónő zenei felkészültségének megfelelően, 

ízlésesen tud előadni. Fontos, hogy a zenei élmény nyújtásánál az  

előadó személye ismert legyen, lássák, ismerjék, szeressék. Még fokozhatóbb 

legyen a művészi, érzelmi átélés, testtartással, mimikával, mozdulatokkal is 

kísérhetjük a dalt. Ebben az életkorban az óvónői énekkel szemben nem 

versenyezhet a „gépzene”. A gépi zenehallgatást csak fokozatosan lehet bevezetni, 

a gyermeket szoktatni kell az újfajta élményhez. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- A gyermek szívesen énekeljen, vegyen részt a játékban, ezáltal is a készségei 

fejlődjenek. 

- Kezdeményezze az éneklést, a játékot, a már megismert és begyakorolt zenei 

fogalmakat tudják összekapcsolni. 

- Szívesen vegyen részt többszereplős, komplikált mozgást igénylő játékban. 
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Nemzetiségi nevelés  

 

Cél – zenei örömnyújtás a gyermek számára. A hallás, éneklés, mozgás, beszéd 

egységének megteremtése. 

 

 

Feladat 

- A dallam, ritmus, mozgás feleljen meg a gyermek képességének 

- A szöveg egyszerűsége, érthetősége tegye lehetővé a megértést, esetleges 

alkalmazását. 

- Német dalok, körjátékok mellett saját gyűjtésű, tájjellegű gyermekjátékok, 

énekek, mondókák felhasználása. 

- Az óvónő példaadó előadása, esztétikai élmény nyújtása, meghitt kapcsolat 

erősítése. 

- A zenei készségfejlesztés során német kifejezések alkalmazása, egyszerű 

 utasítások adása. 

-         Német nemzetiségi táncok bemutatása, gyakorlása (ha lehetséges harmonika, 

gitár kísérettel). 

 

A zenehallgatás során megfigyelhetik a kiejtést, mozoghatnak a zenére, 

megtanulhatják az énekeket, dalos játékokat. Körjátékok, dalos játékok során 

azonosulhatnak a nemzetiségi szokásokkal, kultúrával. Felfedezhetik, ha nem is 

fejezi ki a másságot, a népek kultúrája közötti különbséget. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- Ismerjék, gyakorolják, ápolják a nemzetiség kultúráját. 

- Szívesen játszanak, kedvük teljék a dalos játékokban. 

- Szókincsük gyarapodjon, mozgáskultúrájuk fejlődjön. 

- A megtanult dalokat, körjátékokat, népi táncjátékokat ünnepeken is előadják. 

- Örömforrásként gyönyörködtessen, a gyermekek élvezzék a zene hallgatást , 

az éneklést, mozgást. 

 

12.3. Rajzolás, festés, mintázás és kézi munka 

 

Cél  

 Komplex élménynyújtás a természeti, társadalmi környezetből. Természetes 

módon addig tevékenykedjen, amíg kedve tartja. A vizuális műveltség 

megalapozása, fejlett látáskultúra, ábrázoló készség, a szép felfedeztetésének 

biztosítéka. Olyan gyermek nevelése, aki igényli a szépet és befogadja azt. 
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Feladat 

 

- Elsősorban a hely, idő, az életkori sajátosságoknak megfelelő eszközök 

biztosítása. 

- A már megismert technikák alkalmazása, gyakorlása. 

- A gyermek a technikai ismeretek birtokában örömmel, felszabadultan, 

kreatívan, fantáziájára támaszkodva alkosson. 

-  A gyermeki munka megbecsülése, környezet szépítésében való felhasználás, 

kiállítás rendezése.. 

- Egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segíteni a gyermekek képi 

gondolkodásának kifejező képességének kibontakozását, fejlődését. 

- A gyermekek esztétikai érzékenységének szép iránti nyitottságának alakítása. 

 

A vizuális tevékenység sokszínű, összetett terület a nevelés folyamatában. 

Magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, építést, képkialakítást, konstruálást, 

kézimunkát, környezet díszítését, szépítését. Továbbá a népművészeti elemekkel, 

szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi 

környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség 

fejlesztésének. 

A gyermek képes legyen környezete esztétikus formálására, általa alkotott minden 

építmény, kép, alkotás magába hordozza az Ő belső értékét, fantáziáját. Ezért a 

gyermek alkotásait úgy tekintjük, mint a személyiségük egy-egy kivetített darabját, 

amelyben érzelem, vagy szorongás, öröm, fantázia fejeződik ki. Jelzéseket kapunk 

személyisége irányultságáról, képi megjelenítő, alakító képességeinek fokáról. Erre 

alapozva érvényre jut az egyéni kifejezésmód, szubjektív színhasználat, saját ötlet, 

önállóság. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására, és a tehetségek bátorítására. 

Az óvodáskor elején a gyermek valamilyen firkálási szinten áll. Felmérjük milyen 

szinten áll, megfigyeljük egyéni képességeit, figyelembe vesszük életkori 

sajátosságait.  

Programunk lehetővé teszi, hogy mindennapi tevékenység legyen az ábrázolás, 

rajzolás. Az óvónő, gondozónő feladata elsősorban a hely, idő, megfelelő (életkori 

sajátosságnak) eszköz biztosítása, hogy megteremtse a lehetőséget annak, hogy a 

gyermek saját kedve szerint firkáljon, rajzoljon, tevékenykedjen. 

Az óvónő, gondozónő rajzoló, mintázó, tevékenységének kedvcsináló, biztató 

szerepe nélkülözhetetlen a bátortalan gyermek esetében. De önfegyelmet kell 

gyakorolnunk abban, hogy felnőttes stílusunkkal rá ne telepedjünk, el ne nyomjuk a 

gyermek alkotó kedvét. A szülő segítségét is kérjük abban, hogy otthon is 

biztosítsanak a gyermek számára lehetőséget e tevékenység gyakorlásában, 

örömszerzésben. 

A gyermek örüljön a kész alkotásnak, őrizze, becsülje meg, kezdettől fogva mi is ezt 

tesszük, minden befejezett alkotást örömmel fogadunk, megbecsüljük. Azoknak az 

időszakoknak örülünk, amikor a gyermek elmélyedve, „félhangos zsibongásban” 
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dolgozik. Minden munka elárul valamit egyéni rajzfejlődéséről, a foglalkozás jó 

légköréről, technikájáról, stílusáról. A kifejezés, az elmondani tudás öröme a gyermek 

első esztétikai jellegű élménye, egyéniségének, önállóságának kezdete. 

Feladatunk, hogy eljuttassuk a gyermeket az ábrázolás megszerettetéséig, fejlődjön 

értelmi, érzelmi képessége, kézügyessége, ismereteket, tapasztalatokat, élményeket 

szerezzen. 

Programunk lehetővé teszi, hogy más tevékenységekkel összekapcsoljuk az 

ábrázolás tevékenységet. Ezt nagyon előnyösen alkalmazzuk is: irodalmi, 

matematikai, a külső világ tevékeny megismerése során, valamint játék keretében. 

Arra is módot nyújt programunk, hogy mikró csoportokban, játékidőben 

tevékenykedhessen a gyermek. Óvónőink állandó önképzés, továbbképzés 

keretében bővítik ismereteiket, „ötlettárukat” (népi kismesterség, foltvarrás, batikolás, 

agyagozás, origami). A szülők is szívesen részt vesznek különböző anyagok, 

termések, gyűjtésében. 

Óvodai eszköztárunkat folyamatosan pótoljuk. 

A mindennapi rajzoláshoz, kézimunkához szükséges eszközök minden 

csoportszobában rendelkezésre állnak. Dajkáink nagyon megértőek és együtt-

működőek, ha néhány technikai eljárás rendetlenséggel jár. 

Szülőföldünkhöz (szűkebb értelemben városunkhoz) való kötődésünk, 

hazaszeretetünk intim megnyilvánulásaként gyakran felidézzük szülőhelyünk, 

gyermekkori környezetünk emlékképeit, ahova rendszeresen eljárunk (Szoborpark, 

Harsányi hegy, szőlőhegy, Fülemüle erdő, Török domb, lankák). 

Állandó és alkalmi kiállításokat rendszeresen látogatunk. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- Az építésben, téralkotásban ötletgazdagabbak, kreatívak legyenek. 

- A térbeli kiterjedéseik, elképzeléseik, a főbb formai jellemzők megnevezésére 

képesek legyenek. 

-  Élményeik, elképzeléseik, képzeleteik megjelenítésében használják és képesek 

legyenek értékelésre, önértékelésre. 

- Önállóan, csoportosan tudják alkalmazni a megismert technikákat. 

Segítsenek díszíteni környezetüket, érezzék, lássák a szépet. 

- Késztetést érezzenek a technikai tudásuk aktivizálására, különféle új technikák 

kipróbálására. 

 

Nemzetiségi nevelés  

 

Cél  

 Tevékenység közben ismerkedjenek a környezetükkel, a világgal. A szerzett 

tapasztalatok, élmények kifejezése, beszédkészség fejlesztése. 
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Feladat 

- Különböző tevékenységek során az eszközök, munkafolyamatok 

megnevezése egyszerű formában. 

- Kérdések, kérések, egyszerű utasítások alkalmazása, megértése. 

- Megismerkedhetnek a népi mesterségekkel, a nemzetiségi kultúra tárgyi 

emlékeivel. 

- Elkészíthetik nagyszüleik korabeli, természetes anyagokból készült 

játékszereit (csuhé, fonás, rongybaba, töklámpás). 

 

12.4. Mozgás 

 

A rendszeres egészségfejlesztés, testmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és 

képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei, melyek 

hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy- és kismozgások 

kialakításához.  

A mozgás tehát az óvodai nevelés folyamatában a gyermek egészséges testi, 

mozgás és személyiség fejlesztését szolgálja. 

A gyermek egészséges fejlődésének érdekében megteremtjük azokat a 

feltételeket, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, 

ellenálló és alkalmazkodó képességét. Ennek érdekében jó levegőjű, tiszta, 

egészséges környezet kialakítására törekszünk. A gyermek olyan környezetben 

fejlődjön, amely a mozgásra ösztönöz és sok lehetőséget kínál. 

A gyermek óvodáskor elején főleg a kötetlen, szabad nagymozgásokat 

végezze. Ekkor már megjelennek a motorikus alapformái (járás, futás, mászás, 

ugrás, dobás, függés és egyensúlyozás). 

Tudatos tervezéssel a gyermek adottságaitól függően rendszeres gyakorlással 

motoros képességek alakulnak ki. 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, 

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

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás) fejlődésére. 

A különböző mozgások elsajátításának folyamatát a gyermek mozgásigényére, 

mozgástapasztalatára, játékos kedvére építjük. Sokszínű, változatos és örömteli, 

érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal segítjük ezt elő, ezzel 

biztosítva a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását. Figyelembe 

vesszük, hogy a mozgás legértékesebb területe a játék, mert nemcsak kombinált 

mozgásokra ad lehetőséget, hanem újabb tapasztalatok szerzésére is. 

A derűs önbizalmat növelő, segítő szándékot tükröző légkör elősegíti, hogy a 

mozgás beépüljön a spontán tevékenységekbe, szokássá, igénnyé váljon. 
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 Tapasztalataink szerint az urbanizáció rosszul hat a gyermek 

mozgásfejlődésére (autóval közlekedés). A problémát korrigálva helyi természeti, 

domborzati adottságainkat kihasználva heti rendszerességgel a testnevelés mellett 

túra napot is tervezünk. Amellett, hogy szűkebb, tágabb környezetünkről, a 

természetről tapasztalatok, élmények birtokába jutnak még mozognak is a friss 

levegőn. 

Továbbá napirendünk egyik sarkalatos pontja a szabad levegőn való 

tartózkodás, udvari játék, mozgás. Az időjárás függvényében erre délelőtt és délután 

is kiemelt figyelmet fordítunk. A szabadban történő egészséges mozgásban, udvari 

játékban megfelelő hely és idő áll rendelkezésre naponta a gyermekek számára.  

Óvodánkba járó gyermekek többsége valamilyen tartáshibával vagy 

lábboltozati differenciával érkezik. Ezért hagyománnyá vált a preventív torna 

beépítése testnevelési anyagunkba. Nyári élet során adódó lehetőségeket 

kihasználva mezítláb járkálhatnak a homokban, füvön és ezzel is segítjük a 

lábboltozati problémák javítását. Ez a szülők igényével is találkozik.  

Új óvodánk saját jól felszerelt tornateremmel, továbbá műfüves sportpályával 

rendelkezik. Így optimális és méltó körülmények között tarthatunk heti 

rendszerességgel testnevelés foglalkozást. 

Minden testnevelés, testi nevelés, mozgásos szerepnél fontos szem előtt 

tartanunk az óvó-védő feladatokat, hogy biztonságos környezetet teremtsünk 

betartható szabályokkal. 

 

Fejlődés várható jellemzői:  

- Kialakul a kezdeményező képesség, önálló alkalmazkodó képesség, mások 

sikereinek elismerése. 

- Az óvodáskor végére más viszonylag finomabb, összerendezettebb nagyobb 

ügyességet igénylő feladatok elvégzése. 

- Járásuk egyenletes, rugalmas, összehangolt. 

- Gyorsak, kitartóak. 

- Fejletté válik a tér- idő- egyensúlyérzék. 

- Képessé válnak a szabályok betartására. 

- Ismerik és alkalmazkodnak bizonyos vezényszavakhoz.  

- Képesek a sikerek, kudarcok egészséges elfogadásához. 

 

Cél  

Erősíteni a gyermek szervezetét, ellenállóbbá, alkalmazkodó képesebbé tenni. 

 

 

 

Feladat 

A szabad mozgás, a természetes mozgásigény kielégítése a szabadban, a 

mindennapos testnevelés során, valamint a kötelező testnevelés keretében. 

Egyszerűbb, érthetőbb vezényszavak, szakszavak alkalmazása. 



41 

 

Viszonyulások, irányok kapcsolása. 

          Utasítások, amelyek a nap folyamán bármikor alkalmazhatók, ezek megértése 

,            használata. 

Az eszköz megnevezése, a szókincs bővítése. 

A testi és szellemi fejlődés szoros összhangban van. A gyermek egészséges 

testi-lelki fejlődésének feltétele a mozgás. Erősíti a szervezetét, ellenállóbbá, 

alkalmazkodóbbá teszi. A gyermekben benne él a természetes mozgásigény, 

a késztetés annak kielégítésére. Ezt részben felhasználhatjuk a németnyelv 

tanítására, gyakorlására. Ez azonban nem akadályozhatja a természetes 

mozgásigény kielégítését, a mozgás nyújtotta öröm érzését. 

 

 Nemzetiségi nevelés 

 

A testi és szellemi fejlődés szoros összhangban van. A gyermek egészséges testi-

lelki fejlődésének feltétele a mozgás. Erősíti szervezetét, ellenállóbbá, 

alkalmazkodóbbá teszi. A gyermekben benne él a természetes mozgásigény, a 

késztetés annak kielégítésére. Ezt részben felhasználhatjuk a német nyelv 

tanítására, gyakorlására. Ez azonban nem akadályozhatja a természetes 

mozgásigény kielégítését, a mozgás nyújtotta öröm érzését. 

 

Cél  

Erősíteni a gyermek szervezetét, ellenállóbbá, alkalmazkodó képesebbé tenni. 

 

Feladat 

- A szabad mozgás, a természetes mozgásigény kielégítése a szabadban, a 

mindennapos testnevelés során, valamint a kötelező testnevelés keretében. 

- Egyszerűbb, érthetőbb vezényszavak, szakszavak alkalmazása. 

- Viszonyulásuk, irányok kapcsolása. 

- Utasítások, amelyek a nap folyamán bármikor alkalmazhatók, ezek 

megértése, használata. 

- Az eszköz megnevezése, a szókincs bővítése. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- Utánzásos mozgás során a gyermek szókincse bővül, rövid mondatokat, 

kifejezéseket képes legyen alkalmazni. 

- Egyszerűbb, érthetőbb vezényszavak értése, alkalmazása, a szabályjátékok 

német nyelvű irányítására, levezetésére legyen képe a gyermek. 
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12.5. A külső világ tevékeny megismerése 

 

A környezeti nevelés több, mint a környezet megismerése. A különböző területek 

integrálódnak és saját kölcsönhatásban erősítik egymást. Minden nevelési területen 

rá kell irányítanunk a gyermekek figyelmét a szűkebb és tágabb környezetük felé.  

Célja: 

A természeti, társadalmi környezet megismertetése, megszerettetése. A gyermek 

olyan pozitív élményhez jusson, amely kiváltja a környezet iránti szeretetet, 

gondoskodást, óvó-védő megbecsülő magatartást. A gyermek életkorának megfelelő, 

minél több tapasztalathoz, ismerethez jusson.  

Érzelmein keresztül felkeltjük érdeklődését a világ iránt, mely megalapozhatja 

későbbi környezettudatos életmódját. 

Célunk, megalapozni a környezetbarát zöld óvoda létrejöttét. 

Két területe: 

- Tárgyi, természeti jelenségek, folyamatok, anyagok megtapasztalása, a 

természeti, társadalmi környezetben. 

- A környezetben, tevékenységben, élethelyzetekben szerezhető matematikai 

tapasztalatok, ismeretek gyűjtése. 

 

Az óvodai környezeti nevelés feladatai: 

 

- A gyermek szerezzen tapasztalatokat a közvetlen és tágabb természeti –tárgyi 

–emberi környezet viszonyairól. 

- A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a 

természethez, emberi alkotásokhoz. 

- Tanulja a természet védelmét, megőrzését. 

- Életkorának megfelelően tudjon eligazodni saját környezetében. 

- Ismerje meg a helyi adottságokat, szokásokat, népi hagyományokat. 

- A környezet és a természet megismerése során matematikai tapasztalatok, 

ismeretek birtokába jusson. 

- Ismerje fel a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. 

- Alakuljon ítélőképessége, fejlődjön tér- sík – mennyiségi szemlélete. 

- Szerezzenek alapvető ökológiai ismereteket. 

- Alkalmazkodjanak a természeti és társadalmi környezetükhöz. 

- Alakuljon környezeti kultúrájuk, amely magába foglalja az életmód, 

gondolkodásmód, viselkedés, természetvédelem, értékrend alakítás, 

felelősségérzet fogalmait. 

- Holisztikus látásmóddal szemlélje a környező világot. 
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A környezeti nevelés megvalósulásának szinterei: 

A környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet. Élményeiket gyűjthetik 

séta, kirándulás alkalmával is. Itt figyelhetik meg a természet szépségeit, a 

természet sokszínűségét. Vezérfonalként szolgálhat a természet örökös 

mozgása, az évszakok váltakozása. A nevelés színtere maga az óvoda, az utca, 

a városunk, a patakpart, a hegyek, dombok, szőlők. 

A kirándulás családias hangulatot áraszt. A gyermek közel kerül a természethez, 

környezetéhez. Az esztétikum megláttatása a mesék, versek, zenék, dalok által 

teljesedhet ki. 

Felelevenítjük környezetünk népszokásait, a helyi néphagyományokat, 

szokásokat, általa erősítjük a szűkebb hazájuk iránti szeretetüket, a 

közösséghez tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra 

értékeinek szeretetét, védelmét. 

A környezeti nevelés a gyerekek által a szülőket is kell, hogy érintse. Így, 

bevonjuk őket a kirándulások szervezésébe, a különböző hasznos hulladék 

gyűjtésébe, parkosításba, játékok javításába, egyéb programjaink szervezésébe. 

A környezettel való ismerkedés az egész óvodai életet átszövi. Ennek 

eredményeként a gyermek biztonságosabban eligazodik a szűkebb és tágabb 

természeti és társadalmi környezetben. Kialakulnak a kulturált magatartás 

szokásai, fejlődik esztétikai, erkölcsi érzéke. 

Az óvodában szerzett benyomások az iskolában válhatnak teljessé. Az óvodában 

megalapozhatjuk egészséges kíváncsiságát a jelenségek kutatásához, 

kérdésekhez, kísérletezésekhez. 

 

A pedagógus feladatai: 

 

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 környezetkultúrára és a 

biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló 

véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításába, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen 

hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

- Az óvoda dolgozói kiemelten kezelik a környezeti nevelést, erre építi a 

fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság 
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pedagógiája iránti elkötelezettséget, valamint pozitív mintát nyújt a 

környezettudatos magatartásra, ökológiai szemléletformálásra, egészséges 

életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. 

- Biztosítanunk kell a gyermekek számára lehetőségeinkhez képest a közvetlen 

tapasztalatszerzést. 

- Meg kell értetnünk a gyermekekkel, és rajtuk keresztül a szülőkkel, hogyan 

óvják, védjék környezetüket, tenni akarásukat a nevelés szolgálatába állítani, 

melyek hatására kialakul egy életszemlélet, életvitel. 

- A természettel kapcsolatosan kialakult íratlan szabályokat a szokás szintjére 

kell emelni- pl. nem tördeljük a faágakat, nem szemetelünk,nem tapossuk el a 

bogarakat…stb., majd ezek értékekként fognak megjelenni tudatukban. 

- A pedagógus segítse elő a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet 

alakításában. 

 

A külső világ tevékeny megismerésének fő területei 

 

Természet és az emberek világa 

 

- család – óvoda – településünk 

- testünk, az emberi test - egészség/ betegség 

- a felnőttek munkája- főbb tevékenységeik, lakóhelyünk 

- napszakok 

- színek világa 

- növény- és állatvilág 

- évszakok változása – időjárás 

- közlekedés 

 

Természeti jelenségek és elemek 

 

- föld –víz- levegő 

- tűz – víz: haszna, kára 

 

Események, jeles napok 

 

- hagyományápolás 

- ünnepek 

 

A  környezeti nevelés módszerei 

 

- kiemelt módszer a beszélgetés 
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- az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet 

megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósulását: 

játék, 

      szenzitív módszerek, 

      felfedezés,  

      személyes tapasztalás, vizsgálódás, kötött szempontok alapján történő 

megfigyelés, 

      különbségekre, hasonlóságokra, összehasonlításokra, csoportosításokra 

irányuló keresések, 

      ítéletalkotások, relációk feltárása, 

      konkrét és absztrakt fogalmak megalkotása, 

      vizsgálatok, 

      mérések, 

      kísérletek. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 

- a gyermek életkorának megfelelően fedezze fel önmagát, környezetét 

- fogékonnyá váljon a szépre, a rendre, tisztaságra 

- tudjon helyesen viselkedni a különböző élethelyzetekben 

- tudja követni a természet változását, az évszakok jellegzetességeit, ismerje a 

napszakokat 

- ismerje a növény fogalmát, legyen tisztában azzal, hogy a növények 

fejlődéséhez szükséges a levegő, víz, talaj 

- gyakorolja a növénygondozást 

- szeressék és védjék a természetet, óvják a növényeket, állatokat 

- elemi ökológiai ismereteik legyenek 

- a hagyományok megismerése során őrizgesse az értékeket, amelyeket 

elődeink átörökítettek, összegyűjtöttek számunkra. 

- ismerje a körülötte lévő emberek nevét 

- ismerjék fel az oksági viszonyokat, összefüggéseket, tapasztalataikat, 

tevékenységeiket verbálisan is tudják kifejezni 

- alakuljon ki környezettudatos magatartása 

Nemzetiségi nevelés 

 

Az ember természeti és társadalmi környezetének megismerésében kellemes 

élményeken keresztül eredményezi a gyermek pozitív viszonyulását a 

környezetükhöz. 

Ebben fontos segíteni a környezetét kutató, felfedező gyermeket az egyéni 

érdeklődése és képességei szerint. 
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Családja, társai körében becsülje meg és óvja, védje környezetét, a természet 

ajándékait, akkor majd el tudja fogadni más népek kultúráját, életvitelét, szokásait, 

hagyományait. 

Óvodai életünket a környezet tevékeny megismerése hatja át, így ez játssza a 

legfontosabb szerepet a német nyelv tanításában, a nemzetiségi identitás 

megalapozásában is. Alkalom adódik németül is megnevezni a tárgyakat, 

növényeket, állatokat, jelenségeket. A szóbeli közléssel tapasztalással, 

szemléltetéssel megerősítést kap. Így a gyermek eljut a megértés szintjéről az 

alkalmazásig. 

A témakörök feldolgozása a magyar nyelvű ismeretszerzés követi. A gyermek 

megismerkedik a népi stílusjegyeket hordozó épületekkel. Népviseleti ruhákban a 

hagyományokat ápolva részt veszünk a város nemzetiségi rendezvényein is. 

 

 

Cél  

 A gyermek ismerje meg környezetét, fedezze fel a világot, a jelenségeket, 

tapasztalja meg a dolgok közötti összefüggéseket. 

 

Feladat 

- Érvényesüljön a játékosság. 

- Az ismeretek változatos formában történő feldolgozása: beszélgetés, játékos 

gyakorlás, szabályjáték, szituációs játék, bábozás. 

- A szavak gyakorlása állító – tagadó formában. 

- Kapcsoljuk a tanult dalokat, verseket, mondókákat, meséket. 

 

 

 A fejlődés várható jellemző 

 

- Gyarapodjon szókincse, az ismeretszerzés során. 

- A gyermek ismerje meg a német nemzetiségi szokásokat, mesterségeket, 

tárgyi emlékeket 

- Az iskolai nemzetiségi osztályok látogatása során tudjon bekapcsolódni az 

iskolai munkába. 

 

12.6. A külső világ tevékeny megismerése és a matematika kapcsolata 

 

Cél - a gyermek szerezzen minél több tapasztalatot az őt körülvevő valós 

jelenségekről, legyen lehetősége felmérni a tárgyak tulajdonságait, a világ 

törvényszerűségeit. Minden gyermek játszva sajátítsa el a megfelelő ismereteket, 

aktív cselekvőként. 
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Feladat 

 

- A matematikai kíváncsiság és érdeklődés segítse a matematikai szemlélet 

kialakulását, megalapozását. 

- A gyermek ismerje meg a valóság matematikai jelenségeit, össze-függéseit. 

- Fontos az egyéni cselekedtetés, tevékenység közbeni tapasztalatszerzés. 

- Tapasztalatszerzés közben változatos formában, különböző módszerekkel 

fejlődjön képessége, formálódjon globális világképe. 

- Változatos összetett feladatok során fejlődjön összehasonlító, analízáló, 

 szintetizáló, elvonatkoztató képessége. 

 

Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

 

A gyermek már az óvodáskor előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

változásaira. A családban szerzett matematikai ösztönzéseket az óvoda tudatos 

fejlesztése követi. A matematikai tapasztalatok áthatják az ember egész életét. Az 

óvodában minden szituációban, tevékenységben adottak a lehetőségek a 

matematikai tapasztalatok szerzésére. Az eszközök, tárgyak, berendezések 

alkalmasak legyenek az azonosságok, különbözőségek felismertetésére, a 

matematikai műveletek elvégzésére. A matematikai ismereteket bármely 

tevékenységben bővíteni lehet: szabályjáték, társasjáték, a térben, élethelyzetben. A 

matematikai nevelés tartalma: tájékozódás a térben, a téri irányok ismerete, tárgyak 

összehasonlítása, válogatása, osztályozása, összemérése, számlálása spontán 

helyzetekben. Manipuláció során olyan eszközök használata fontos, amelyekkel 

egyénileg is tevékenykedni tudnak, de az óvónő segítségével a részképességek is 

fejleszthetők. 

A megismerő képességek közül: érzékelés, észlelés, emlékezés, tapasztalatszerzés, 

megértés, problémalátás, problémamegoldás játékosan, játékba építve valósítható 

meg. Játék és szabadidőben folyamatosan létrejöhetnek olyan helyzetek, amelyek 

alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére. 

 

Fejlesztőprogram témakörei lehetnek 

 

- Halmazok képzése, összehasonlítása, szétválogatása, bontása, sorba 

rendezése, összemérése párosítással, másolással. 

- Mennyiségek összemérése – magasság, hosszúság, szélesség, tömeg, 

űrtartalom, terület, vastagság, bőség. 

- Számfogalom – több, kevesebb, ugyanannyi, emelkedő számsor, bontás, 

párosítás, tő- és sorszámnevek. 

- Tájékozódás a térben, síkban, építmények létrehozása, sík és téridomok. 
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A fejlődés várható jellemzői 

 

- Alakuljon ki a logikus gondolkodás: részekre, elemekre bontás, összerakás, 

összehasonlítás. 

- Az új megfigyelése, gyakorlása, alkalmazása egységben jelenjen meg. 

- Alakuljon ki a kötelességtudat, kitartás, rendszeresség, pontosság, melyek az 

iskolai munkában nélkülözhetetlenek. 

- Fejlődjön a problémamegoldó képesség, érezze a gyermek a tudás örömét. 

- Fontos a verbális mechanikus emlékezet kialakulása. 

- Tudjon térben tájékozódni, ismerje a térbeli viszonyokat, irányokat, 

helyzeteket. 

- Alakuljon ki a számfogalom, eligazodjon a geometria világában. 

13. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

13.1. A beiskolázás feltételeinek jogi háttere 

 A 2011. évi CXC. törvény 45.§ (5) bekezdés alapján a tankötelezettség 

iskolába járással teljesíthető. Főszabály szerint ez hatévesen történik, a törvény 

azonban ettől eltérő megoldásokat is lehetővé tesz. 

„27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 
teljesíteni. 

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 

kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét 

az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező 

szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői 

bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a 

kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására 

nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a 

gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést 

engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&timeshift=20200101#lbj267id5f8
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előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni 

kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.”4 

13.2. Az iskolaérettség 

 

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

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén 

belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá szocializálódik.  

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

szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához. 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 

finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 

képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, 

észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A 

lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

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

mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés 

időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik 

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

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

gondolkodás is kialakulóban van. 

 Az egészségesen fejlődő gyermek 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, 

mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is 

összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti 

mások beszédét, 
                                                           
4 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
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- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 

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

alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb 

lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és 

védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a 

viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

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

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll 

az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.              A 

szociálisan érett gyermek  

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését,  

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

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet.  

 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 

folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése.  

 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a 

fentiekben leírt fejlettségi szint. 

 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szembe. 
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14. A tevékenységek időkeretei- napirend, hetirend 

 

 Óvodánkban a gyermekek egészséges fejlődésének, fejlesztésének feltételeit a 

napirend és a hetirend biztosítja, melyek megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 

végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő 

képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos 

foglalkozások tervezésével, szervezésével valósítunk meg. 

     A napirend és a hetirend az a szervezeti keret, amivel biztosítjuk a gyermekek 

számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. 

     A Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 

Rendszerességgel és az ismétlődésekkel érzelmi biztonságot teremtünk a 

gyerekeknek. 

     A napirendünk annak megfelelően, ahogy az évszakok változnak, vagy a 

tevékenységek alakulnak, változtatható, módosítható. Napirendünket a 

folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos számunkra a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

     A napi és heti rendet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. 

Óvodapedagógusaink a gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat a 

gyermekekkel, egyúttal segítik önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást 

végző munkatársakkal. 

     Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és 

fejlesztését a fejlődésük nyomom követését különböző kötelező dokumentumok 

szolgálják. 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.  

     Óvodánkban a nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. A május a 

szervezés jegyében telik. (könyvtárlátogatás, Anyák napja, kirándulások szervezése, 

évzáró).  

A nyári élet óvodánkban igen gazdag, szervezett.  
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Napirend 

 

Csoportok napirendje 

 

6.00-7.00-ig   Összevont gyülekező, játék, kezdeményezés 

 

7.00-11.45-ig   Saját csoportban folyamatos érkezés, létszámellenőrzés 

játék, lehetőség 

                                          Folyamatos - tisztálkodás, tízórai,  

 

Kezdeményezés, foglalkozás, szabadon választott  

 tevékenység,  

                                   szabad játék, folyamatos tevékenységek szervezése,       

                                          túrák, kirándulások időjárás függvényének megfelelően 

                                          szervezése. Teremrendezés, mindennapos testnevelés  

                                          időjárás függvényeként (terem, udvar) 

 

                       Levegőzés, udvari játék, közeli kirándulás,  

 

11.45-12.45-ig   Tisztálkodás, előkészület az ebédhez, ebéd 

 

                                    

12.45-14.50-ig                    Tisztálkodás, fogmosás, csendes pihenő 

 

14.50-15.30-ig  Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás 

 

                        Uzsonna 

 

15.30-17.00-ig  Összevontan gyülekező, szabadon választott  

játék tevékenység, folyamatos hazamenetel. 
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         Napirend 

Mini bölcsődés gyermekek részére 

 

Csoportok napirendje 

 

6.00-7.00-ig   Összevont gyülekező, játék, kezdeményezés 

 

7.00-8.00-ig   Saját csoportban folyamatos érkezés, játék, beszélgetés  

                                         szabadon választott tevékenység, lehetőség szerinti 

kezdeményezés  

 

8.00-8.30-ig   Létszámellenőrzés, gondozási teendők ellátása,  

                                        „tisztázás”, tisztálkodás, előkészület a reggelihez  

 

8.30-9.00-ig            Reggeli, folyamatos visszatérés a játékba 

                                        

9.00-10.10-ig   Játéktevékenységek, kezdeményezések      

 

10.10-10.30-ig   Teremrendezés, tízórai, öltözködés 

 

10.30-11.10-ig                 Játék az udvaron, szabad levegőzés, séta  

 

11.10 -11.25-ig Öltözködés, gondozási teendők ellátása 

 

11.25-11.55-ig   Ebéd 

 

11.55-12.10-ig  Tisztálkodás, átöltözés alváshoz 

 

12.10-14.15-ig  Csendes pihenő 

 

14.15-15.00-ig  Folyamatos ébredés, öltözködés, gondozási teendők, 

                                        tisztálkodás, uzsonna 

 

15.00-15.30-ig                Játék, szabadon választott tevékenység 

 

15.30-17.00-ig                Összevont játék, vidéki gyerekek felkészítése, 

                                        hazamenetelre, szabadon választott tevékenység, 

                                        folyamatos hazamenetel  
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Hetirend 

 

 

A hetirendünk a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a 

nyugalmat segíti elő. A rugalmassággal, a helyzethez való alkalmazkodással  

elősegítjük a gyermekek életének szabályozását. A kezdeményezések során a 

komplexitásra való fokozatos átállás prioritást élvez. 

 

Tervezett tevékenységformák: 

 

 kötött                                                     kötetlen 

 

3-4 évesek 

 mozgás        A külső világ tevékeny 

                                             megismerése 

          Rajzolás, festés, mintázás,      

                     kézimunka                                                                              

                                                                            Ének, zene, énekes játék, 

                                                                            gyermektánc 

                                                                            Verselés, mesélés 

                                                                            Német: külső világ tevékeny 

                                                                            megismerése, verselés, mesélés 

                                                                            ének, zene, énekes játék, gyer- 

                                                                            mektánc 

 

                                                                        

4-5 évesek 

mozgás        A külső világ tevékeny 

                                             megismerése. 

            Rajzolás, festés, mintázás, kézi- 

                                                                            munka, 

                                                                            Ének, zene, énekes játék, 

                                                                            gyermektánc 

                                                                            Verselés, mesélés 

                                                                            Külső világ tevékeny megisme- 

                                                                            rése+ a matematika kapcsolata 

                                                                            Német: külső világ tevékeny 

                                                                            megismerése, verselés, mesélés, 

                                                                            ének, zene, énekes játék, gyer- 

                                                                            mektánc 

 

5-6-7 évesek                                                    

 mozgás       A külső világ tevékeny 
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                                             megismerése. 

           A külső világ tevékeny  

                                                                           megismerése és a matematika 

                                                                           kapcsolata. 

           Rajzolás, festés, mintázás, kézi- 

                                                                           munka 

                                                                           Ének, zene, énekes játék, gyer- 

                                                                           mektánc 

                                                                           Verselés, mesélés 

                                                                           Német: külső világ tevékeny  

                                                                           megismerése, verselés, mesélés, 

                                                                           ének, zene, énekes játék, gyer- 

                                                                            mektánc 
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15. Az óvoda kapcsolatrendszerének területei 

 

Az óvoda kapcsolatrendszerének milyensége meghatározza a nevelési folyamatokat, 

szabályozhatóságot, hozzájárul az óvodáról kialakított társadalmi képhez. 

 

A kapcsolatok területei 

 

- Család 

- Iskola 

- Fenntartó 

- Nemzetiségi Önkormányzatok, kulturális egyesületek 

- Szakszolgálat /BMPSZ/ 

- Szakmai szolgáltatás  

- Dél-dunántúli Regionális Bölcsődei Módszertani Központ 

- Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ /POK/ 

- Ungarndeutsches Pädagogisches Institut Fünfkirchen /UDPI/ 

- Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Védőnői Szolgálat 

 

Család 

 

Az óvodai nevelés a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. Intézményünknek kiemelkedő fontosságú szerepe van a családok 

védelmében, segítésében. 

A szocializáció terén erős a család hatása a sajátos életmódjával, belső 

kapcsolataival, értékrendjével.  

 

Az óvoda feladata 

 

A család funkciójának megerősítése, tapintatos partneri kapcsolatok  

kialakítása, a gyermeki személyiség harmonikus fejlődése érdekében, a szülői és 

gyermeki jogok érvényesítése. Ezt a törekvést segítik: 

- Ünnepek, hagyományok, népszokások az óvodában 

- Gyakorlati tanácsok a szabadidő hasznos eltöltésére 

- Tanácsok az egészséges életmód kialakításában 

- Könyvajánlat, könyvvásárlás biztosítása 

- Az óvodai könyvtár nyitottá tétele, kölcsönzési lehetőség 

- Információáramlás, online kapcsolatok, csoport faliújság, ahol kulturális, 

nevelési,  

egészségügyi, közérdekű témák megjelenítése történik. 
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Óvodánk nyitottságából adódóan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak a 

gyermekekkel történő eseményekről, fejlődésükről, előmenetelükről, valamint az 

óvónő is tájékoztatást kap a családban történő fontosabb eseményekről. 

- Nyílt nap, közös kirándulások 

- Szülői értekezletek 

- Egyéni beszélgetések, fogadó órák 

 

 Kapcsolattartásunk formái: 

 

 Családlátogatás 

-  Mindkét óvónő, gondozónő a csoportból, minden új gyermekhez óvodába 

lépés előtt elmegy családlátogatásra. Célunk a gyermek megismerése, valamint a 

család, a gyermek megismerje leendő óvónőit, gondozónőjét. Általuk készített kis 

„ajándékot” visznek a látogatás során, ami hajtogatott állat, nyomdai kép, stb. A 

családlátogatásról a csoportnaplóban feljegyzés készül. Tapasztalatunk, hogy a 

szülők kevés információt közölnek gyermekeikről, pedig munkánkat megkönnyítené 

óvodába lépéskor. Családlátogatást egy alkalommal végzünk, óvodába kerülés előtt. 

Problémák esetén többször is, ha szükséges. Probléma esetén az óvónők az óvoda 

vezetőjének, a gyermek és ifjúság védelmi felelősnek jelzik a tapasztalataikat. A 

gyermek és ifjúság védelmi felelős, ha súlyos a probléma jelzi a Családsegítő 

Intézménynek. 

 

 Beszoktatás 

- A beszoktatás óvodánkban változó képet mutat. Legtöbb szülő az „anyás” 

 beszoktatást választja, megelőzve a fokozatos ismerkedést óvodánkkal. Óvónőink, 

gondozónő figyelembe veszik a szülő elképzelését a beszoktatás üteméről, 

időtartamáról. A szülő szívesen segít gyermekének az óvodai színtereken való 

eligazodásban. Részt vesz az óvodai tevékenységben, játszik saját és a másik 

gyermekkel. 

 

 Szülői értekezletek 

- Az óvoda vezetője az újonnan beiratkozott és felvett gyermekek szüleinek 

 május hónapban szülői értekezletet tart. Ismerteti röviden az óvoda helyi nevelési 

programját, a szokásokat, hagyományokat. 

- Évente három alkalommal csoport szülői értekezletet tartunk. Az iskolába  

menőknek egyel több a tanítók részéről, ahol elmondják az iskolai szokásokat, 

„követelményeket”. Szülői értekezleteink kapcsolódnak az éves munkatervhez, a 

nevelési programunkhoz, a napi munkánkhoz. A szülői értekezletek látogatottsága 

változó. Jelenléti ív, jegyzőkönyv minden alkalommal készül. 

 

 Szülők Közössége 

- Óvodánkban jól működik a szülők közössége. Éves munkatervvel 

rendelkeznek. Egyelőre csak tapogatózva a pedagógiai vonatkozások terén mernek 
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beszélni, véleményt mondani, kérdezni. Évente 2-3 alkalommal ülnek össze, 

kapcsolattartó a vezető óvónő. Aktuális rendezvény előtt az óvodai felelőst is 

meghívják. 

 

Iskola 

- Óvodánk kapcsolattartása az iskolával nagyon jó. Együttműködésünk legfőbb 

tartalma a rendszeres látogatás, szakmai érdeklődés. 

- Október hónapban meglátogatjuk az első osztályosokat az iskolai órákon. 

 Ilyenkor az általunk készített kis ajándékokkal lepjük meg őket. 

- Március hónapban a leendő elsősök szüleinek a tanítók, az iskola 

 igazgatója szülői értekezletet tartanak óvodánkban, ahol a várható eseményekre, 

szokásokra hívják fel a szülők figyelmét. 

- Május hónapban a nagycsoportosok látogatást tesznek az iskolába. A  

tanítók bevonják őket az órai munkába, ízelítőt kapnak a rájuk váró feladatokból. 

- Az iskolai évnyitó reggelén a negyedik osztályosok, valamint a leendő  

tanítók vezetetésével elkísérjük a gyerekeket az iskolába. 

 

Nem közoktatási intézmények 

 

  Egészségügyi intézmények 

 

- Az óvoda orvosa és a védőnők látogatási, vizsgálati tervet készítenek, 

amelyben egész évre meghatározzák a vizsgálatok idejét, csoportok nevét. 

A fogorvos minden csoportban évente egyszer szűrővizsgálatot végez. 

A védőnők rendszeresen látogatják óvodánkat, ahol látás-hallásvizsgálatot, az óvoda 

orvosával iskolaérettségi vizsgálatot végeznek a nagycsoportosoknak. 

Szemészeti vizsgálatra minden csoportot szeretnénk elvinni. 

 

 Közművelődési  intézmények 

 

- Könyvtár – nagycsoportosok megismerkednek a könyvtár helyével,  

szokásaival, lehetőségeivel. 

- Művelődési Ház –Rendezvénytér –Sportcentrum helyet biztosít az óvodai 

rendezvények lebonyolítására (bábelőadások, Farsangi bál,…..). 

 

- Fenntartó - napi kapcsolatunk hivatalos és kölcsönösen együttműködő.  

Intézményirányító és Fenntartó Társulás keretében (5 település) működteti 

óvodánkat. Feladatainkat, céljainkat, elképzelésünket lehetőségükhöz mérten 

támogatják, segítőkészek. 

 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat – kapcsolatunk hivatalos és baráti. Az 

oktatásban jól használatos tárgyak, eszközök beszerzésében segítséget nyújt. 
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Figyelemmel kíséri a személyi feltételeket. Rendezvényeire az óvodás gyermekeket 

és szüleiket is alkalomszerűen beszervezi. 

 

Szakmai szervezetek 

 

Szakmai Szolgáltatás 

 

- Pedagógiai Oktatási Központ Pécs. Kapcsolattartás formája hivatalos és 

segítő jellegű. Továbbképzések szervezése, tájékoztatás, Palatábla, pályázat. 

 

Szakszolgáltatás 

 

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye Járási 

Szakértői Bizottság. Biztosítja a részképesség fejlesztést, logopédiai ellátást. 

Iskolaérettségi vizsgálatot. 

Tanulás képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Pécs. 

Magatartási, rész képességek fejlesztése, iskolaérettségi vizsgálatok során vesszük 

igénybe szolgáltatásaikat. 

 

Dél-dunántúli Regionális Bölcsődei Módszertani Központ 

 

A 2 éves gyermekek integrált nevelése az egységes óvoda-bölcsőde csoportban. 

Dokumentációk átdolgozása, a bölcsődei alapprogram megismerése, a 2 éves 

gyermek szükségletei, étkezése, napirendje. 
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16. Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei 

 

 Óvodánkban, sajátos környezetünkben a szülők igényeit figyelembe véve 

 tervezzük meg évről-évre már hagyományosan az óvodai rendezvényeket, valamint 

a városi rendezvényeken is képviseltetjük magunkat. 

 

SZEPTEMBER 1.  KEZDŐDIK AZ ISKOLA a leendő első osztályosokat a 

negyedikes tanulók közreműködésével elkísérjük az iskolai 

évnyitóra (vezető óvónő, csoport óvónők). 

 

OKTÓBER  BORFESZTIVÁL. Városi rendezvény, ahol az óvodások 

és az óvónők, gondozónő német nemzetiségi ruhában, 

különböző jellegzetes kiegészítőkben (óvónők készítik a 

gyerekekkel) felvonulunk a Borfesztiválon. 

 

OKTÓBER 4.                ÁLLATOK VILÁGNAPJA  Az állatok világnapján  

                            „mini állatkertet” varázsolunk óvodánkba. Megmutathatják kis 

kedvencüket a többi gyermeknek. Állatorvost hívunk, aki 

beszélget a gyerekekkel, válaszol kérdéseikre. 

 

NOVEMBER 11.          MÁRTON NAP Az esti órákban szülők – gyerekek  

                             lampionos felvonulással vonulnak a város borászaihoz, ahol az 

óvónőkkel közösen énekkel köszöntik őket az új bor ünnepén. A 

köszöntőket mindenhol megvendégelik. 

 

NOVEMBER                ELSŐ OSZTÁLYOSOK MEGLÁTOGATÁSA Az óvó- 

                            nénik meglátogatják volt óvodásaikat az iskolában. Ilyenkor 

könyvjelzővel kedveskednek nekik. 

 

DECEMBER                ADVENTI VARÁZSLAT A Művelődési Ház az iskola 

                             és a város közös karácsonyváró programja, melyen az óvodások is 

részt vehetnek. 

  

DECEMBER 6.  MIKULÁS. Igazi gyermekünnep. A mikulás csoportról 

                              csoportra járva osztja ki ajándékait a gyerekeknek. 

 

DECEMBER                  NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ Óvodánk nyugdíjas 

                             dolgozóit látjuk vendégül általában az adventi időszakban. Az 

óvónők és a nagycsoportosok kis műsorral, ajándékkal 

kedveskednek nekik. 
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DECEMBER 24.  KARÁCSONY. Hagyomány, hogy karácsony ünnepét  

                            a templomban köszöntjük. Helyszíne a katolikus és református 

templom évente változik. A nagycsoportosok rövid kis műsort 

adnak elő (pásztorjátékot, verseket, énekeket). Az óvónők 

karácsonyi koncerttel készülnek. Az óvodába visszatérve a 

csoportok külön – külön ünnepelnek. 

 

FEBRUÁR  FARSANG. A Faluházban tartjuk a hagyományos farsangi 

bálunkat. A gyerekek jelmezes felvonulása után a 

nagycsoportosok báli nyitótáncával kezdődik a mulatság. A 

szülők segítségével szendvics, üdítő kapható, végül tombola 

sorsolás zárja a napot. 

                                 Maci hét, projekthét. / két évente/ 

 

TAVASZ  HÚSVÉT. Csoportonként az időjárástól függően, a 

szabadban tartjuk a „Nyuszi várást” 

 

                                       KISZE HAJTÁS Tavaszváró szertartásunkon az óvoda 

apraja és nagyja részt vesz. Közösen elsétálunk a Karasica 

partra, ahol a középső csoportosok által készített Kisze bábot 

vízbe dobjuk. Ezzel intünk búcsút a télnek. 

 

MÁRCIUS 22.                VÍZ VILÁGNAPJA A víz hasznáról – káráról, állat 

                            és növény világáról beszélgetünk. Tudatosítjuk bennük, hogy                             

                         víz nélkül nincs élet! Óvjuk, védjük tisztaságát! 

 

MÁRCIUS                      NYÍLT NAPOK Csoportonként egy – egy napra meg- 

                         hívjuk a szülőket. Betekintést kapnak a gyermekük óvodai életé- 

                        ről, az óvónők munkájáról. 

 

MÁRCIUS                   ISKOLALÁTOGATÁS A nagycsoportosok meglátogatják 

   az iskolában volt társaikat. Beülhetnek a padba és a 

                        tanító néni őket is bevonja az órai munkába. Ismerkedhetnek  

                        az iskolai élettel. 

 

ÁPRILIS 22.                FÖLD NAPJA Ezen a napon a szülőkkel együtt szépítjük az 

óvodát. Virágot, bokrot, fát ültetünk, amit a továbbiakban együtt 

gondozunk. Játékos vetélkedőket rendezünk a szülőkkel. 

                          Méhek napja projekthét, 2 évente 
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MÁJUS  ANYÁKNAPJA. Csoportonkénti ünnep. A gyermekek 

ajándékot készítenek, és verssel, énekkel kedveskednek az 

édesanyáknak, nagymamáknak.  

 

  KIRÁNDULÁS. Évek óta hagyomány, hogy a 

nagycsoportosoknak kirándulást szervezünk. Mohács, Sátorhely, 

Zengővárkony (Tojásmúzeum), Ivánbattyán – erdészház, 

Kislippói erdő, stb. 

 

                       

                                      TANÍTÓNŐK LÁTOGATÁSA A NAGYCSOPORTBAN Az 

iskolai beíratás után 

                            a tanító nénik eljönnek az óvodába, hogy megismerkedhessenek 

leendő elsőseikkel. 

 

                                     KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSA Az iskolába menő gyerekekkel 

elsétálunk a Könyvtárba, ahol megtudhatják, hol kaphatnak 

segítséget, olvasni valót tanulmányaikhoz. 

 

                                   KIRÁNDULÁS A SZÜLŐKKEL Hagyománnyá vált, hogy 

májusban a szülőkkel közösen kirándulunk a közeli falvakba. 

Ügyességi versenyeket, sorversenyeket, labdajátékokat játszunk 

velük együtt. A napot szalonnasütés, pizzázás zárja. 

 

                                    GYERMEKNAP A lufikkal feldíszített udvaron az óvó nénik 

különböző ügyességi játékokkal készülnek.  

                                Évente újabb és újabb ötletekkel kedveskedünk a gyerekeknek. 

 

                                ÉVZÁRÓ BÚCSÚZÁS Az iskolába készülő gyerekek búcsú 

műsora. A Faluház színpadán, vagy az óvoda udvarán 

búcsúznak az óvodától, óvó néniktől. A középső csoportosok 

verssel, apró ajándékkal köszönnek el tőlük. 

 

16.1. Egyéb programjaink 

 

BÁBSZÍNHÁZ           Óvodánkban már hagyomány, hogy évente több alkalommal 

bábelőadókat hívunk. Nyitottak vagyunk új előadók műsoraira. 

 

ZENÉS MŰSOROK           Alkalom szerűen zenés produkciókon veszünk részt  

                                (Frederico, Kerekerdő Zeneműhely, Büki Richárd….) 

 



63 

 

SZEPTEMBER 22.            Európai Autómentes Nap   

                                  Megkérjük a szülőket, hogy ezen a napon hozzák gyerekeiket 

biciklivel vagy gyalog az óvodába. 

 

SZEPTEMBER 30.           Népmese napja 

                               Magyar népmesék mesélése. Csoportonként mesemondó 

verseny szervezése. 

 

NOVEMBER 23.             „NE VÁSÁROLJ SEMMIT” 

 

MÁRCIUS 6.                    ENERGIA TAKARÉKOSSÁG NAPJA 

                               Újra hasznosítható termékekből barkácsolunk. 

 

ÁPRILIS 12.                     KÖLTÉSZET NAPJA 

                                 Iskolai rendezvény, melyre az óvodások is meghívást kapnak 

versmondásra. 

 

Az egyéb programokból a csoport óvónői a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelően válogathatnak. 
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17. Pedagógiai munka dokumentációi - A gyermekek fejlettségállapotának 

mérése  

„63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon 

követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatni kell. /évente 2-szer aláírásukkal igazolják a szülők, hogy a 

tájékoztatást megkapták. 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője 

tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

kötelességekről,  

 

 

/72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az 

intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,/ 

továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, 

valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. /A szülő joga, hogy 

gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A 

szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi 

vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval 

foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a 

kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására./ 

(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz 

eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) 

bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat 

megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 

eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a 

gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

 

93/A. §50 (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek 

fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a 

gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj50param
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b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 

mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményt, 

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat 

megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett 

javaslatait, 

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.”5 

Az óvodában használt kötelező nyomtatványok: 

 Felvételi előjegyzési napló 

 Felvételi mulasztási napló 

 Óvodai csoportnapló 

 Óvodai törzskönyv 

– Vezetésük a törvény által előírt módon szükséges. 

– A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, 

valamint a testi, szociális, érzelmi erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos 

információkat képességekre, készségekre, részleteire lebontva, a tevékenységek 

fejlettségi szintjét nevelés teljes időszakára kiterjedően. 

– Egyéni személyiségnapló mellett az egyéni fejlesztési tervek vezetése kötelező. 

A gyermekek fejlettségi állapotának mérése 

Óvodánk nevelőtestülete által összeállított fejlődési naplóban évente kétszer 

bemeneti és kimeneti méréseket, megfigyeléseket rögzítik az óvónők. Mellékletként 

csatolni kell a rajzfejlettséghez szükséges emberrajzot, családrajzot. A bemeneti 

mérést október 31-ig kell elvégezni. Azoknál a gyermekeknél, akik év közben 

érkeznek óvodánkba, két hónap elteltével kell elkészíteni a bemeneti mérést. A 

kimeneti mérést április 30-ig kell elkészíteni az óvodapedagógusoknak. A tanköteles 

korú gyermekek kimeneti mérése január 31-ig készül el, hogy iskolaérettség 

megállapítása egyértelmű legyen. Ugyanezen időpontokhoz kötött a DIFER mérés 

minden 3-7 éves halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermeknél. 

Az eredményeket a gyermek portfóliójában kell vezetni a fejlesztésre szoruló 

területek megnevezésével és a fejlesztési tervvel, amennyiben a gyermek valamelyik 

területen fejlesztésre szorul. Az eredményeket a szülőkkel ismertetni kell, ők a 

tájékoztatásról aláírásukkal nyilatkoznak. 

 

                                                           
5
 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
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Az anamnézis által feltárhatjuk a genetikai, idegrendszeri, fejlődésbeli okokat, 

megtudhatjuk hogyan alakultak a gyermek szükségletei, idegrendszeri érése, 

mozgása és beszéde. Megismerhetjük a család egészségügyi hátterét. 

Az anamnézis felvételekor biztosítani kell a szülőket a titoktartásról, nyugodt 

környezetben történjen a beszélgetés. 

A kérdőív kitöltése önkéntes, a szülőnek alá kell írnia. 

 

A gyermek szociális képességeit társas kapcsolatain, játékán keresztül mérhetjük. 

Meg kell figyelni, hogyan kezeli a konfliktushelyzeteket, milyen a társas 

kommunikációja, mennyire normakövető. 

A gyermekek értelmi képességeit három részterületen mérhetjük. Ezek a 

gondolkodási műveletek (közvetlen környezet, napszakok, évszakok, élő 

természeti ismeretek, családi relációk, tevékenységek, közlekedési ismeretek, 

valóságtudat, összehasonlítás, megkülönböztetés, halmazok, szabályalkotás), 

pszichikus funkciók működése (érdeklődés, emlékezet, képzelet, 

problémamegoldó képesség), érzékszervi szféra, percepció (testséma ismeret, 

hallásérzékelés, látásérzékelés, tapintásérzékelés, koordinációs észlelés, elemi 

mozgások). 

A gyermekek verbális képességeit nyelvhasználatuk, verbális kommunikációjuk 

megfigyelésével mérhetjük. A megfigyelés területei a kifejezőkészség, a beszéd és 

az összefüggések megértése, a beszéd alaki jellemzői, a nyelvtani alkalmazás 

szintje, a beszédértés és az új ismeret szóbeli megnyilvánulásai. 

Az utolsó nagy terület, melynek fejlődését mérjük, a testi képességek. Ez a terület 

magában foglalja a nagymozgásokat és a finommozgásokat is. A megfigyelt 

részterületek: általános erőnlét, természetes mozgások, szem-kéz koordináció, 

ábrázoló tevékenység, kézügyesség, mozgáskoordináció, irányítással végzett 

mozgások, testének oldalisága, segítségadása a felnőtteknek nagymozgásokat 

igénylő feladatokban, eszközhasználata, ábrázolással kapcsolatos igényei, 

emberábrázolása, finommotorika.  
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18.  Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, 

tehetséggondozás 

 

A 32/2012. (X.8) EMMI rendelet alapján 

„Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: 

a, különleges bánásmódot igénylő gyermek: 

- sajátos nevelési igényű gyermek 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek 

- kiemelten tehetséges gyermek. 

b, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (2013.09.01.)”6 

 

Azokat a gyermekeket, 

- akik életkorukhoz viszonyítottan alulteljesítenek, 

- tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, 

- személyiségfejlődésük sajátos tendenciát mutat, 

- társas kapcsolati problémákkal küzdenek, 

- közösségbe való beilleszkedésük nehézkes, 

- de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek 

a „Nevelési Tanácsadóba” BMPSZ Siklósi Tagintézményébe irányítjuk. 

A Járási Szakértői Bizottság szakvéleménye tartalmazza a bizottság területén és/ 

vagy az óvodában történő fejlesztésre vonatkozó javaslatokat..  

Fejlesztési tervet készít minden gyermekről és fejlődési naplót vezet róluk, melyben 

nyomon lehet követni a fejlődés ütemét. 

                                                           
6
 32/2012. (X.8) EMMI rendelet 
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19. A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése 

 

A 32/2012.(X.8) EMMI rendelet alapján: 

Sajátos nevelési igényű gyermek: 

„Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye alapján: 

- mozgásszervi, 

- érzékszervi, 

- értelmi, 

- beszédfogyatékos, 

- több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

- autizmus spektrum zavarral, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.”7 

Óvodánk Alapító Okiratában szakfeladatként szerepel a sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel való foglalkozás. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel „Tanulásban akadályozottak pedagógiája” 

végzettséggel rendelkező gyógypedagógus foglalkozik a szakvéleményben 

meghatározott óraszámban. A gyógypedagógus fejlesztési tervet készít minden 

gyermekről és egyéni fejlődési lapot vezet róluk. A gyógypedagógus arra törekszik, 

hogy 

- a fejlesztés a gyermekek számára megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon 

meg és segítse a minél teljesebb önállóság elérését, 

- segítse a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- az óvoda fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés üteméhez. 

 

                                                           
7
 32/2012.(X.8) EMMI rendelet 
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20. Szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek  

 

Óvodánkban is fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek helyzetéből adódó szociális 

hátrányok enyhítéséért tevékenykedjünk. 

Biztosítani szeretnénk gyermekeink számára a nyugodt, biztonságos, tiszta, 

családias környezetet. 

Óvodapedagógusaink együttműködve a gyermekvédelmi felelőssel, az ehhez 

kapcsolódó szakemberekkel, intézményekkel folyamatos kapcsolatot tartanak a 

problémák enyhítése, megoldása érdekében. 

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai: 

1. Környezeti okok, ill. családi körülmények 

- elhanyagolás 

- időhiány szülők részéről 

- család életvitele, értékrendje 

- nevelési hiányosságok 

- kettős nevelés 

- érzelmi sivárság 

- szülők válása 

 

2. Anyagi okok 

- munkanélküliség 

- szülő csökkent munkaképessége 

- a keresetüket nem a család elengedhetetlen szükségleteikre fordítják 

 

3. Egészségügyi okok 

- születési rendellenesség 

- tartós betegség 

- idegrendszeri, pszichés zavarok 

- higiénés hiányosságok. 

Óvodapedagógusok, gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

A szociális hátrányok feltérképezése: 

- családlátogatás 

- beszélgetés gyermekkel 

- beszélgetés szülőkkel 
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A fennálló problémák jelzése a megfelelő szakember, intézmény felé a 

hátrányos helyzet enyhítése érdekében 

A hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek felvilágosítás, segítségadás 

A gyermekek egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése 

- védőnő 

- szakorvosok 

Tájékoztatás a családellátó tevékenységről, valamint szociális juttatásokról / 

étkezési, tanévkezdési támogatás, …./ 

Hatékony intézkedés, a gyermeket veszélyeztető helyzetben. 

A rászoruló gyermekeknek segítségnyújtás, gyűjtés: ruha, cipő, játék 

 

Intézményekkel való kapcsolattartás 

 

- BMPSZ Siklósi Tagintézmény 

- Polgármesteri Hivatal  

- Családsegítő 

- Védőnő 

- Logopédus 

- Szakorvosok 

- Gyámügyi Hivatal 
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21. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

21.1. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése 

 

Törvényi háttér 

2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról kimondja, hogy  

„Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet 

biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, 

hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban 

állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a 

Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira 

a következő törvényt alkotja: 

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján, Magyarország területén 

tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi 

személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben 

e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni 

szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban 

meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell 

alkalmazni.”8 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

„27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, 

oktatásra, képzésre, 

a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

b) amelynek megszervezéséhez az állam 

ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy 

adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 

 (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen 

valamely személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 
                                                           
8
 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer 

vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben meghatározottakat. 

28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az 

egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való 

részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány 

nem éri.”9 

vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket 

semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által 

jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6.§ 2 (h) pontja kimondja, hogy  

„Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot 

készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. Az óvoda 

pedagógiai programja meghatározza a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedéseket.”10 

 

21.2. Az óvodában megvalósuló esélyegyenlőségi intézkedések hosszú távú 

céljai 

A helyi szükségletek, a jogszabályi követelmények és a támogatási rendszerhez 

történő illeszkedés együttesen határozzák meg azokat a célokat, amelyek mentén az 

óvoda haladhat. A hosszú távú céljaink egybeesnek azokkal a - társadalmi- célokkal, 

amelyeket többek között a közoktatási, az esélyegyenlőségi törvény, a vonatkozó 

rendeletek, a hazai és EU pályázati források, a település esélyegyenlőségi 

programja, s nem utolsó sorban az országos és intézményi Óvodai Nevelési Program 

megfogalmaz. Azaz, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 

nevelésének hosszú távú célja:  

- a társadalmi kohézió erősítése,  

- a hátrányt szenvedők társadalmi integrációja,  

- élethosszig tartó tanulás megalapozása;  

                                                           
9
 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

10
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6.§ 2 (h) 
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21.3. Az óvodában megvalósuló esélyegyenlőségi intézkedések közvetlen céljai 

Az óvodai nevelés közvetlen célja az esélyegyenlőség biztosítása terén a 

szegényebb családok gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. Az 

IPR és az európai támogatással megvalósuló egyéb lépések, tehát nem szociális, 

hanem nevelési/pedagógiai irányultságúak. Minden lépés a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek megfelelő - a beiskolázhatóságot biztosító - fejlődését szolgálja. 

Ennek részterületei:  

- a szociális hátrányok kompenzálása 

- az intézményi kapacitások fejlesztése- 

-  a pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs 

hajlandóság erősítése. 

21.4. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A helyes és szükséges intézkedések alapja a tájékozottság. Minden 

óvodapedagógus feladata és felelőssége, hogy folyamatos kapcsolatot tartson 

óvodásaink szüleivel, a gondviselőkkel. A napi találkozások, beszélgetések mellett 

fontos szerep jut a családlátogatásoknak és szülői értekezleteknek. Normális 

körülmények között ebben a kommunikációs rendszerben fény derül az intézkedést 

igénylő problémákra. Fontos a gyermek, napi tevékenységének nyomon követése, a 

magatartás, viselkedés gyors változásának felismerése, esetleges sérülések 

észlelése. Figyelmeztető jelzés a társas kapcsolatokban megjelenő helytelen 

magatartás, viselkedési rendellenesség, a pszichés fejlődészavara. Szükség esetén 

szakembertől kell diagnózist, módszertani útmutatást kérni a szükséges 

intézkedések, tennivalók megállapításához. A veszélyeztetett, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, a pszichés fejődési 

zavarokkal, egyéb fejlődési rendellenességgel küzdő gyermeknek is joga van egyéni 

fejlődési sajátosságaihoz igazodó pedagógiai környezethez.  

Kiemelt feladatunk biztosítani a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi 

életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlesztését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges 

értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez.11 

 

 

                                                           
11 ONOAP http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.357114   

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.357114
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22. Óvodai integrációs program-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlődésének elősegítése  

 

Célunk: Minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetet gyermek óvodába járásának elősegítése. Együttműködve a családdal, 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, szakmai és szakszolgálatokkal, segítő civil   

szervezetekkel. 

              Célunk még, hogy óvodai nevelő-fejlesztő munkánkkal segítsük az 

esetleges kulturális és szociális hátrányok leküzdését, biztosítsuk, hogy a ránk bízott   

gyermekek iskolaéretté váljanak. 

 

Feladataink: 

- A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett óvodás 

korú gyermekek felkutatása. 

- Kapcsolat felvétele a családdal (meggyőzés az óvodába járás fontosságáról, 

bizalmas segítő kapcsolat kialakítása) 

- Beóvodáztatás. (ingyenes étkezés felmérése, használt ruha adományozása, 

tanácsadás) 

-  Családlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel 

-  Érzelem gazdag, családias légkör kialakítása az induló csoportban, hátrányokkal 

küzdő gyerekek befogadása, elfogadtatása (személyes példaadás) 

- Gyermekek fejlettségállapotának felmérése, ha szükséges a megfelelő 

szakszolgálathoz történő irányítása. Egyénre szabott, a gyermek fejlettségének, 

szükségleteinek megfelelő speciális fejlesztés, fejlesztőpedagógus bevonásával. 

-  A hátrányok csökkentésével az esélyegyenlőség növelése, iskolára való 

felkészítés. 

- Nyitott óvodai működés fenntartása, szülői házzal való folyamatos kapcsolat 

építése, hiányzások minimalizálása. 

- Jelzőrendszer működtetése védőnői hálózattal, gyermekjóléti, családsegítő 

szolgálattal, iskolával, szakmai és szakszolgálatokkal, önkormányzattal, segítő civil 

szervezetekkel. 

- Iskolai átmenet támogatása. 
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23. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek  

 

 Az intézményünkben jól működő gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

folyik. 

Kijelölt felelős látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A munkaköri 

leírása tartalmazza a prevenciót, figyelemmel kíséri az óvodába járó gyermekek 

sorsát.  Fokozatosan odafigyel minden gyerekre, hogy a jelentkező problémákat 

felismerje (ehhez kap segítséget a csoport óvónőktől). 

 

- hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

- veszélyeztetettség kialakulásának korai felismerése, felderítése 

- magatartászavarral küszködő gyerekek szakemberhez való irányítása 

 

 A szülők tájékoztatást kapnak a gyermekvédelmi felelős személyéről, 

elérhetőségéről családlátogatás, szülői értekezlet keretében. 

A csoportnaplóban is jelezzük a nevét, címét, telefonszámát. 

Óvodánk a vallási, világnézeti kérdésekben semleges, semmiféle elkötelezettség 

nem jellemző. 

 A veszélyeztetett gyerekek előfordulása évek óta alig mérhető, inkább a 

hátrányos helyzetű gyermekek vannak túlsúlyban. 

 Év elején a csoport óvónők, gondozónő családlátogatás során, a 

kiscsoportosokkal, a szülőkkel, a környezettel megismerkednek.  

Beiratkozáskor a szülők önkéntes nyilatkozata alapján kerül felmérésre a HH és HHH 

gyermekek száma. A már számba vett gyerekek szüleivel szigorúan négyszemközt 

megbeszéli a felelős a lehetőségeket, a család és a gyermek jogait, a lehetséges 

teendőket.  

 Rendszeres családlátogatást tesz a csoport óvónőkkel, gondozónővel vagy 

egyedül. 

Ismerteti a szülői jogokat és érvényesítési módját. Óvodánkban minden gyermek  

részére személyiségi lapot vezetünk, ahol követni lehet a gyermek fejlődését, 

esetleges visszafejlődését. Ha ilyet tapasztalunk, akkor családlátogatás, illetve külön 

helyiségben az óvodában a szülővel megbeszéljük a további teendőket. 

Igyekszünk tapintatosan felhívni a szülő figyelmét, ha gyermekének a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsághoz kellene fejlesztő foglalkozásra járnia. 

Heti rendszerességgel logopédiai szolgáltatást biztosítunk óvodánkban, ahol e 

mellett részképesség fejlesztést is végzünk. 

 

 Óvodánkban az étkezési térítési díjra vonatkozó kedvezményeket a 

mindenkori hatályos kormányrendelet tekintetében kerülnek megállapításra. 

Jelenleg a 328/2011. (XII. 29.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
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igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormány rendelet az 

irányadó. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Gyámhivatallal napi 

kapcsolatban állunk, jelzőrendszert sikerült kiépítenünk. Írásban jelzi a felelős óvónő 

a tapasztalt jelenségeket. 

A gyermekvédelmi felelős informálja a családokat az igényelhető segélyekről, 

segítséget nyújt az igénylés során. (tüzelő, átmeneti segély, állandó segély, élelem, 

ruházkodás). Rendszeres ruhagyűjtési akciót szervez. 

 Éves munkaterv biztosítja a védőnőkkel, óvodaorvossal, fogorvossal való folyamatos 

kapcsolattartást.  

 A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme biztosított (megfelelő 

nyilvántartás, titoktartás). 

 Az óvodánkból (évközben) távozó gyermekről informálja az ottani gyermek-

védelmi felelőst a nálunk tapasztalt helyzetről, bizalmasan kezelve. 

Az esetmegbeszélésekről folyamatosan tájékoztatja az összes óvónőt,  

gondozónőt, akiknek szintén a titoktartást betartva bizalmasan kell kezelniük a kapott 

információt. 
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24. Nemzetiségi nyelvi nevelés,- deutsch im Kindergarten 

24.1. Die Vorstellung des Willander Kindergartens „Kikerics“ 

Der alte Kindergarten wurde 1903 mit einem Beschäftigungsraum und den damals 

erforderlichen Räumen und einer Dienstwohnung errichtet. Das Ziel war, dass die 

Willander deutschen Kinder so schnell wie möglich ungarisch lernen.   

In den 50er Jahren gab es schon zwei Gruppen, eine für die jüngeren und eine für 

die älteren Kinder.  In dieser Zeit wurden die Kinder den ganzen Tag betreut, eine 

Küche funktionierte auch schon. In den 1960er Jahren wurde der Kindergarten 

selbständig, bis dahin war er der Schule untergeordnet. Im Jahre 1970 gab es keine 

Dienstwohnung mehr, es wurde aber ein weiterer Raum errichtet, so gab es schon 

drei Räume für die Kinder. In den 80er gab es Arbeitsgemeinschaften, die sich mit 

Erziehung im Bereich der Umweltkunde und Literatur beschäftigten. Im Jahre 1990 

wurde die Kinderkrippe geschlossen, an ihrer Stelle wurden weitere Gruppen im 

Kindergarten errichtet.  

Danach funktionierte unser Kindergarten in zwei Gebäuden, die Zahl der Gruppen 

und der Kinder wurde von den demographischen Wellen gestaltet. Bis 1996 gab es 

in jeder Gruppe Deutschunterricht. In den folgenden Jahren gingen Kolleginnen in 

die Rente, und es gab den Vorschriften entsprechend nicht in allen Gruppen 

Fremdsprachenunterricht.  

 Im Dezember 2012 wurde ein neues Gebäude für den Kindergarten errichtet, denn 

das alte Gebäude war schon veraltet, der technische Zustand entsprach den 

heutigen Herausforderungen nicht. 2013 wurde das neue Gebäude mit Hilfe eines 

EU Projekts eröffnet, es erfüllt die Ansprüche der modernen Zeit. Seitdem 

funktionieren die vier Gruppen wieder in einem Gebäude.  

Der Kindergarten befindet sich in einer stillen, dörflichen Umgebung, am Fuße des 

Kirchenhügels, umgeben vom Berg Szársomlyó. Er befindet sich unweit von dem 

Donau-Drau Nationalpark mit seinen etlichen Lehrpfaden und Ausflugszielen. Willand 

ist für seine Weingärten und Weinereien bekannt und für den Aussichtsturm von 

Nagyharsány (eine Gedenkstätte an die Schlacht von Nagyharsány), sowie für den 

Steinbruch, der unter Naturschutz steht. Die wunderbare natürliche Umgebung bietet 

den Kindern die Möglichkeit, Ausflüge, Spaziergänge zu machen, die natürlichen, 

geschichtlichen und traditionellen  Werte kennenzulernen.  

Die Gruppenräume sind geräumig und hell, sie dienen der Bequemlichkeit und 

Sicherheit der Kinder, sie bieten ideale Arbeitsbedingungen für die 
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Kindergärtnerinnen.  Die Möbel und die Dekoration sind ästhetisch, geschmacksvoll 

und praktisch. Die Kinder haben die Möglichkeit, neben der Nationalitätenerziehung 

auch an spielerischem Englischerwerb, evangelischem und katholischem Kurs 

teilzunehmen. Der Kindergarten bietet Zugang zur deutschen Tanzgruppe, 

Majorettengruppe, im Sportklub können die Kinder turnen und Fußball spielen. 

Darüber können natürlich die Eltern entscheiden.  

Der Hof ist mit Rasen und Blocksteinen terrassenartig gestaltet. Die Spielzeuge 

auf dem Hof sind aus natürlichen Materialien, sie sind ästhetisch, sicher, sie 

entsprechen den Vorschriften, sie dienen der Bewegungsentwicklung und 

Spielbedürfnissen der Kinder. Auf den Terrassen gibt es Sandkästen, wo die nötige 

Abschirmung gesichert ist, bis die noch kleinen Bäume und Sträucher dazu groß 

genug werden. Die Kinder freuen sich über den kleinen Hang am Rande des Hofes, 

denn sie können dort im Winter Schlitten fahren. 

Heute, im 21. Jahrhundert ist es selbstverständlich, dass man im Leben ohne 

Fremdsprachenkenntnisse nicht klarkommen kann. Das ist nicht nur mit der 

Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu erklären, sondern auch mit dem 

intensiven Informationsfluss, weshalb unsere Erde, einst für das Zentrum des 

Universums gehalten, auf einmal sehr klein wurde. Kommunikation in der 

Fremdsprache, natürlich auf einem bestimmen Niveau, führt zu einem besseren 

Leben.  

 

Diese Tatsachen sind auch den Eltern bekannt, so ist bei der Schulwahl erstes und 

oft ausschließliches Kriterium der Fremdsprachenunterricht. Die Eltern suchen für 

ihre Kinder Schulen aus, wo Fremdsprachen möglichst schon in der ersten Klasse 

der Grundschule in erhöhter Stundenzahl unterrichtet werden. Diese Tendenz macht 

sich heutzutage auch bei der Kindergartenwahl bemerkbar. 
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25.  Erziehungsgrundsätze im Nationalitätenkindergarten 

Die Erziehung im Nationalitätenkindergarten dient dem Kennenlernen und Aneignen 

der Nationalitätensprache und Kultur, dem Weitergeben und der Entwicklung der 

kulturellen Traditionen altersspezifisch für Kinder. 

Der Willander Kindergarten „Kikerics” ist ein zweisprachiger Kindergarten mit 

Nationalitäten-Erziehung, der die Entwicklung beider Sprachen (deutsch als 

Nationalitäten-Sprache und ungarisch) zu fördern versucht. Im Rahmen der 

Kooperation mit den Familien können wir die Ansprüche kennenlernen, bewerten und 

berücksichtigen um die Traditionen zu pflegen und die Sprache weiterzugeben. Der 

Kindergarten nimmt an Nationalitäten-Programmen im Dorf teil und wir haben einen 

engen Kontakt zu der Willander Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung und dem 

Deutschen Kulturellen Verein. Das Ziel unserer Zusammenarbeit ist die Pflege und 

Entwicklung der deutschen Nationalitäten-Kultur sowie der Erwerb des Deutschen 

und das Erweitern von Lernhilfen. 

Das Ziel der Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten ist wie folgt: die Kinder sollen 

die deutsche Nationalitäten-Sprache, Kultur und die Traditionen kennenlernen, ihrem 

Alter, individuellem Entwicklungsstand sowie den Auswirkungen und Erwartungen 

der Umgebung und der Familie entsprechend. 

Die Aufgabe der Nationalitäten-Erziehung im Kindergarten ist eine muttersprachliche 

Umgebung für die Kinder zu sichern. Wir sollen die Traditionen und Gewohnheiten 

pflegen und entwickeln, die zum Nationalitäten-Leben gehören. Wir sollen die Kinder 

darauf vorbereiten, dass sie die deutsche Sprache als Nationalitäten-Sprache in der 

Schule lernen werden. Der Kindergarten soll dabei helfen, das Nationalitäten-

Identitätsbewusstsein zu entwickeln. Wir sollen die individuellen Sprachkenntnisse 

berücksichtigen und sie dabei spielerisch entwickeln und fördern. 

25.1. Pädagogen 

Die Kindergärtnerin soll ein sprachliches Modell sein: 

- fließend Deutsch sprechen 

- korrekt Grammatik und Wortschatz benutzen 

- schöne Aussprache haben 

- die Sprache mit Gestik und Mimik begleiten 

- einfache Sätze, Satzmodelle sagen, wiederholen.12 

 

                                                           
12

 Seminarunterlagen zum Fach Methodik I. in Baja von Monika Jäger-Manz 2014 
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25.2.  Entwicklungsstände am Ende der Kindergartenzeit  

Der Erziehungsprozesses in der Familie und im Kindergarten soll zu dem folgenden 

Ergebnis führen: das Kind soll ein positives Verhältnis zur Kultur und Sprache der 

Nationalität entwickeln.  

Das Kind soll über einen altersgemäß angemessenen Wortschatz verfügen, der ihm 

ermöglicht, seine Kenntnisse in deutscher Sprache zu vertiefen, es soll auch über 

einen passiven Wortschatz verfügen. 

Das Kind soll sich in kommunikativen Situationen zurechtfinden. 

Das Kind soll die Werte der lokalen Gewohnheiten, Traditionen und die materiellen 

Kultur kennenlernen, es soll sie respektieren lernen. 

Das Kind soll Instruktionen des alltäglichen Lebens verstehen und sie ausführen. Es 

soll sich höfliche Wendungen aneignen (Begrüßung, Dank). 

Das Kind soll sich der natürlichen deutschen Nationalitäten-Kultur anpassen, es soll 

lernen, die Werte anderer Völker und Nationalitäten zu respektieren. 
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26. Das Spiel 

Das Spiel ist die wichtigste Tätigkeit für Kinder, die dadurch am meisten entwickelt 

werden können, somit ist es das wirksamste Mittel der Erziehung im Kindergarten. 

Das Spiel ernährt sich von der inneren Aktivität, Tätigkeitsbedarf, vom Streben nach 

Orientierung und Selbständigkeit der Kinder. Das Spiel ist ein freier Prozess, es ist 

ein elementarer Bedarf.  

Im Kindergarten sollen wir diesen Bedarf tagtäglich, immer wieder abdecken. Das 

Spielen ist die Orientierungstätigkeit der Kinder. Es ist von außerordentlicher 

Wichtigkeit, denn die Kinder artikulieren ihre äußeren und inneren Eindrücke durchs 

Spielen, so wird es zu einer Tätigkeit, die die Psyche, die Bewegung und die ganze 

Persönlichkeit entwickelt und dabei Erlebnisse bereitet. 

Das Spiel ist der wichtigste  Schauplatz der sozialen Kontakte und der Befriedigung 

der sozialen Bedürfnisse. Die Erwachsenen haben dabei die Aufgabe, ein 

nachahmbares Beispiel für die Spieltätigkeit zu geben. Sobald sich der freie 

Spielprozess entwickelt hat, bleiben wir Partner, die am Spiel teilnehmen, die 

Erwachsenen sollen helfen, Anregungen geben, wenn der Spielprozess stockt. Die 

Anwesenheit der Erwachsenen ermöglicht die Entwicklung von Spielkontakten unter 

Kindern. 

Das Spielen vermittelt die Wünsche, die Gefühle, die Emotionen und die Entwicklung 

der Kinder am besten. Es ist eine freiwillige, freie und spontane Tätigkeit, die mit 

Freude ausgetragen wird. Es ist eine Freudensquelle, es entspringt aus der Freude 

an Handlungen, Manipulation und Funktionieren. Die Freude stammt vielleicht aus 

Erinnerungen an schöne Erlebnisse, oder aus der Erfüllung von Wünschen, ader 

aber auch aus Befreiung von Ängsten, Schmerzen oder unangenehmen Situationen. 

Somit verfügt das Spielen über eine spannungslösende Wirkung.  

Das Spielen fördert die Eigenständigkeit, ermöglicht den Kindern etwas zu schaffen. 

Die Anpassungsfähigkeiten zu verschiedenen Situationen und zu den anderen. Die 

Spielsituation bereichert die Fantasie, das Denken und das Beobachtungsvermögen. 

Die Konflikte und die Probleme beim Spielen zu lösen ist eine schöne Aufgabe. 

Wenn man Konflikte löst, wird das Denken in eine Richtung entwickelt, in dem man 

Probleme besser bewältigen kann. Die Anwesenheit der Kindergärtnerin und der 

Pflegerin ist von mancher Problemlösung nicht wegzudenken. 

Beim Spielen gibt es viele Freudensquellen, viel Fröhlichkeit und sie wecken im Kind 

die Lust auf Sprechen und Mitteilen. Wenn man spielt, kann man das jeweilige Ziel 

nur durch Bemühungen, Ausdauer, Planung, Denken, sowie durch diszipliniertes 

Handeln erreichen. Zu diesen Handlungen werden die Kinder nicht gezwungen. 

Durch Denkspiele erwerben die Kinder neue Kenntnisse, die Konzentration, 
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Beobachtungsfähigkeit und verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln 

sich.  

Beim kreativen Spielen soll der Anspruch auf das Ergebnis und das Beenden 

fördern. Man braucht viel Fantasie, Denken, Ausdauer, Initiative und 

Steuerungsfähigkeit.  

Die Erlebnisse und das Spielen sind eng verbunden. Für die gesunde Entwicklung 

der Persönlichkeit ist es sehr wichtig, dass die Kinder viele Erlebnisse haben, die sie 

in der Familie, in ihrem persönlichen Umfeld, oder mit anderen Kindern zusammen 

erleben. Die individuellen Erlebnisse der Kinder sind genauso wichtig, wie die 

Erlebnisse, die von den Kindergärtnerinnen gesteuert werden. Sowohl die 

individuellen als auch die Erlebnisse in der Gruppe haben eine Auswirkung auf das 

Spielen in der Gruppe. Wenn das persönliche Erlebnis stark ist, dann wirkt es auch 

auf die ganze Gruppe aus. Die Ereignisse der Kindheit, die Familie, die Erinnerungen 

liefern gutes Material zum Spielen. Diese Themen können im Gespräch oder beim 

Spielen vorkommen. Dem Spielen der Kinder muss man die meiste Zeit widmen. Wir 

müssen erreichen, dass das Spielen ruhig, ausgewogen ist und mit Ausdauer vor 

sich geht. Es soll genügend Zeit zur Verfügung stehen, damit die vorgestellten Spiele 

in Ruhe und stressfrei ausgetragen werden können. 

Ziel 

Beim Spielen soll die kennenlernende Funktion entwickelt werden, die Wahrnehmung 

der Realität soll auch gefördert werden. Diese Tätigkeit gibt die Möglichkeit für 

freiwillige Reproduktion und Anwendung von Sprachkenntnissen.  

Aufgabe 

Durch Spiele kann man effektiv Sprachen lernen, die Kultur weitergeben, sowie 

Traditionen pflegen. Kinder entscheiden sich freiwillig für bestimmte Spielzeuge und 

Themen, wobei Kindergärtnerinnen auch zu Mitspielern werden. Eine der wichtigsten 

Aufgaben ist es, optimale Bedingungen zum Spielen zu schaffen (Ort, Zeit, 

Spielzeug), denn neben dem freien Entschluss der Kinder sichert die bewusste 

Steuerung der Pädagogen eine reichhaltige Spieltätigkeit.  

Bei Übungsspielen  ahmen die Kinder das Sprechen, die Aussprache der 

Kindergärtnerin nach, sie nehmen den Rhythmus der Sprache wahr, sie benennen 

Objekte und Tätigkeiten.  

Mit Rollenspielen – Dramatisieren, Puppenspielen und Märchen können wir 

traditionelle oder märchenhafte Anfänge und Enden zu den Spielen kreieren. Die 

Übung von Dialogen, Fragen und Antworten, die spielerische Wiederholung von 

Wörtern und Sätzen sind gut geeignet, gemeinsame Erlebnisse darzustellen.  
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Zu den Regelspielen gehören die Spiele mit Bewegung, die Tänze und Gedächtnis-

spiele. Sie können zum Kennenlernen und zur Übung von neuen Wörtern verwendet 

werden. Die Wortschatzerweiterung geschieht somit im spielerischen Rahmen. 

Dadurch kann die richtige Aussprache geübt werden.  

 

 Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Die Kinder sollen sich frei entscheiden können, ob sie die Anregungen der 

Kindergärtnerin annehmen.  

Sie sollen ihre Erlebnisse und Erfahrungen spielen können.  

Ihr Sicherheitsgefühl, ihre gute Laune und Ausgewogenheit soll durch das Spielen 

gestärkt werden.  

Bei der Wahl der Spiele sollen sie ihre Freude, Interesse ausdrücken, sowie die 

Ernsthaftigkeit der spielerischen Tätigkeit. 

27. Arbeitsähnliche Tätigkeiten 

Bei der Arbeit und bei arbeitsähnlichen Tätigkeiten entwickeln sich Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, wie Ausdauer, Selbständigkeit, Verantwortung, Zielstrebigkeit und 

Selbstbewertung, die dabei helfen, ein positives Verhältnis zur Gemeinschaft und der 

Umgebung zu schaffen. Sie lernen dabei, wie man die Umwelt schützt und dass man 

den Stellenwert der Arbeit respektiert.  

Unsere Aufgabe ist es zu sichern, dass die Kinder von sich selbst Arbeit verrichten 

sowohl in dem Gruppenraum, als auch im Freien. Bei den Arbeitsvorgängen machen 

wir die Kinder mit der Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, mit den Namen der 

Werkzeuge und mit den damit verbundenen Traditionen und Regeln bekannt.  

Wir stellen den Kindern die zur Arbeit nötigen, sicheren Werkzeuge zur Verfügung. 

Die Kinder sollen für sich und für die Gruppe Arbeit verrichten, wozu sie ohne 

Gesundheitsschaden fähig sind.  Wichtig sind Arbeitsvorgänge, die mit den 

Gruppentraditionen verbunden sind, zum Beispiel Vorbereitung für Feste, 

Aufräumen, Dekorieren, Basteln von Geschenken.  

Die Kinder sollen sich durch die Arbeit daran gewöhnen, dass sie auf ihre Umgebung 

aufpassen sollen. Bei der Selbstbedienung lernen die Kinder Tätigkeiten ausüben, 

wie Essen, Körperpflege, Anziehen, Ordnung halten. Arbeit für die Gemeinschaft, 

zum Beispiel die tägliche Küchenaushilfe, die freiwillig ist, macht die Arbeit für andere 

attraktiv. Die tägliche Küchenaushilfe passt auf die anderen auf, auf die 

Tischordnung, und sie sorgt dafür, dass das Mittagessen ohne Probleme vor sich 

geht.  
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Die Kinder sollen auch gelegentliche Aufträge ausführen, die werden dann an den 

persönlichen Entwicklungsstand gemessen. Die Pflege der Umgebung, der Pflanzen 

und Tiere sind sehr wichtig für die Entwicklung der umweltbewussten 

Betrachtungsweise. Die Kinder sollen in diesen Bereichen Erfahrungen sammeln, 

damit sie über verantwortungsbewusste Tierhaltung, Kompostieren und 

Pflanzenpflege Bescheid wissen.  

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Die Kinder sollen merken, was für Arbeiten um sie verrichtet werden müssen. 

Sie sollen freiwillig und selbständig Aufgaben ausführen können.  

Sie sollen den anderen Kindern und den Erwachsenen helfen.  

Sie sollen die Werkzeuge zweckmäßig verwenden, sie in Ordnung halten.  

Sie sollen die Grundregeln über den Umweltschutz kennen, sie sollen eine 

umweltbewusste Denkweise entwickeln.  
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28. Literatur 

Märchen und Gedichte bereiten Kindern Freude. Die dazu nötige Fantasie und 

Kreativität führen zu positiven Erlebnissen. Der Rhythmus und die Intonation der 

Sprüche, die Melodie der Wörter können die Kinder leicht wahrnehmen, deshalb ist 

es ein wichtiges Mittel bei der Sprachförderung. Die Kinder kennen vielleicht die 

Bedeutung der Wörter nicht, trotzdem wollen sie die Gedichte und Sprüche immer 

wieder wiederholen, denn der Klang und die Reime bewegen sie dazu. In einer 

späteren Entwicklungsphase übernehmen die Kinder die Dialoge, sie eignen sich 

Wörter und Wendungen ohne Zwang an. Wiederholung, Veranschaulichung und 

Dramatisieren sind sehr wichtig.  

Ziel 

Man soll solche literarischen Inhalte auswählen, die Erlebnisse für die Kinder 

bedeuten, und die den Spracherwerb fördern und den Wortschatz erweitern.  

Aufgabe 

Die Kinder sollen die Schätze, Volksbräuche und Traditionen der ungarndeutschen 

Kultur kennenlernen. Sprüche, Gedichte, Neujahrssprüche und Abzählreime und 

Schlaflieder sollen in der Mundart (von authentischen Sprechern, Großeltern…) 

weitergegeben werden. Die Gedichte und Sprüche sollen mit Bewegung verbunden 

werden, das dient der emotionellen Sicherheit. Es ist wichtig, solche Gedichte, 

Märchen und Sprüche auszuwählen, die von der Länge her der Altersgruppe 

entsprechen.  

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Die Kinder sollen nach der Wiederholung von Gedichten und Märchen fragen, es soll 

ein Anspruch darauf entwickeln.  

Die Kinder sollen ihre deutschsprachigen Kenntnisse benutzen, wenn sie Motive aus 

Märchen mit Puppenspiel vortragen, oder dramatisieren, oder bildlich 

veranschaulichen.  

Durch literarische Erlebnisse wird die Aussprache entwickelt und der Wortschatz 

erweitert.  
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29. Gesang-Musik-Kindertanz 

 

Beim Musikhören soll die Kindergärtnerin beim Vorspielen ästhetische Erlebnisse 

bereiten, dadurch entwickelt sich ein inniges Verhältnis mit den Kindern. Die Kinder 

können die Aussprache beobachten, sich bewegen, die Lieder und Spiele lernen. Bei 

den Kreisspielen und Spielen mit Liedern können die Kinder die ungarndeutsche 

Kultur und Traditionen verinnerlichen, sie können Unterschiede zwischen 

verschiedenen Kulturen wahrnehmen.  

Ziel 

Den Kindern Freude an Musik bereiten. Die Einheit von Hören, Singen, Bewegung 

und Sprechen schaffen.  

Aufgabe 

Die Melodie, der Rhythmus und die Bewegung sollen den Fähigkeiten der Kinder 

entsprechen, der Text soll einfach und leicht verständlich sein, damit die Kinder sie 

leicht verstehen und eventuell anwenden können. Bei der Entwicklung der 

musikalischen Fähigkeit sollen deutsche Ausdrücke und Instruktionen verwendet 

werden um den Wortschatz zu erweitern. Wir haben noch die zusätzliche Aufgabe, 

ungarndeutsche Tänze  einzuüben und sie vorzutragen (möglichst mit Gitarre und 

Akkordeon als Begleitinstrumente). 

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Die Kinder sollen die Nationalitäten-Kultur kennen, praktizieren und pflegen.  

Sie sollen gern spielen, Freude an musikalischen Spielen finden.  

Ihr Wortschatz soll erweitert werden, die Bewegungskultur soll sich entwickeln.  

Die einstudierten Lieder, Kreisspiele und Tänze sollen sie auf Festen vortragen.  

Die Musik soll den Kindern Freude bereiten, sie sollen das Musikhören, das Singen 

und das Tanzen genießen. 



87 

 

30. Visuelle Erziehung 

Ziel 

Bei der Tätigkeit sollen sie ihre Umgebung, die Welt entdecken. Die erworbenen 

Erfahrungen und Erlebnisse sollen zur Entwicklung der Sprachfertigkeit beitragen.  

Aufgabe 

Die Ernennung der Werkzeuge und Arbeitsvorgänge erfolgt bei verschiedenen 

Tätigkeiten in einfacher Form. Bei Fragen und Bitten benutzt die Kindergärtnerin 

einfache Ausdrücke, die leicht zu verstehen sind. Bei den verschiedenen Tätigkeiten 

können die Kinder traditionelle Handwerke, sowie Objekte der ungarndeutschen 

Kultur kennen lernen. Die Kinder können die Spielzeuge ihrer Vorfahren aus 

natürlichen Materialien erzeugen (Maiskolben, Flechten, Kürbisleuchter). 

 

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters  

Die Kinder kennen und verstehen einfache Instruktionen. (Zieht die Ärmel eurer 

Pullover hoch! Heute …. wir. Fang an zu …! Lasst die fertigen Arbeiten auf dem 

Tisch liegen.)  

Sie lernen neue Techniken, die mit ungarndeutschen Traditionen verbunden sind.  

Mit den angefertigten Arbeiten werden die erworbenen Kenntnisse handfest.  

Die Kinder gewinnen Einblicke in die Kindheit ihrer Großmütter und Urgroßmütter, in 

ihren Alltag, der sich komplett verändert hat.  
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31. Bewegung 

 

Körperliche und geistige Entwicklung sind eng verbunden. Bewegung ist die 

Voraussetzung für eine gesunde körperliche und seelische Entwicklung. Sie stärkt 

den Körper, sie macht ihn widerstandsfähiger und anpassbar. Kinder haben einen 

angeborenen Anspruch auf Bewegung und eine Veranlagerung diese zu befriedigen. 

Das kann zum Teil beim Deutschunterricht und Sprachübung verwendet werden. Das 

soll aber der Freude an Bewegung nicht im Wege stehen.  

Ziel 

Den Körper der Kinder stärken, ihn widerstandsfähiger und anpassbar machen.  

Aufgabe 

Befriedigung der natürlichen Lust auf Bewegung im Freien, im Rahmen der täglichen 

Körpererziehung, sowie der verbindlichen Körpererziehung.  Wortschatzerweiterung 

mit einfachen verständlichen Instruktionen und Ausdrücken. Das Verstehen und 

Anwendung von Instruktionen, die im Laufe des Tages benutzt werden können. 

Benennung von Sportsachen, Wortschatzerweiterung.  

 

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Der Wortschatz der Kinder soll erweitert werden während der Bewegung und 

Nachahmung, er soll kurze Sätze, Ausdrücke benutzen. (Auf die Plätze! Fertig! Los! 

Hüpft wie der Hase!) 

Sie sollen einfache Instruktionen verstehen und sie benutzen. (Setzt euch! Steht auf! 

Lauft zur Bank!) 

Die Kinder sollen imstande sein, Spiele mit Regeln  zu führen.  
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32. Bekanntmachen mit der Umwelt 

 

Die Kinder haben ein positives Verhältnis zu ihrer Umwelt, wenn sie ihre natürliche 

und gesellschaftliche Umwelt durch angenehme Erlebnisse kennenlernen. Es ist 

wichtig, den Kindern in diesem Prozess zu helfen, wenn sie ihre Umgebung 

erkunden. Man soll das Interesse und die Fähigkeiten der Kinder vor Auge halten.  

Die Kinder sollen in ihrer Familie und im Freundeskreis die Umgebung schätzen und 

schützen, denn nur so können sie die Kultur, Lebensstil und Traditionen anderer 

Kulturen akzeptieren. 

Unser Leben im Kindergarten ist vom Kennenlernen der Umwelt geprägt, es spielt 

die wichtigste Rolle in dem Deutschunterricht und auch in der Förderung der 

ungarndeutschen Identität. Wir können die Gegenstände, Pflanzen, Tiere und 

Phänomene deutsch benennen.  Die Kinder erhalten durch das mündliche 

Ausdrücken, durch die Erfahrung und Veranschaulichung eine Bestätigung, so 

werden die Kinder die Wörter nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können.  

Die Themen werden nach der ungarischen Lernphase bearbeitet. Die Kinder lernen 

Gebäude in ungarndeutschem Stil kennen, wir nehmen in unseren Trachten an 

Nationalitäten-Veranstaltungen in der Stadt teil, so pflegen wir unsere Traditionen.  

Ziel 

Die Kinder sollen ihre Umgebung kennenlernen, die Welt erkunden, sie sollen 

Erfahrungen machen und Zusammenhänge erkennen. 

Aufgabe 

Das Spielerische soll sich durchsetzen, die Informationen sollen in 

abwechslungsreichen Formen bearbeitet werden: Gespräch, spielerische Übungen, 

Spiele mit Regel, situative Spiele, Puppenspiele. Man soll die Wörter in 

Aussagesätzen, aber auch in Verneinungen üben. Die gelernten Lieder, Gedichte, 

Sprüche und Märchen sollen zu den aktuellen Themen geknüpft werden.  

 

Voraussichtlicher Entwicklungsstand am Ende des Kindergartenalters 

Wortschatzerweiterung durch das Lernen. 

Die Kinder lernen ungarndeutsche  Traditionen, Handwerke und Gegenstände 

kennen. 
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33. Entwicklungsstände am Ende der Kindergartenzeit13   

Der Erziehungsprozesses in der Familie und im Kindergarten soll zu dem folgenden 

Ergebnis führen: das Kind soll ein positives Verhältnis zur Kultur und Sprache der 

Nationalität entwickeln.  

Das Kind soll über einen altersgemäß angemessenen Wortschatz verfügen, der ihm 

ermöglicht, seine Kenntnisse in deutscher Sprache zu vertiefen, es soll auch über 

einen passiven Wortschatz verfügen. 

Das Kind soll sich in kommunikativen Situationen zurechtfinden. 

Das Kind soll die Werte der lokalen Gewohnheiten, Traditionen und die materiellen 

Kultur kennenlernen, es soll sie respektieren lernen. 

Das Kind soll Instruktionen des alltäglichen Lebens verstehen und sie ausführen. Es 

soll sich höfliche Wendungen aneignen (Begrüßung, Dank). 

Das Kind soll sich der natürlichen deutschen Nationalitäten-Kultur anpassen, es soll 

lernen, die Werte anderer Völker und Nationalitäten zu respektieren. 

                                                           
13

 17/2013. (III.1.) EMMI Dekret. 3. Anlage http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM 

gesehen am 19.10.2015 (Übersetzt) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM
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34. Zeitraum für die Tätigkeiten, Tagesplan, Wochenplan 

Die Bedingungen für die gesunde Entwicklung der Kinder in unserem Kindergarten 

werden von Tagesplänen und Wochenplänen gesichert. Sie geben einen 

planmäßigen Zeitraum, die Tätigkeiten sind geplant, manche können auch parallel 

durchgeführt werden, manche sind differenzierende Tätigkeiten. Der Zeitraum der 

Tätigkeiten wird von 5 Minuten bis auf 35 Minuten gesteigert, sie fördern die 

Zusammenarbeit sowie das Verantwortungs-Bewusstsein der Kinder.  

 Die Wochenpläne und Tagespläne sind die Zeitrahmen, wodurch wir für die Kinder 

eine ruhige, ausgeglichene und erwartungsmäßige Umgebung im Kindergarten 

sichern können. Unsere Tagespläne sind den verschiedenen Tätigkeiten und 

individuellen  Bedürfnissen angepasst, natürlich werden die örtlichen Traditionen und 

Ansprüche auch berücksichtigt.  

Regelmäßigkeit und Wiederholung schaffen emotionale Sicherheit für die Kinder. 

Unsere Tagespläne können jeder Zeit verändert werden, wie sich zum Beispiel die 

Jahreszeiten ändern, oder wenn bestimmte Tätigkeiten anders, als geplant verlaufen. 

Unsere Tagespläne sind von Kontinuität und Flexibilität geprägt. Für uns ist es 

wichtig, harmonische Verhältnisse zwischen den Tätigkeiten zu schaffen, wobei 

Spiele immer eine wichtige Rolle spielen.  

Die Tagespläne und Wochenpläne werden von den Kindergärtnerinnen der Gruppen 

gestaltet. Bei der Organisation und Planung bekommt die Pflege eine wichtige Rolle. 

Die Kindergärtnerinnen erziehen die Kinder im Rahmen der Pflege, sie arbeiten an 

der Beziehung mit den Kindern, sie fördern die Entwicklung der Selbständigkeit, die 

Kindergärtnerinnen kooperieren dabei mit den Pflegekräften.  

Verschiedene verbindliche Dokumente dienen der Planung der Erziehung im 

Kindergarten, dem Kennenlernen der Kinder, der Förderung, sowie der Verfolgung 

ihrer Entwicklung. Die Erziehung im Kindergarten darf nur aufgrund des 

pädagogischen Programmes realisiert werden, sie kann nur im Rahmen der 

Tätigkeiten durchgeführt werden, die das ganze Leben im Kindergarten beinhalten, 

wo die Kindergärtnerinnen kontinuierlich dabei sind und mitwirken.  
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Der Tagesablauf 

Tagesablauf der Gruppen 

 

von 6.00 - bis 7.00     Ankommen   

von 7.00 - bis 11.45   Ankommen, Spiel, Anregung, fakultative Tätigkeiten 

                                  Körperpflege, Frühstück, Freispiel   

                                  Aufräumen, Stuhlkreis, Beschäftigungen,  alltägliches Turnen 

                                  Auf dem Hof spielen, Ausflüge  

von 11.45 - bis 12.45 Körperpflege, Mittagessen, Zähneputzen 

   

von 12.45 - bis 14.50  Mittagsruhe 

von 14.50 - bis 15.30.  Wecken, Anziehen, sich waschen,  Jause   

von 15.30 - bis 17.00 Begleitetes freies Spielen, Abholen der Kinder, 

Verabschiedung  

Die Tätigkeiten 

 

Die Kindergärtnerin plant die freien und obligatorischen Beschäftigungen und die 

Anregungen. Es gibt jede Woche oder mehrere Wochen lang ein Thema. Der 

Themenwechsel hängt von dem Interesse der Kinder ab. Die Themen werden bei 

allen Beschäftigungen bearbeitet. Hier kann die Kindergärtnerin den Stoff, die 

Aufgaben, die Methoden, die Ziele aufzählen. 

Unsere Wochenpläne dienen, ähnlich, wie die Tagespläne, der Kontinuität, 

Regelmäßigkeit und Ruhe. Dadurch, dass wir flexibel sind und uns der jeweiligen 

Situationen anpassen, fördern wir die Regelung des Lebens der Kinder.  

Das Erziehungsjahr in unserem Kindergarten dauert vom 01. September bis zum 31. 

August. Den Mai verbringen wir hauptsächlich mit organisatorischen Tätigkeiten 

(Bibliothekbesuch, Muttertag, Ausflüge, Abschiedsfeier).   

Die Programme im Sommer sind in unserem Kindergarten abwechslungsreich und 

gut organisiert. 
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 Frontale Arbeit Offene Arbeit 

ältere Gruppe Bewegung Bekanntmachen mit der 

Umwelt 

Visuelle Erziehung 

Musikerziehung 

Literarische Anregung  

 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Gesang-

Musik 

Kindertanz 

 Literatur 

Bewegung Bekanntmachen 

mit der Umwelt, 

Mathematiche 

erfahrungen  

Visuelle 

Erziehung  

Literatur 

Bekanntmachen 

mit der Umwelt  
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