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BEVEZETŐ

„ A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötele ssége, s ebben az óvodák kiegészí tő, esetenként hátrán ycsökkentő szerepet töltenek be.”
(Óvodai nevelés országos alapprogramja)

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi
nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
A magyarországi óvodákban fol yó pedagógiai munka alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozz a meg,
Az alapprogram az emberi személ yiségből indul ki, abból a tényből,
hogy az ember mással nem hel yettesíthető, szellemi, erkölcsi, és biológiai ért elemben is egyedi személ yiség és szociális lény egyszerre .
Óvodai nevelésünk jóváhagyott pedagógiai program alapján való sul meg.
A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében szervez zük, az
óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.
Intézményünk pedagógiai programja meghatározz a:


a nevelés alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,



azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amel yek biztosítják a
gyermek személ yiségének fejlődését, közösségi életre való felkészítését,
a kiemelt figyelmet igénylő gyermek egyéni fejlesztését, fejlődésének
segítését,



a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket,



a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenysége ket,



a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
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az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, a gyermek esél yegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.

Beremend, 201 8.09.01.
Sziliné Németh Tímea
óvodavezető
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PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTRE

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
- 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alappro gramja- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési -oktatási intézmények m űködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve kiadásáról
- 17/2013. (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve
kiadásáról
A 2013. évi CXXIX. törvénnyel módosított 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti
Köznevelésről
257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet Államház tartásról szóló törvény végreha jtásáról
363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramj ának kiadásáról
A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelettel módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMM I
rendelet a nevelési -oktatási intézmények működésérő l és a köznevelési inté zmények 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
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet e a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
A 2013. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról .
A 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet a gyámhatóság okról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárá sról
1/1998. (VII.24) OM rendelet a nevelési – oktatási intézmények kötelező (m inimális) eszközeiről és felszereléséről.
22/2013. (III. 22.) EMMI rendelettel módosított 17/2013. (III. 1.) EMMI rend elet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktat ásának irányelve kiadásáról
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A MI ÓVODÁNK

2.1 Az óvoda bemutatása

Óvodánk a falu központjában, jól megközelíthető hel yen "U" - alakban
elhel yezkedő, összkomfortos, földszintes épület. 95 gyermek befogadására a lkalmas.
Négy csoporttal működünk. A csoportszobák mérete, tágassága megfel elő. Szépek, világosak, játékkal jól ellátottak. Derűs hangulatot árasztanak a
hozzánk érkező gyermekek számára.
Az épületben két vizesblokk található.
Tornateremmel rendelkezünk, mel yben maximális lehetőség kínálkozik a
gyermekek mozgásigényének kielégítésére.
Az épületben található még vezetői iroda, nevelői szoba, logopédiai fo glalkoztató, só szoba, orvosi és betegszoba, öltözők, mellékhel yiségek.
Udvarunk három részre tagolt, zárt terület, ahol árnyékos és napos részek
egyaránt megtalálhatók. Biztonságos játékok segítik óvodásaink mozgásfejl ődését.

2.2 Az óvoda adatai

Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Beremend
Cím: 7827 Beremend, Kossuth u. 37.
Telefon: 72/474-238
Telefon/fax: 72/574 -008
E-mail: ovoda@beremend.hu
Óvoda honlapja: www. beremend.hu
Az óvoda OM azonosítója: 027090
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Az intézmény fenntartója és címe:
Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal
7827 Beremend, Szabadság tér 1.
Alapító okirat száma: 1555-2/2017./A
A pedagógiai program készítésében részt vett óvodapedagógusok:

Bognar Bernadett
Herold Róbertné
Illés Istvánné
Költő Melinda
Pintér Judit
Sziliné Németh Tímea
Szlipcsevics Istvánné
Trappné Kovács Annamária
Wenhardt Imréné
A pedagógiai program benyújtója:

Sziliné Németh Tímea
óvodavezető
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GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, PEDAGÓGUSKÉP

3.1 Gyermekkép

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb
munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott”.
(Brunszvik Teréz)

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. A gyermeki személ yiség
kibontakoztatására törekedünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egy formán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő
hátrányai csökkenjenek.
Az óvodába lépő kisgyermek, fejlődő személ yiség. Fejlődését genetikai
adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alka lmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.
A gyermekeknek életkoronként és egyénenk ént változó testi -lelki szükségleteik vannak. Az egyéni sajátosságokat figyelembe véve alakítjuk a gye rmekek személ yiségét, nem adunk hel yet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Az óvodás életkort a gyermekek fontos fejl ődési szakaszának tekintjük.
Optimális környezetben, szeretetteljes légkörben minél biztosabb alapot sz eretnénk nyújtani a gyermekek számára, hogy az óvodából kikerülve alkalmassá
váljanak az iskolai életre.
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3.2 Óvodakép

„Még senki sem fedezte fel, hogy milyen mély együttér zés, kedvesség és nagylelkűség rejtőzik egy gyermek lelkében.
A helyes nevelés legfőbb feladata, hogy feltárja e kincseket.”
(Emma Goldnam)

Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óv odánk pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja mindazon
feltételeket, mel yek szü kségesek a gyermekek fejlődéséhez, neveléséhez.
Pedagógiai programunkban figyelembe vettük az óvoda óvó -védő, szociális, nevelő és személ yiségfejlesztő funkcióit.
Közvetetten alakítjuk az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez
szükséges gyermeki személ yiségvonások fejlődését.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek biztosítjuk az önaz onosság megőrzését ápolását, erősítését , társadalmi integrálását.
Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk mindazokat az alapelveket,
célokat és fel adatokat, mel yet munkánk során betartani és megvalósítani kív ánunk.
Alapelveink:


a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óv odánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be,



minden gyermek egyenlő eséll yel részesüljön az óvoda színvonalas nev elésében,



a gyermek személ yiségét szeretetteljes gondoskodás, különleges véd elem, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze,



a gyermeki személ yi ség teljes kibontakoztatására törekedünk,



segítjük a gyermek személ yiségfejlődését, egyéni készségeinek, képess égeinek kibontakoztatását, környezettudatos magatartásának alakítá sát,



az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartása.
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3.3 Pedagóguskép

„Keresem a gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthe tnék
abban, hogy önmaga lehessen.”
(Janese Korczak)

Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevel őmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus.
A nevelés egész időtartamában, fol yamatában jelen vagyunk.
Szemléletmódunk gyermekközpontú, nevelésközpontú, ez képezi nevel őmunkánk alapját.
Személ yiségünkkel elfogadó, segítő mintává válunk a gyermekek szám ára. Benne élünk a gyermekek közösségében, lá tjuk, mel yek a következő felad atok, mil yen útmutatásra, serkentésre, mil yen tevékenységre van szüksége a
csoportnak és az egyes gyermekeknek.
Nevelésfilozófiánk azonos. Nevelőtestületünk jól felkészült. Jellemző
ránk a humanizmus, az optimizmus, a segítők észség, a gyermekszeretet. Életv itelünkben állandóan jelen van az önképzés, a továbbképzés, a szaktudás me gújítása.
Képesek vagyunk az új befogadására, az eredményes együttműködésre.
Legjobb tudásunk szerint neveljük a gyermekeket.
Cél:
Ol yan intézményi nevelés, mel yben elősegítjük a gyermekek sokoldalú, harm onikus fejlődését, személ yiségük kibontakozását, a hátrányok csökkentését.
Mindenkor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait,
valamint eltérő fejlődési ütemüket, ide értve a ki emelt figyel met igénylő gye rmekek ellátását is.
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Feladat:


érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör
megteremtése,



a gyermekek szükségleteinek kielégítése,



a testi, a szociális és az értelmi képességek specifikus alakítása, műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése,



a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettsé gnek megfelelő tevékenységek megszervezése, különös tekintettel, a má ssal nem hel yettesíthető játékkal.
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4

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK E LVEI

4.1 Személyi feltételek
Személyi állományunk: 14 fő.
A nevelőmunkát 9 fő óvodapedagógus végzi.

Felsőfokú végzettségű
óvodapedagógus

7 fő

Középfokú végzettségű

2 fő

óvodapedagógus

Közoktatás

vezetői

szakvizsgával

rendelkezik

1 fő

A nevelő-oktató munkát 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka segíti.

4.2 Tárgyi feltételek

A nevelési -oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális)
eszközöket és felszereléseket , amel yekkel a nevelési -oktatási intézményeknek
rendelkezniük kell.
E rendelet figyelembevételével történt intézményünk eszközállomány ának fejlesztése. Tárgyi feltételeink jók, a fejlesztés fol yamatos. Rendelkezünk
mindazon berendezésekkel, eszközökkel, mel yek a pedagógiai programunk
megvalósításához szükségesek. A gyermekek által használt bútorok, berendez ések, felszerelések, megfelelnek testméreteiknek, kényelmesek, biztonságosak.
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A nevelőmunkát segítő eszközö k és felszerelések
Játék, játékeszközök, különféle játékformák eszközei:


babák, autók, húzogatós játékok, asztali kirakójátékok, szimbolikus j átékhoz különböző eszközök, ruhák, kalapok, kiegészítők, bábok.



konstruáló játékhoz - különböző méretű építőjátékok.

A játékeszközök vásárl ásakor szem előtt tartjuk, hogy a különféle játékeszk özök a gyermekek játék és mozgás igényét kielégítsék.
Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök:


tornafal, bordásfal, padok, labdák, karikák, szalagok, babzsákok, fa m ászókák.

Ének, zene énekes játékok eszközei:


xilofon, furul ya, dob, ritmusdob, ritmusbot, triangulum, cintányér, CD,
magnetofon, magnókazetták.

Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének
eszközei:


képeskönyvek, mesekönyv ek, nyelvi társasjátékok, bábok, képek.

Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet),
gondolkodást és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök:


dia pozitívek, „minimat” készlet, részképesség fejlesztő társasjátékok,
kirakók.

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


különböző színű, keménységű, vastagságú, méretű papírlapok, temperák,
festékek, ecsetek, színes ceruzák, gyurma, ragasztó, táblakréta, zsírkréta,
filctoll, gyermek olló.
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A természeti – emberi - tárgyi környezet megismerését segítő eszközök,
anyagok:


emberek, állatok, növények világát ismertető képek, dia pozitívek, tá rsasjátékok, diafilmek.

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök:


számítógép, nyomt ató, fénymásoló, televízió, videomagnó, magnetofon,
diavetítő, vetítővászon, vi deokazetták, hangkazetták, CD -, DVD – lemezek, szakkönyvek, internet.

A nevelőmunkát segítő esz közök és felszerelések mellett hangsúl yt fordítottunk az általunk használt hel yiségek bútorzatára, berendezési tárgyaira is.
Az óvoda dolgozóinak az ideális munkakörnyezet biztosított. A szülők fogad ására megfelelő hel y áll rendelkezésünkre.

4.3 Az óvodai élet megszervezése
Óvodai életünk szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. A
gondozási fol yamatban neveljük, építjük kapcsolatainkat a gyermekekkel, s egítjük önállóságuk fejlődését. A különböző tevékenységformákhoz (testápolási
teendők, öltözködés, étkezés, pihenés, játék, munka, tanulás) megfelelő idők eret áll a gyermekek rendelkezésére.

4.3.1 Napirend
A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődés éhez, fejlesztéséhez napirendünk biztosítja a megfelelő időkeretet.
Napirendünket a folyamatosság, rugalmasság jellemzi, igazodik a külö nböző tevékenységek hez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint a hel yi
szokásainkhoz, igényeinkhez. A rendszeresen visszatérő feladatok ismétlőd ésével érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekek számára.
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Fontosnak tarjuk a tevékenységek közötti belső harmonikus arányo k alakítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napirendet átgondoltan,
összehangoltan alakítjuk ki.
Júniustól nyári napirend szerint, tartalmas játékkal és egyéb tevékenys égekkel kívánjuk színesíteni a gyermekek óvodai életét.

Napirend szeptember 1 -től - május 31-ig

6 -8 3 0 -ig

Fol yamatos érkezés az óvodába

8-11 3 0 -ig

A beérkezett gyermekekkel játék a csoportszobában
A külső világ tevékeny megismerése - séták, kirándulások
Mozgás
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Verselés, mesélés

30

11 -12-ig
12-14 3 0 -ig

Ebéd
Testápolás, fogmosás
Átöltözés a délutáni pihenőhöz (pizsama)
Mese, vers, altatódal
Pihenés

14 3 0 -16 3 0 -ig

Fol yamatos ébresztő
Testápolás
Önkiszolgálás, uzsonna
Játék a csoportszobában vagy a szabadban
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Napirend június 1 -től - augusztus 31 -ig

6 -8 3 0 -ig

Fol yamatos érkezés az óvodába
A beérkezett gyermekekkel játék a szabadban, rossz idő es etén a csoportszobában

8-11 3 0 -ig

Testápolás
Önkiszolgálás
Fol yamatos étkezés - reggeli
Nyári életünk tevékenységformáinak megvalósítása
Játék, munka, a tevékenységekben megvalósuló tanulás
A külső világ tevékeny megismerése - séták, kirándulások
Mozgás
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Verselés, mesélés
Testápolás

11 3 0 -12-ig
12-14 3 0 -ig

Ebéd
Testápolás, fogmosás
Átöltözés a délutáni pihenőhöz (pizsama)
Mese, vers, altatódal
Pihenés

14 3 0 -16 3 0 -ig

Fol yamatos ébresztő
Testápolás
Önkiszolgálás, uzsonna
Játék a szabadban
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4.3.2 Hetirend
Hetirendünk a kötött illetve kötetlen tevékenységek mennyiségét illetve
időtartamát határozza meg.
A hároméves kort betöltött gyermekeket fol yamatosan fogadjuk, befogadjuk, beszoktatjuk. Október 1 -től mind a négy csoportban megkezdjük a t evékenységekben megvalósuló tanulás folyamatát. Az óvoda teljes nyitvatartási
idejében a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás kötött és kötetlen szervezési
formában kerül megvalósításra, időtartama: 5 -35 perc.
Kötetlen szervezési forma esetén, amennyiben a téma engedi, a tevékenységet
komplex módon kapcsoljuk a külső világ tevékeny megismeréséhez és kihas ználjuk a tevékenységi területek közötti kapcsolódási lehetőségeket.
A nevelési, szervezési feladatokat, valamint a fejlődést elősegít ő tevékenységformák feladatait az óvodai csoportnaplóban rögzítjük. A tevékenys égek tervezését az általunk összeállított éves tervek alapján végezzük.
A tervezés a beszoktatási időn túl kettő illetve háromhavonta történik.
Az óvodai csoportnaplóban a nev elési feladatoknál megtervezésre kerül:


befogadás, (1 hónap) fol yamatos beszoktatás – balesetmegelőzés,



az egészséges életmód alakítása,



az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés,



anyanyelvi nevelés,



játék,



munka.

A tanulási fol yamat a fejlődést előse gítő tartalmaknál kerül megtervezésre.
A tevékenységi formák tervezése egy hétre előre történik téma, feladat és
fejlesztés meghatározásával. Az óvodában minden gyermeknél évente kétszer
egyéni képességmérést végzünk. Ennek eredménye határozza meg a fejles ztés
területeit, irányát. A mérés eredményét fejlesztőlapon dokumentáljuk.
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Hetirend részben osztott és osztatlan csoportban

Hetirend részben osztott csoportban

Kötött

Kötetlen szervezési forma

Mozgás: 1
A külső világ tevékeny megismerése
heti: 1
A külső világ tevékeny megismerése
matematikai

tartalommal

éves gyermekeknek: 1
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka: 1
Ének, zene, énekes játék,
gyermektánc: 1
Verselés, mesélés: 3 -4-éves
gyermekeknek: 3
Verselés, mesélés: 5 -6-7 éves
gyermekeknek: 2
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Hetirend osztatlan csoportban

Kötött

Kötetlen szervezési forma

Mozgás: 1
A külső világ tevékeny megismerése
heti: 1
A külső világ tevékeny megismerése
matematikai

tartalommal

4 -5-6-7

éves gyermekeknek: 1
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka: 1
Ének, zene, énekes játék,
gyermektánc: 1
Verselés, mesélés: 3-4-5-6-7 éves
gyermekeknek: 2
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Hetirend osztott csoportban

Kötött

Kötetlen szervezési forma

Mozgás: 1
A külső világ tevékeny megismerése
heti: 1
A külső világ tevékeny megismerése
matematikai

tartalommal

4 -5-6-7

éves gyermekeknek: 1
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka: 1
Ének, zene, énekes játék,
gyermektánc: 1
Verselés, mesélés: 4-5-6-7 éves
gyermekeknek: 2
Verselés, mesélés: 3-4 éves
gyermekeknek: 3
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4.4 Az óvoda kapcsolatai

„…a gyermek csak azt képes szeretni,aki őt szereti, és csak
szeretettel lehet nevelni ."
(Dzerzsinszkij)

4.4.1 Óvoda- család
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermekek fe jlődését.

Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködésünk,

mel y a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épül. Valljuk, hogy óvodai nevelésünk
nem lehet elég eredményes családi megerősítés nélkül. A ka pcsolatok kialakításában, fenntartásában nyitottak, kezdeményezőek vagyunk.
Az együttműködés során figyelembe vesszük a családok sajátosságait,
szokásait, így érvényesítve az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldását .
Óvodánk nyitott, a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget adunk a rra, hogy előzetes bejelentés alapján bármikor betekintést nyerjenek gyermekeik
óvodai életébe. A gyermekek egyéni fejlődéséről fol yamatosan konzultálunk a
szülőkkel. Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a problémaérzékenységet,
a tapintatot és az előre mutató segítséget.
A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elve iket, hogy szeretjük gyermeküket. Arra törekedünk, hogy emberi magatart ásunkban, szakmai fel készültségünkben egyaránt példamutatóak legyünk.
Az óvoda és a család sajátos együttműködési szervezete a Szülők Közössége.
Kapcsolattartás formái


első személ yes kapcsolat beiratkozáskor adódik,



óvodai értesítés a felvételről,
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új gyermekek részére látogatási lehetőséget biztosítunk, ismerkedés az
óvodával, óvodánk dolgozóival,



családi nevelési szokások megismerése,



szülői értekezletek, fogadóórák,



SZK értekezletek, Szülők bálja,



kirándulások,



ünnepeink,



zárt közösségi csoport.
Az óvoda kapcsolato t tart azokkal az intézményekkel, amel yek az óvod á-

ba lépés előtt, az óvodai élet során, és az óvodai élet után meghatározó szer epet töltenek be a gyermekek életében. Kapcsolataink kialakításában és fennta rtásában nyitottak és kezdeményezőek vagyunk.

4.4.2 Óvoda - bölcsőde
Az óvoda - bölcsőde kapcsolatában a zökkenőmentes átmenetre törek edünk.
Kapcsolattartás formái:


óvodapedagógusok látogatása a nyár folyamán a bölcsődébe, ismerkedés
a gyermekekkel,



bölcsődések látogatása.

4.4.3 Óvoda - iskola
Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekedünk, hogy az iskola megi smerje azon szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfel elően úgy neveljük, hogy a környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők,
kapcsolatteremtők legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy az óv odából iskolába való
átmenetet zökkenőmentessé tegyük.
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Kapcsolattartás formái:


a leendő elsős pedagógusok látogatást tesznek ismerkedési céllal óv odánkban,



óvodásaink meglátogatják az iskolát, ismerkednek az iskolai környeze ttel, pedagógusokkal,



iskolai rendezvények látogatása a gyermekekkel.



Zene ovi.

4.4.4 Óvoda- könyvtár
Kapcsolattartás formái:


Könyvtárlátogatás közép - és nagycsoportosoknak.



Könyvtár dolgozói mese délelőttöt tartanak óvodánkban.

4.4.5 Óvoda – fenntartó
Kapcsolatunk részben hivatalos, részben pedig támogató, segítő jellegű.
Munkánkra az együttműködés jellemző.
Önkormányzatunk maximálisan támogatja óvodánk céljait, elképzeléseit.
Kapcsolattartás formái:


kölcsönös tájékoztatás,



az óvodavezető beszámolój a az óvoda működéséről,



önkormányzati üléseken való részvétel,



költségvetés közös megbeszélése, elkészítése.

4.4.6 Óvoda – egészségügy
 védőnő,


fogorvos.

Kapcsolattartás formái:


védőnői látogatás, tisztasági ellenőrző vizsgálat
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hallásvizsgálat, szemészeti vizsgálat,



évente fogorvosi s zűrővizsgálat minden csoportban.

4.4.7 Óvoda - szakmai szervezetek
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Kö zpontja, Pedagógiai Oktatási Központ Pécs
Kapcsolattartás formái:


továbbképzéseken, rendezvényeken való részvétel.

4.4.8 Óvoda – szakszolgálatok
Kapcsolat a nevelési tanácsadóval, szakszolgálatokkal (gyermekgyóg yász, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus).

4.4.9. Óvoda - külhoni magyar óvoda
Az oktatási tér kialakítása érdekében szakmai kapcsolat fenntartása külhoni magyar óvodával.
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5

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

5.1 Az óvodai nevelés általános feladatai
Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szü kségleteinek kielégítése .
Ezen belül:


az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program



az érzelmi, az erkölcsi és a z értékorientált közösségi nevelés,



az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

5.2 Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program

„Nagyobb gonddal ápold tested épségé t is, hogy az méltó lak ása legyen lelkednek, s könnyebben cselekedhesd a jót.”
(gr. Széchenyi Ferenc, 1817)

Óvodai nevelésünk minden tevékenységével szolgálja a gyermekek
egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. A gyermekkor egyik legjelent ősebb szakasza az óvodáskor, mivel az általános fejlődés üteme il yenkor a le gnagyobb. Ezekben az években alakulnak ki az alapvető egészségi és szociális
szokások is, ezért kiemelkedő szerepe van az óvodai nevelésnek a gyermekek
egészséges életvitelének megalapozásában.

Cél:
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy minden gyermek részére bi ztosítsuk a testi, lelki jóllétet az óvoda mindennapjaiban működő egészségfe jlesztő tevékenységben.
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A gyermekek egészséghez, biztonsághoz való joga alapjá n ol yan szü kségletek kielégítése, amel yek elősegítik a gyermekek egészségi állapotának
kedvező változását, növekedésüket, fejlődésüket, testi és lelki egészségük
megőrzését, valamint hozzájárul az egészséges életmód kialakításához.
Segítse a gyermekeket al kalmazkodni, alapozza meg a hel yes életritmus
és szokások kialakítását. Gondozási feladatok (napirend, heti rend) végzése
közben a gyermekek jussanak fontos ismeretekhez (testséma, testápol ási eszközök, azok használata).

Feladat:


a gyermekek gondozása, t esti szükségletek, mozgásigény ki elégítése,



harmonikus, összerendezett mozgás, testi képességek fejlődésének elő segítése,



a gyermekek egészségének vé delme, edzése, óvása, megőrzése,



az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés,
a betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítá sa,



a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és bi ztonságos környezet biztosítása, mel y alkalmas a hel yes szokások, mag atartásformák ki alakítására, gyakorlására,



a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a környezettudatos magatartás megalapozása,



prevenciós, korrekciós céllal testi -lelki nevelési feladatok ellátá sa,



a szociálisan hátrányos környezetből érkezett gyermekek felzárkóztatása,



balesetmegelőzés.
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5.2.1 Egészségfejlesztési program
Az óvodában a teljes körű egészségfejlesztés feladatait nyomon követh ető módon alakítottuk ki, amel yek megjelennek a tervezésben, a tevékenysége kben, ezek értékelését, mérését a pedagógiai programban meghatározottak sz erint végezzük (gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, csoportna pló).
Az egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társada lmi életkori sajátosságait.
Kiemelt területei :


személ yi higiéné,



egészséges táplálkozás ,



testi-lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, bántalmazás
megelőzése,



balesetmegelőzés, elsősegél ynyújtás .

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelés ének érdekében a szükséges feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása
állandó feladat. Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tis ztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabál yokat szigorúan betartja (fertőtl enítés, takarítás, mosogatás, ételminta eltevése, egészségügyi könyv, stb.) kül önös tekintettel a HACCP előírásaira.

Személyi higiéné
A gondozás szokásalakítása
Az óvodai élet egyik alapvető tevékenysége. A kisgyerek ol yan szüksé gleteit elégíti ki - nyugodt, kiegyensúl yozott élettempóban, - amel y elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egész ségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez,
egészséges életmódjának kialakulásához és megteremti a nevelési hatások ke dvező érvényesülésének feltételeit. Ezzel a gyerekek testi nevelésén keresztül
hat az egész személyiség alakulására. A gondozás a gyerekek fejl ődése során
egyre több egészségnevelési feladatot tartalmaz. Segítő együttműködéssel
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(óvodapedagógus, dajka), elfogadó megértéssel bátorítjuk a gyermekeket az
önkiszolgálásban, egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével alakítjuk az
egészségügyi szokások at. Cselekvés és beszélgetés során megismertetjük a
testápolással kapcsolatos teendőket, valamint a testápolást szolgáló eszköz öket. Megmutatjuk, gyakoroltatjuk a napi élethez szükséges szokásokat, mel yek
óvodáskor végére szükségletté válnak (hel yes kézmos ás, fogmosás, WC has ználat, zsebkendő használat). E tevékenységek végzése közben lehetőség nyílik
egymás jobb megismerésére, kialakul a kölcsönös bizalom, fejlődik közösségi
érzésük, empátiás készségük. Késztetést éreznek egymás segítésére, feloldó dnak gátlásaik, érzelmileg közel kerülnek egymáshoz.
A gyermek gondozásának alapja az óvónő és gyerek közti meghitt, be nsőséges, őszinte bizalmon alapuló viszony, emellett fontos a szülőkkel való
kapcsolattartás, segítsék a gyermek érzelmi feloldódását, óvodai b eilleszkedését.

Tisztálkodás szokásalakítása
A gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, ren dszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat, valamint tisztaságigényük kialakít ását szolgálja. Mosakodás, törölközés, fogápolá s, fésülködés, hel yes orrfújás és
zsebkendőhasználat. Ezekhez biztosítani kell a feltételeket (szappan, törölk öző, fogkefe, fogkrém, fésű, papír zsebkendő, stb.). Fontos az eszközök tisztá ntartása és a környezet rendben tartása, a technikák elsajátítása a gyerekek sz ámára. Járványok esetén fokozott figyelem: fertőtlenítővel való kézmosás, na pközben többszöri kézmosás, törölközők gyakori cseréje. (Példa az óvónő sz emél yes gondozottsága).

WC használat szokásalakítása
Az intimitás tiszteletben tartásával az életkornak megfelelően, önállóan
történik. A WC papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, a WC
használatának higiéniai szabál yainak kialakítása fol yamatos feladat az óvodai
nevelőmunkában.
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Higiéniai szokások alakítása
Önálló testápolási szokásalakításra neveljük a gyermekeket. Egyes tev ékenységek végzése után kiemelt figyelmet fordítunk a tisztálkodás szoktatás ának megvalósítására. (festés, mintázás, homokozás, testnevelés, udvari játék,
stb.) A szokások kialakítása az intimitás tiszteletben tartásával tö rténik, mel y a
gyermekek egészségének védelmét szolgálja. Minden gyermek saját jellel ell átott személ yes eszközt használ. (törölköző, fogkefe, fogmosó pohár, ivópohár,
fésű, ágynemű, pizsama, tornafelszerelés) .

Öltözködés szokásalakítása
Megismertetjük a gyermekeket a megfelelő öltözködési szokásokkal. Az
öltözködés sorrendiségének tudatosítása, az önállóság valamint a megfelelő
tempó ezen a területen fontos feladat.
A ruházat védi a testet az időjárás változásai ellen és fejleszti a gyerek
ízlését, esztétikai érzékét. Kialakítjuk az évszaknak megfelelő valamint saját
hőérzetükhöz alkalmazkodó öltözködési szokásokat. Öltözködésnél a rétege sséget hangsúl yozzuk a szülők körében. Fontos a praktikus, tiszta, ízléses,
könnyen kezelhető ruházat, mel y a gyermekek által is felismerhető. Az öltö zködés hel yes sorrendje, technikája, gombolás, kötés, ruhadarabok kifordítása,
összehajtása felnőtt segítségével, később egyre inkább szóbeli útmutatással
történik. Elengedhetetlen a bemutatás, cselekedtetés, buzdítás, dicsér et.

Pihenés, alvás szokásalakítása
A gyerek alvásszükséglet kielégítésének egy része az óvodára hárul. Ez
az egészséges fejlődés fontos eleme, hiszen a gyermek idegrendszere is elf árad, szükséges számára a nyugalom, a csend, a testi, lelki megnyugvás.
Az óvónő ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően a nyugodt pihenés
feltételeit biztosítja, ellenőrzi a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elh elyezését.
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Meghitt, ideális feltételeket teremt a kellemes pihenéshez, a gyermekek elalv ását segítő biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, énekkel, zenehallg atással, testi közelséggel, puha tárgyakkal.
A pihenés alatti nyugalmat tartsa fenn, de ne erőszakolja a mozdulatlanságot,
az alvást. A nyugodt pihenés, alvás egyik feltétele a belső és külső i ngerek
megszüntetése. A gyerekeknek egyénenként más az alvásszükséglete. Fol yam atos felkelés lehetőségének biztosításával alkalmazkodunk a gyermekek eltérő
fejlődéséhez. Az ágynemű tisztításáról a szülők gondoskodnak, kéthetente és a
gyermek minden megbete gedése alkalmával.

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése, higiéniás szab ályok kialakítása.
Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásig ényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a
dajkák meghatározott rend szerint végzik feladataikat.
Az óvodapedagógusok feladata a balesetveszél y és a fertőzések elkerül ése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel
kezelni, szükség esetén kezdeményezni tisztítását, javításá t, cseréjét. Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek figyelmét
a hel yes eszközhasználatra, a biztonságos közlekedés szabál yaira.
A gyermekek egészségének védelméhez, megőrzéséhez, betegség me gelőzéséhez szükséges az óvo dapedagógus és a szülő együttműködése. A gye rmekek óvodába kerülésekor arra kérjük a szülőket, hogy tájékoztassanak be nnünket gyermekük esetleges egészségügyi problémáiról (asztma, allergia, c ukorbetegség, lisztérzékenység, epilepszia, gyógyszerérzékenység , egyéb betegségek).
Az egészség védelme- megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében a h igiéniai szabál yok betartása elengedhetetlen.
Óvodánkba különböző szociokulturális környezetből érkeznek a gyerm ekek, más-más szokásokat hozva magukkal, ezért nagy gondot fordítunk a h e-

~ 31 ~

PEDAGÓGIAI PROGRAM
lyes testápolási, étkezési, egészségügyi, egészség megőrzési, betegség megel őzési szokások alakítására, differenciált bánásmódra, felzárkóztatásra.
Esetenként ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a szülők részére szakemb erek bevonásával.
Óvodánkban évi rendszerességgel sor kerül, elsősorban prevenciós céllal
a gyermekek általános szűrővizsgálatára (szemészet, fogászat, hallásvizsgálat).
A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek
bevonásáról gondoskodik, szakszolgálatok, az óvoda védőnője, fogorvosa, s egítségével.
Az óvodapedagógus fol yamatosan konzultál és együttműködik a logopédussal,
fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, kiemelt figyelmet igénylő és sajátos
nevelési igényű gyermekek eset én a külső szakemberekkel.

Helyes életritmus kialakításának szokásalakítása
A rendszeresen ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszaha tnak az életfol yamatokra, biztonságot, kapaszkodót nyújtanak a gyermekek
számára.
Ez az egyik alapfeltétele az e gészséges testi, lelki, szellemi fejlődésnek.
Az óvoda nyitva tartását a szülői igények figyelembe vételével alakítjuk
ki. (SZMSZ, Házirend), a nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus neveli
a gyermekeket. Optimális életritmust, rugalmas napirende t alakítunk ki, amel y
alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságához és eltérő fejlettségi ütem éhez. A napirendben a gyermeki szabad játék az elsődleges, rugalmasan alka lmazkodik a gyermekek igényéhez, érdeklődéséhez és lehetőséget ad a tev ékenységi formák valamint az egyéni és differenciált fejlesztés megvalósítására.
Az egészséges életritmus kialakításához biztosítjuk a csoportszoba optimális
berendezését, mel ynek elrendezését a gyermeki igények szolgálatába állítjuk.
A csoportszoba berendezése, elrend ezése igazodik a gyermekek életkorához, a
játék tartalmához és a tevékenységek szervezéséhez.
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Egészséges táplálkozás
Étkezés szokásalakítása
Az óvodában háromszor étkeznek a gyermekek:
Fol yamatos reggeli (8 -9h)
Ebéd (11.30-12)
Fol yamatos uzsonna (14.45 -15.15)
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda felad ata, mel y a HACCP előírása szerint zárt élelmiszerlánc által valósul meg. Diétás
étkezés is rendelhető a gyermek részére, ha a jogszabál yokban rögzített érv ényes igazolással rend elkezik.
Az étkező asztal helye állandó, a játszóhel ytől elkülönítetten kerül elh elyezésre. Esztétikus terítéssel, megfelelő minőségű edényekkel, evőeszközö kkel biztosítjuk az étkezési kultúra kialakítását. Étkezéskor az esztétikusan
megterített asztal von zóbbá teszi számukra az evést, fokozza étvágyukat.
Az önkiszolgálás gyakorlás útján történik a gyermekek egyéni képességének
figyelembe vételével. (egyéni szükségletek kielégítése, étkezés után környezet
rendbe tétele). 4-5-6-7 éves korban előtérbe kerül nek a naposi feladatok.
A kulturált étkezési szokások kialakításával (csendes viselkedés, halk
beszéd) egy időben ösztönözzük a gyermekeket az étel megkóstolására, elf ogyasztására, a korszerű táplálkozás követelményeinek megfelelve, igyekszünk
a gyermekeket új ízekkel megismertetni. Hangsúl yt fektetünk a magas cuko rtartalmú ételek és italok , a magas só - és telítetlen zsír - tartalmú ételek f ogyasztásának csökkentésére és a tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére. A
gyermekek megtanulják az evőeszközök használatát, kialakul a hel yes testtartás étkezés közben, és a szalvéta használatának igényét rögzítik a gyakorlások
során. A szülőket tájékoztatjuk a kiegészítő étrendről, ezzel modellt nyújtunk a
családoknak egy korszerűbb, egészségesebb táplálkozási szokás kialakítására.
Napközbeni fol yadékszükséglet - az étkezések során, s a nap bármel y
szakában biztosítjuk a fol yadékbevitel lehetőségét, rendszerét és eszközeit.
Fol yadékpótlásra a jellel ellátott poharak egész nap rendelkezésre állnak. Mi ndig van friss víz, esetenként ásványvíz a csoportszobákban illetve az udvarban.
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Vitaminfogyasztás- napi rendszerességgel fogyasztunk gyümölcsöt, zöldséget,
ennek szokásalakítását a dajka közreműködésével valósítjuk meg.
Mindennapos testnevelés, testmozgás
A gyermeki személ yiség fejlesztése által testileg, lelkileg, érzelmileg,
értelmileg, pszichikailag, megfelelő állóképességgel rendelkezve alkalmassá
váljon az iskolai tanulmányok befogadására. A gyermekek természetes mo zgáskedvére építünk, a mozgás szeretetére neveljük őket. A természetes nag ymozgásokat, valamint a különböző mozgáselemeket sokféle eszköz segítségével
valósítjuk meg. Heti 1 kötelezően szervezett mozgás foglalkozás keretében
mozgásos tevékenységekkel fejlesztjük a gye rmekek mozgáskoordinációját,
mozgástapasztalatok sokszínűségével, sok gyakorlással a mozgáskészségük fe jlesztését segítjük elő. Megtervezzük a helyet, időt, és a közegekben való mo zgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztál yok életkori sajátos ságait. Minden nap szervezünk mozgástevékenységet (csoportszobában, tornat eremben vagy udvaron). Minden nap biztosítjuk a szabad levegőn való tartózk odást, mozgást, mel y elősegíti az ellenálló képességük fokozását. Napi rendsz erességgel van lehetőség az ov i foci pál yán focizásra, kosárlabdázásra, tollas ozásra, nagymozgást fejlesztő ügyességi játékok gyakorlására.
Az ismeretszerzéshez kapcsolódó séták, kirándulások is az edzettséget és
az egészségmegőrzést segítik elő.
Tavaszi, nyári, őszi időszakban, időjárástól függően (köd, -5 fok alatt,
eső, viharos szél esetén nem) napi 1 -3 órát szabad levegőn tevékenykedve tö ltünk.
Fontosnak tartjuk a téli hónapokban is a szabad levegőn végzett mozgást,
szánkózás, hóemberépítés, hógol yózás, mert ezzel is a gyerm ekek szervezet ének ellenálló képességét, edzettségét növel jük. Egészségük megőrzéséhez
sószobánkat rendszeresen használjuk.
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Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, bántalmazás
megelőzése
A lelki egészségfejlesztés célja, hogy elős egítse a pszichés fejlődést, t ámogassa a gyermek környezethez való alkalmazkodását és felkészítse a kö rnyezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros köve tkezményeket és pozitív hatást gyakoroljon a személ yiségét érő változásokra.
Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek bántalmazását vagy deviáns v iselkedésformát észlel az adott gyermekcsoport nevelésében, a nevelést végzők
bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusok bevonásával
feltárja azokat a lehetséges okokat m el yek a viselkedés sajátos formájához v ezetnek.

A dohányzás, alkohol, drog megelőzése
A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut a
szülőknek, hiszen a felnőttek modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára.
Mivel az óvodában s annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás, így az i ntézményben e tevékenység gyakorlására utaló példát nem látnak a gyermekek.
Ám a dohányzás másodlagos jelei minden dohányzón megmutatkozhatnak. Cél
tehát, hogy az óvoda teljes mértékben dohányzás mentes terület legyen, vagyis
egy dolgozó se hódoljon e szenvedél ynek.
A dohányzás megelőzését szolgáló, a drog és alkohol veszél yeit életkornak
megfelelő szinten megismertető óvodai egészségnevelési program tevékenységei:


Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezde ményezője lehet az óvodap edagógus, de lehet maga gyermek is (valamel y aktuális eseménnyel, é lménnyel, filmjelenettel stb. kap csolatosan),



Az egészséges életvitel téma beiktatása az egészség projektbe, mel y l ehetőséget ad a dohányzás (alkohol, drog) ellenes magatartás megalapo zására,



Szülői felvilágosító munka, kerekasztal beszélgetések, szülői értekezl etek, egyéb ren dezvények alkalmával,
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A bántalmazás, erőszak megelőzése
A WHO definíciója:
„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában
foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az
elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmány olás minden formáját, mel y a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének
vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy ol yan
kapcsolat keretében, amel y a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elm ulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, fe lügyeletét,
amel y súl yos ártalmat okoz, vagy ennek veszél yével fenyeget bármel yik terül eten: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos
körülmények, amel y veszél yt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a
gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szoci ális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy mil yen mé rtékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintet ében. Minden ol yan mulasztás vagy baj o kozása, amel y jelentősen árt a gyermek
egészségének vagy lassítja, akadál yozza szomatikus, mentális és érzelmi fejl ődését.
Érzelmi elhanyagolás t jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a sz eretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mel lőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más
családtaggal szemben.
Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltét elek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasz tása ol yan esetekben, amikor veszél ynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késlelt etése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indok olatlan elmulasztása, késleltetése.
A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy
gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadál yozza meg, illetve nem jelenti.
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Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így
különösen ütés, rázás, mérg ezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.),
amel y a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolh ató a közlekedés során elkövetett gondatlan veszél yeztetés (gyermekülés hiánya,
ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi
rossz bánásmódot jelenti, amel y súl yos, és tartósan káros hatással van a gye rmek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek
felé, hogy értéktelen, el nem fogad ott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet
az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a
gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez
nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben ál landó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zs arolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súl yos formája az ol yan
élethel yzet, amel yben a gyermek szem - és fültanúja más bántalmazásának. Az
érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egym agában is jelentkezhet.
Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti ol yan szexuális akt ivitásba, amel yet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amel yhez nem tu dhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amel yre a gyerek koránál, fejlettségi
állapotánál fogva nem érett, továbbá amel yet tilt az adott társadalom/közösség
jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy ol yan korú gyermek és gye rmek között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelőss égén, bizalmon vagy hatalmi hel yzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor
szükségleteinek ki elégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában
foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik:
egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármil yen törvénytelen szexuális
aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogell enes szexuális aktivitás formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmány o-
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lása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások
formájában.
Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyerm eket. Ezekben az esetekben e gy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek
csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fo ntos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon meg felelő segítséget. Sp eciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati ta rtalma miatt.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszél yeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
• Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai
tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójáv al, a hátrányos hel yzetű gye rmekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsol atos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését veszél yeztető okokat, és ped agógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg elle nsúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez. A
gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti
szolgálat segíti.
• A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszél yeztetettség ének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gye rmekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó fe ladatot ellátó más személ yekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési
intézmény a gyermekeket veszél yeztető okokat peda gógiai eszközökkel nem
tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.
• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatni kell
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személ yéről (óvodavezető), valamint a rról, hogy mil yen idő pontban és hol kereshető fel.
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A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny".
Nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkár osodást, hanem az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság)
látván ya is. Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a
védekezés hel yes módszereinek alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek
megvalósítása érdekében a szülői értekezletekre megbeszélési anyagként a lkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghí rközlések kivédését.
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Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás
Az óvodában kiemelt feladat ol yan környezet megteremtése, mel y alka lmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakít ására, fejleszteni kell a biztonságra törekvő visel kedést. Az óvodapedagógus
feladata, hogy a gyermek egészségének, testi épségének megőrzéséhez szüks éges ismereteket- a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve -átadja és ezt
a naplóban dokumentálja. Az első óvodában töltött napon megismertetjük a
gyermekeket a balesetmentes együtt játszás szabál yaival és nap, mint nap fe lhívjuk figyelmüket a veszél yforrásokra. Igyekszünk önmaguk és társaik testi
épségének megóvására nevelni őket. A gyermekekkel ismertetjük az épület be lső tereiben, az óvoda udvarán va lamint egyéb hel yszíneken (kirándulások, s éták stb.) érvényes biztonsági előírásokat.
Védő-óvó előírás:


az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,



a foglalkozásokkal együtt járó veszél yforrások,



a tilos és az elvárható magatartásforma megh atározása, ismertetése.
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvato s-

sággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek
megismerkednek a vészhel yzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfont osabb teendőkk el, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide
tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a bete ggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek me gtanulják, hogy egy-egy hétköznapi t árgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyóg yszer) mil yen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odaf igyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés,
bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az
elsősegél ynyújtás és a szükséges intézkedések megtétele.
Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előír ások, amel yeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg ke ll
tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor
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ellátandó feladatok az SZMSZ –ben kerültek rögzítésre. Elsősegél ydoboz az
orvosi szobában található.
Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai
alapján történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk fol yamatosan
ellenőrzésre kerül.
Az udvari játékok ellenőrzéséért a munkaköri leírásukban meghatározott
rendszerességgel a karbantartó felelős. Ez kétévenkénti szakértő i felülvizsgálattal egészül ki.

Környezet védelmének és megóvásának szokásalakítása

A gyermekek fejlődéséhez - a hel yi adottságok figyelembe vételével egészséges és biztonságos környezetet biztosítunk. Az óvoda belső és külső
környezete esztétikus, balesetvédelmi, egészségügyi és bizton sági előírásoknak
megfelelő.
A csoportszobák többféle lehetőséget biztosítanak a közös tevékenys égekre valamint az elkülönülni vágyó gyermekek játékára, biztosítják az egyes
játéktartalomhoz kapcsolódó tevékenységekhez szükséges helyet és változatos
eszközöket.
Az óvoda udvara a fejlesztés másik fontos színtere. Az udvari környezet
feltételeinek értékét szépségét növeli a gondozott virágos és zöldséges kert.
A gyermekeket a csoportszobában és az udvaron a hel yes viselkedési
szokásokra neveljük. A kial akított rendnek megfelelően (sorakozás, séta, b eszélgetés) használjuk a környezetünk értékeit és megóvjuk azokat. A közös t evékenység elősegíti az értékek megbecsülésére nevelést.
Példát mutatva megalapozzuk a környezettudatos magatartást, a körny ezet védelmére, óvására neveljük a gyermekeket.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


igényévé válik a tisztálkodás szükségessége ,



önállóan tisztálkodik: fogat mos, fésülködik, használja WC -t,
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tisztálkodási eszközök használatában jártas, tisztításában jártas, tudj a
azok hel yét,



zsebkendőt önállóan használja ,



az asztalt önállóan teríti, esztétikusan helyezi el az edényeket ,



kulturált étkezési szokásokat ismeri, csukott szájjal rág, ügyel az asztal
rendjére, tisztaságára, csendesen beszélget ,



természetes ülő testtartással tud ülni az asztalnál ,



megfelelően használja az evőeszközöket (kanál, villa, kés) ,



önállóan szed a tálból igénye szerint, fol yadékot önállóan önt ,



öltözködésben önálló, képes megválasztani a hel yes sorrendet és adott
hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházatot ,



ruházatára vigyáz, tisztán tartja, összehajtva hel yére teszi ,



tud cipőt fűzni és kötni, gombolni és hajtogatni (ruházat, takaró, terítő,
szalvéta),



segít a kisebbeknek, társainak a különböző önellátásra irányuló tev ékenységekben,



ügyel az őt körülvevő környezet rendjére, óvja, védi a természetet ,



tiszteletben tartja társai szokásait, a különbözőségeket elfogadja ,



ismeri az időjárás, öltözködés, a táplálkozás és az egészségvédelem el emi összefüggéseit, a kapcsolódó szavakat, fogalmakat ,



megfelelő teherbírással és állóképességgel rendelkezik ,



képesek szükségleteik felismerésére, kielégítésére,



kialakul hel yes életritmusuk,



az elsajátított testápolási teendőket önállóan végzik,



ügyelnek saját ruházatuk rendezettségére, tisztaságára,

környezetük

rendjére,


ismerik és betartják a hel yes étkezési szokásokat, a kulturált étkezési
szabál yokat,



igénylik a szabadban való tartózkodást, mozgást,



kiegyensúl yozottak, edzettek, testileg, szellemileg teherbírók,



a környezettudatos magatartás alapj ait ismerik és gyakorolják .
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5.3 Az érzelmi, az erkölcsi és a z értékorientált közösségi nevelés

„…a tapasztalat bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két e mber egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugya nabba az irányba néznek.”
(Saint-Exupéry)

Cél:
Ol yan derűs, vidám, kiegyensúl yozott gyermekek nevelése, akik erkölcsi
tulajdonságaik, szokás – és normarendszerük megalapozásával elfogadják és
tisztelik egymást, egymás különbözőségét. Könnyebben néznek szembe a kihívásokkal, és képesek megbirkózni a problémákkal.

Feladat:


befogadó, biztonságot nyújtó, szeretett eljes óvodai légkör megteremtése,



a boldogságra való képesség erősítése, kibontakoztatása , optimista, biz akodó életszemlélet alakítása, vidám hangulatú mindennapok biztosítása a
„Boldogságóra” program segítségével.



az óvoda alkalmazottai és gyermekek közö tti pozitív kapcsolat kialakít ása,



a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységének és én tudatának alakít ása, reális önkifejező törekvéseik segítése,



természetes társas szükségletek kielégítése, a különbözőségek elfogad ására, megértésére, tiszteletére neve lés,



mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének fejlesztése,



hel yes viselkedési szokások kialakítása, gyakoroltatása,



erkölcsi tulajdonságok, akarat fejlesztése,



érzelmi zavarok, esetleges agresszió tompítása, leépítése,



közösségi életre való felkészítés,
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szűkebb, tágabb környezethez, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés
elősegítése,



kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális nevelése, szükség esetén
speciális felkészültséggel rendelkező szakember bevonása.
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi

vezéreltsége, éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy az óvodánkba érk ező gyermekeket, érzelmi biztonságot nyújtó, állandó értékrendet közvetítő, d erűs, kiegyensúl yozott, szeretetteljes légkörben fogad juk. Nyugodt, élmény ga zdag óvodai élet megteremtésével biztosítjuk, hogy a gyermekeket már az óv odába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. Empatikus, elfogadó kapcsolatot
alakítunk ki szülőkkel, gyermekekkel.
A Boldogságóra programhoz csatlakozva arra törekszünk, hogy az órák felad atai, játékai és gyakorlatai kibontakoztassák a derűt és életszeretetet.
A gyakorlatok által erősítjük az önbizalmat, a kitartást , fokozzuk a koncentr ációs képességet, fejlesztjük a divergens gondolkodást és kreativitást, mel y által
hozzájárulunk a gyermekek boldogságszintjének növekedéséhez, a negatív
gondolkodásmód tompításához.
A befogadást, beszoktatást nagyon fontosnak tartjuk, mel ynek része a b eíratás, a szülői értekezlet, az óvodáról szóló ismertető. A szülőnek lehetőség et
biztosítunk, hogy gyermekével együtt több alkalommal ellátogasson intézm ényünkbe. Ezzel szeretnénk hozzájárulni, hogy szülő, gyermek egyaránt megi smerkedjen az óvodával, az óvodapedagógusokkal, így a beilleszkedés zökk enőmentessé, könnyebbé válhat. Mód nyí lik arra, hogy a szülők fokozatos id őcsökkentéssel vegyenek részt a beszoktatás fol yamatában. Elfogadjuk az ot thonról hozott kedvenc, apróbb tárgyakat, mel yek megkönnyítik az elszakadást.
A már elmúlt években is óvodánkba járó gyermekek dallal, ver ssel köszöntik közösségünk új kis tagjait.
A befogadás idején is természetesnek tartjuk az egyéni eltérésekhez, ig ényekhez való igazodást, mel y megjelenik a gyermekekkel való bánásmódban.
Sok türelemmel, gyengédséggel, nyugalmat sugárzó magatartással megte remtjük a gyermekek lelki egyensúl yát biztosító kedél yállapotot (ölbeli játékok,
halk zene, báb, meghitt mese, ének).
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Fontosnak tartjuk, hogy óvodánk alkalmazottai és a gyermek, a gyerm ekek egymás közötti, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti k apcsolatát pozitív érzelmi töltés, attitűd jellemezze. A felnőtt – gyermek gazdag é rzelmi kapcsolata pozitívan befol yásolja a kisgyermekek cselekvéseit, termész etesebben, könnyebben alkalmazkodnak az óvodai környezethez.
Az egymáshoz való alkalmazkodásra, az egymás iránti érdeklődésre, a
segítségnyújtás igényére, a figyelmességre, az egymás iránti tapintat fejleszt ésére nagy hangsúl yt fektetünk.
Emocionális alapon fokozatosan kifejlesztjük azokat a mechanizmusokat,
amel yek segítségével képessé válnak mások kal is törődni.
Segítjük a gyermekek erkölcsi, szociá lis érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, teret engedünk önkifejező törekvéseiknek.
Óvodánkban a gyermekeket annak elfogadására, megértésére neveljük,
hogy az emberek különböznek egymástól. A gyermekek egymás közötti kapcs olatában természetessé válik, hogy minden gyermek más, egyéni belső és külső
tulajdonságokkal rendelkezik, így különbözőségével együtt szerethető, elf ogadható. Segítjük a barátságok alakulását, a különbözőségek el fogadását, tiszteletét.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógusok és
az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja, viselk edése modell értékű szerepet tölt be. Tőlünk látják a mintát, a mi viselkedésünk,
kommunikációnk, bánásmódunk, reagálásunk közvetíti azokat az értékeket, m elyeket fontosnak tartunk. A gyermekek kezdetben érzelmileg, majd belátás
alapján azonosulnak ezzel az értékrenddel. Az azonosulás elősegíti a csoport
közösséggé formálását. Csak akkor tudju k az egyes gyermekeket a gyermekk özösség aktív tagjává nevelni, ha ismerjük egyéni vonásaikat, ha figyelemmel
kísérjük a közösséghez való viszonyukban bekövetkezett változást.
Az érzelmi hatások sokféleségét engedjük érvényesülni, a pozitív érze lmeket megerősítjük, a negatívokat tompítjuk.
Óvodai életünk során a szocializáció szempontjából meghatározó a közös
élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása. Segítjük a gyermekek erkölcsi
tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmess ég) és
akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabál ytudat) fejl ődését. Fontosnak tartjuk szokás - és normarendszerük megalapozását.
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Óvodai munkánk során az erkölcsi alapértékeket – az igazság, a hel yes
viselkedés, a békés együttélés, a szeretet, az erőszakmentesség - a gyermekek
fejlettségének megfelelő szinten közvetítjük.
Az erkölcsi nevelésben a mesének, a játéknak felbecsülhetetlen értéke
van, mel yet a közösségi nevelés, a munka jellegű tevékenységre nevelés, a f egyelemre nevelés ter ületén maximálisan ki is használunk.
A játék a legjobb eszköz arra, hogy megismerjük a gyermekek magatart ási tulajdonságát. A játékban önfeledten elmerült gyermekek személ yisége felt árul előttünk, ezáltal az értékes jellemtulajdonságuk kialakulását, alapv ető viselkedési illemszabályok megszilárdulását segítjük elő. Nagyon fontos sz ámunkra, hogy megbízható érveket közvetítsünk a gyermekeknek.
E korban különösen fogékonyak a látott példák befogadására, utánzására.
Óvodásainknak világos és kötelező korlátok at állítunk, ezzel egyidejűleg sz abadságot is biztosítunk.
Érzelmi nevelésünkben hangsúl yt fektetünk az ünnepekre, hagyományo kra, mel yeket tevékeny várakozás előz meg.
E jelentős alkalmak kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből. Per spektívát adnak, m egerősítik, a közös élmény erejével fokozzák a közösséghez
tartozás érzését.
Ünnepeink, hagyományaink fényét emeli a feldíszített óvoda, a sok -sok
meglepetés. Nagy részük nyitott a szülők felé, ezzel is mél yítjük a szülői ház
és az óvoda kapcsolatát.

Ünnepeink:


Mikulás,



Karácsony,



Húsvét.

Családi ünnepünk:


születésnapok.

Óvodai rendezvényeink:

~ 46 ~

PEDAGÓGIAI PROGRAM


farsang,



gyermeknap,



évzáró.

Hagyományaink:


népmese napja,



adventi készülődés,



medve nap,



farsang farka,



tavaszcsalogató,



anyák napja.

Nemzeti ünnepünk :


Március 15.

Zöld jeles napok:


Szelektív hulladékgyűjtés napja,



Állatok világnapja,



Víz világnapja



Föld napja,



Madarak és fák napja,



Környezetvédelmi világnap.
Ünnepeinket, hagyományainkat csoportonként, vagy közösségi szinten

szervezzük.
Színvonalas megtartásukkal jelezzük, hogy fontosak vagyunk egymásnak, ö szszetartozunk.
A gyermekek nyitottságára építve segí tjük, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amel y a nemzeti identitástudat , a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. Leh etővé tesszük, hogy a természeti és társadalmi környezet minél több részével
kerüljenek érzelmi kapcsolatba, hogy minél több és gazdagabb reagálás módot
ismerjenek meg, éljenek át.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint együt tműködünk a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


zökkenőmentesen beilleszkednek a közösségbe,



érdeklődnek társaik iránt, meghallgatják őket,



elfogadják, tisztelik egymást, egymás különbözőségét,



társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által elvárt viselkedési
szabál yok,



konfliktushel yzetben társaikkal egyezkednek,



örülnek a közösen elért sikereknek, eredményeknek, várakozással élik
meg az ünnepeket,



megalapozódnak erkölcsi tulajdonságaik (együttérzés, segítőkészség, ö nzetlenség, figyelmesség).



fejlődik akaratuk (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat - és szabál yt udat),



kialakul a szeretet, a mások iránti tisztelet, megbecsülés érzése,



igényükké válik a másokk al való együttműködés,



kialakulnak a közösségi élet szokásai,



óvodáskor végére ismerik szűkebb, tágabb környezetüket, a hazaszeretet
és a szülőföldhöz való kötődésük megalapozódik,



képesek önálló döntésre,



képessé válnak az élet szépségeinek észrevételére,



szociálisan éretté válnak az iskolára .
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5.4 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
5.4.1 Anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása

„Azt a nyelvet, melyet örökbe kaptunk, új szellemnek fényezve,
csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”
(Kosztolányi Dezső)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik felfedezik a nyelv szépségét, sokszín űségét, kifejező erejét, akiknek a beszéde kifejező, érthető és tiszta.

Feladat:


megfelelő légkör megteremtése, mel y alapja a beszédkapcsolat kialak ulásának,



a kommunikációs képesség kibontakoztatása az életkori és egyéni saj átosságokra alapozva,



a gyermekek beszédkedvének, beszédértésének fejlesztése,



változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, spontán beszédhel yz etekkel a beszédaktivitás fokozása,



beszédlégzés, hel yes artikuláció, kiejtés, hangerő, hangsúl y, beszédte mpó alakítása,



a beszédhibás gyermekek kiszűrése, korrekció a logopédus segítségével,



a kiemelt figyelmet i génylő gyermekek differenciált foglalkoztatása.
Óvodánk tartalommal gazdag élete, a nyugodt, derűs légkör anyanyelvi

nevelésünk alapja. Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenységi forma k eretében megvalósítandó feladatnak tekintjük. Az anyanyelv fejles ztése és a
kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, hel yes
mintaadással és szabál yközvetítéssel - nevelőtevékenységünk egészében jelen
van.
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Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a
gyermekek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ös ztönzésére, a gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és
a válaszok igénylésére nagy figyelmet fordítunk.
A család az első szociális közeg, amel y a kisgyermek beszédfejlődés ét
legmaradandóbban meghatározza. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a cs alád anyanyelvi kultúráját, kifejezőképessége szintjét. Kezdeményezzük a cs aládi és az óvodai nevelés összehangolását az anyanyelvi és kommunikációs fe jlesztés területén is. Felmérjü k az óvodába került gyermekek beszédkészségének
állapotát, így megismerjük , hogy egyes gyermekek fejlesztésében honnan kell
kiindulni.
Gondolatainkat választékosan, a gyermekek számára is érthető formában
tolmácsoljuk. Beszédünk példaadó, hangereje, hangsz íne, képszerűsége, az é rzelmek kifejező ereje modellként hat a gyermekekre. Életkori sajátosságaikból
adódóan elsősorban a metakommunikációra figyelnek, így fontosnak tartjuk,
hogy verbális és nonverbális közléseink összhangban legyenek egymással.
Differenciáltan fejlesztjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket.
Igyekszünk minél több kommunikációs hel yzetet kialakítani.
A nyelvileg gátolt és beszédproblémákkal küzdő gyermekek esetében a
bábozás által kínált lehetőségeket is kihasználjuk. Az általunk alk almazott
anyanyelvi játékok mozgásra, cselekvésre, a beszéd és párbeszéd kialakítására
késztetik a gyermekeket. Ezekkel a játékokkal a beszéd minden területén fok ozatosan, egyre magasabb szintre juttatjuk el őket.
Anyanyelvi játékaink:


hallásfejlesztő,



beszédszervek ügyesítésére szolgáló,



szókincsgyarapító,



mondat- és szövegalkotást fejlesztő,



beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő,



kommunikációt és metakommunikációt segítő.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


igényesen, szépen, kulturáltan fejezik ki önmagukat,
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gondolataikat érthetően, bátran megfogalmazzák,



figyelmesen meghallgatják a felnőttek és a gyermektársak közléseit,



elbeszélésük fol yamatos, követik a történések logikai, időbeli sorrendjét,



beszédük alkalmazkodik az anyanyelvi szabál yokhoz, jó l érthető, hel yes
hangsúl yozású, sebességű, hangerejű és hanglejtésű,



beszédüket a hel yzetnek megfelelő gesztusokkal, arcjátékkal kísérik.
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5.4.2 Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

„Felfedezni az egyes gyermekek egyéni érdeklődését, és leh etővé tenni számára, hogy szabadon követhesse.”
(C. Rogers)

Cél:
Ol yan aktív, kezdeményező, kreatív gyermekek nevelése, akiknek a korszerű látásmódja megalapozódik, és alkalmassá válnak az iskolai életre.

Feladat:


a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, a meglévő tapasztal ataira, élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységek biztos ítása,




a megismerési és felf edezési vágy felkeltése, ébren tartása,
a tapasztalatok, ismeretek, a szerzett tudás (jártasság, készség, képe sség) különböző élethel yzetekben, tevékenységekben történő gyakor lása,
alkalmazása,



az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyel em, képz elet, gondolkodás) fejlesztése, ösztönző környezet biztosítása,



a spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek, a szerzett tudás alkalmazása ,
bővítése, rendszerezése,



egyéni fejlettségnek megfelelő szinten korszerű, hasznos és célszerű m űvelődési anyag átadása, többszöri és többoldalú feldolgozása,



a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, továbbfejlesztése,



az iskolára való felkészülés elősegítése.
Az „értelem nevelése” során kettős feladatot oldunk meg. Egyrészt ko r-

szerű ismeretek segít ségével, elmél yítjük , megalapozzuk a műveltséget és tudományos világképet alakítunk ki.
Másrészt az ismeretek elsajátítása révén az értelmi képességeket (megfigyelés, emlékezet, képzelet, észlelés , figyelem, problémamegoldó gondolk o-
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dás) fejlesztjük. A gye rmekek személ yiségének sokoldalú, harmonikus fejles ztését valósítjuk meg.
Hasznos és korszerű művelődési anyagot nyújtunk, a játékon, a játékba
ágyazott cselekvéses tanuláson, a tevékenységformákon keresztül, mindenkor
szem előtt tartva a gyermekek egyén i érdeklődését és életkori sajátosságait.
A gyermekekkel különböző élethel yzetekben, tevékenységekben gyak oroltatjuk a szerzett tudást, közben jártasságokat, készségeket alakítunk ki, m elyek képessé teszik őket arra, hogy ismereteiket alkotó módon tudják gyakorolni, alkalmazni.
Arra törekedünk, hogy pontosan érzékeljenek, a jelenségeket megfelel ően, hel yesen értelmezzék, a lényeget meglássák, logikusan gondolkodjanak,
kezdeményezőek legyenek.
Szeretetteljes, derűs légkörben, az életkori és egyéni sajátossá gokat szem
előtt tartva fejlesztjük az értelmi képességeket, a figyelmet, emlékezetet, ké pzeletet, gondolkodást. Ezek fejlesztéséhez az érzékelést és észlelést kiindul ópontnak tekintjük.
Az érzékelésnél a látás, hallás, szaglás, ízlelés, egyensúlyérzékelés ,
súl yérzékelés, és a tapintás fejlesztését tartjuk fontosnak. Az érzékszervek fe jlesztését tudatosan szervezett gyakorlatok rendszerében valósítjuk meg szoros
kapcsolatban a gondolkodás fejlesztésével, életkornak és az egyénnek megfel elő szinten.
Az észlelés fejlődése teszi lehetővé a gyermekek számára a szándékos
megfigyelést. A megfigyelésre minden tevékenységben és élethel yzetben ép ítünk. Nagyon fontosnak tartjuk a figyelemfelkeltést, e nélkül nem működik a
képzelet, nincs gondolkodási művelet, sem átgo ndolt cselekvés.
Az emlékezet fejlesztésekor a szándékos emlékezet fejlesztését tartjuk
feladatunknak, ebbe beletartozik az emlékezet terjedelmének fejlesztése is.
Gyakorlati feladatokkal segítjük a gyermekeket abban, hogy egyre több dolgot
elraktározzanak.
A képzelet fejlesztését az ismeretek bővítésével, sokoldalú megmutat ásával építjük.
A gondolkodás fejlődését a gondolkodási műveletek fejlesztésével val ósítjuk meg (analízis, szintézis, elvonatkoztatás, összehasonlítás, kiegészítés,
általánosítás, konkre tizálás, rendezés).
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A gyermekek értelmi nevelése során a szemléletes cselekvő gondolkodá stól a képszerű gondolkodáson át a fogalmi, nyelvi gondolkodás felé haladunk.
Értelmi fejlesztésünk játékba ágyazott tanulás és a cselekvéses tanulás
fol yamatában, a di fferenciálás és a sokféle tanulási forma kihasználásával v alósul meg. Munkánk sikerének alapfeltétele a gyermekek alapos ismerete.
Az értelmileg vagy szociálisan lassabban fejlődő gyermekekre a csopo rton belül megkülönböztetett figyelmet fordítunk. Megkere ssük azt a szintet,
ahol a gyermek még biztonságosan mozog, innen nyújtunk segítséget a továb blépéshez, felzárkózáshoz.
A kiemelkedő képességű gyermekek részére igyekszünk lehetőséget bi ztosítani képességeik kibontakoztatására. Tudatosan alkalmazzuk a diff erenciált
egyéni bánásmód elvét. Szükség esetén szakember segítségét kérjük.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végén:


az értelmi fejlesztés útján a gyermekek korszerű műveltséget szereznek,



a jelenségeket koruknak, fejlettségüknek megfelelő szinten, hel yesen értelmezik,



bekapcsolódnak a tanulás fol yamatába, eredményességre törekednek,



kialakulnak mindazon képességek, gondolkodási műveletek, amel yek a lkalmassá teszik őket az iskolai életre.
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPED AGÓGUS FELADATAI

6

„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét, szaporítja
tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik, de mi már tudjuk, mire
megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tev ékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)

6.1 Játék

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel játszanak, s a t apasztalás útján a legegyszerűbb játéktól eljutnak a legfejlettebbig.

Feladat:


a szabad, kötetlen játékhoz a feltételek megteremtése,



élmények, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása, a közös élményből
szerzett gyermeki benyomások feldolgozása,



az óvodában megjelenő játékfajták, s azok témájának, tartalmának min őségének gazdagítása a gyermekek egy éni sajátosságainak figyelembev ételével,



a csoportszobában, és a szabadban, megfelelő légkörben tartalmas elm élyült játék megteremtése,



a játék fejlesztő hatását felhasználva a másság elfogadtatása.
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége,

óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársítás okat követő szabad játékfol yamat. A kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete,
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mel ynek mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és lehetőleg zavartal anul ki kell elégülnie.
Semmi mással nem hel yettesíthető, magáért a tevékenység öröméért vé gzett, önként választott, élményszerű, elmél yült, kreativitásukat fejlesztő és
erősítő gyermeki tevékenység.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a fe lnőtt.
Utánozható mintát adunk a játéktevékenységhez, majd amikor a szabad játékf olyamat már kialakult, bevonható társak maradunk. Segítővé, kezdeményezővé
leszünk, ha a játék elakad. Tudatos jelenlétünkkel indirekt módon irányítva
kapcsolódunk be a tevéke nységbe. Segítjük a gyermekek közötti játékkapcsol atok kialakulását is.
Óvónői munkánk lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása. A játé khoz ol yan eszközt biztosítunk, mel y esztétikus, könnyen tisztítható, veszél yt elen, jó minőségű, a gyermeki fantázia k ibontakozását segítő. Játékszereink
funkciójuk szerint alkalmasak gyakorló, szimbolikus, konstruáló, valamint sz abál yjátékokhoz.
Napirendünket úgy alakítottuk ki, úgy szerveztük a játékos tevékenys égeket, hogy a szabad játék túlsúl yban legyen. Fontosnak t artjuk, hogy a kisgyermekek nyugodtan tevékenykedhessenek, elmél yülten játszhassanak, legyen
idejük elképzeléseiket, elgondolásaikat megvalósítani. Rugalmas napirendünk
lehetővé teszi, hogy a reggel elkezdett tevékenységeket egész nap, sőt másnap
is fol ytathassák. Ehhez igyekszünk minden segítséget megadni. A csoportsz obákban elegendő a hel y a nagyobb mozgást igénylő játékhoz. Biztosítunk h elyet konstruáláshoz, rajzoláshoz, szimbolikus játékhoz, „kuckózáshoz”, a k icsiknél az egyéni kis pihenő, vagy „búvóhel yek” kialakításához. A napi élet
szervezésében törekedünk arra is, hogy a gyermekek minél több időt tölthess enek a szabadban, friss levegőn játéktevékenységgel. A gyermekek a környez etükből szerzett tapasztalatokkal a játékuk témáját, tartalmát gazdagítják .
A családban, óvodában, tágabb természeti, társadalmi környezetben sze rzett tapasztalatokat játék közben újra átélik. A gyermekek játékában a negatív
érzelmek is megjelennek. A játék során lehetőségük van arra, hogy feszültség eiket, belső problémáikat f elszínre hozzák és kifejezzék.
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A gyermekek játékmódja, bánásmódja a játékeszközökkel, viselkedésük a
játék fol yamán, lehetőséget kínál számunkra a mél yebb megismerésükhöz. A
játék megfigyelése tájékoztat bennünket az értelmi és érzelmi állapotukról.
A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével gazdagítjuk
játék-tevékenységeiket, így a gyermekek a gyakorlójátéktól eljutnak a játék
legfejlettebb szintjéig, a szabál yjátékig.
A gyakorlójáték során megismertetjük a gyermekeket az őket körülvevő
tárgyakkal, játékszerekkel. A játékeszközök rakosgatásával begyakorolt mo zdulatokat végeznek, fejlődik mozgásuk, ritmusérzékük, bővül szókincsük.
Konstruáló tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből
összeraknak, létrehoznak valamit. A játékeszkö zök kiválasztásánál mindenkor
figyelembe vesszük a csoport fejlettségi szintjét, a gyermekek érdeklődését. A
gyermekek alkotásainak kiteljesedését ötletekkel, buzdítással segítjük, így á télik az alkotás örömét, fejlődik szem -kéz koordinációjuk, finommotori kus
mozgásuk, kreativitásuk.
A szimbolikus játéknak nagy jelentősége van a gyermekek személ yisé gfejlődésében. A gyermekek szociális tanulással, a felnőtt mintájáról sajátítják
el, tanulják meg az erkölcsi értékeket, a társadalmi együttélés szabál yait.
Szabál yjátéknál a legfontosabb a szabályokhoz való igazodás. Többféle
mozgásos szabál yjátékkal ismertetjük meg a gyermekeket, hogy bármikor m aguk is eljátszhassák (fogócska, bújócska, körjátékok, labdajátékok) azokat. Az
értelemfejlesztő szabál yjátékokkal (mem ória, dominó, logikai játékok) a gye rmekek szociális és értelmi fejlődését segítjük. A játék során felállított szab ályok fejlesztik önuralmukat, akaratukat, szabál ytudatukat, erkölcsi érzéküket.
Mindenkor arra törekedünk, hogy a gyermekek játéka elmél yült , tartalmas, örömteli legyen. Szabadon választhassanak a játéktevékenységek közül,
mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


önállóan, örömmel vesznek részt a játékban,



szívesen játszanak maguk á ltal kezdeményezett és irányított játékot,



képesek szabál yokat betartani, a legegyszerűbb játéktól eljutnak a legfe jlettebbig,
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tiszteletben tartják egymás játékát, képesek a társakkal való együtt já tszásra,



ismerik és alkalmazzák az udvarias magatartás for máit.

6.2 Munka jellegű tevékenységek

„Dolgozz, amíg csak élsz, s tégy jót szorgalmasan ”
(Chassignat)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik környezettudatos magatartásukkal k épessé válnak az önmagukkal kapcsolatos és a rájuk bízott munka elvégzés ére.

Feladat:


munkatudat, feladattudat fejlesztése, állandó megerősítéssel,



a munkához való pozitív viszony kialakítása,



tudatos, tervszerű, változatos munkalehetőségek biztosítása,



a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek alakítása,



cselekvő tanulással játékos tevékenykedtetés,



példaadással erkölcsi tulajdonságok alakítása, erősítése,



az egyéni képességek figyelembevételével differenciált feladatadás.
A munka a gyermekek mi ndennapi tevékenységének része. Óvodai életük

egészében érvényesülő fol yamat, mel ynek végzése során egyre több informác ióhoz, pontosabb tapasztalatokhoz juttatjuk őket játékos tevékenykedtetéssel,
cselekvő tanulással.
A munka, mint aktív játékos tevékenység a nevelés és személ yiségfe jlesztés eszköze. Játékos elemekkel átszőve jelentkezik mindennapjainkban.
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A feladatok elvégzésénél a gyermekek aktivitására, utánzási késztetésére
építünk.
Személ yes példaadással kedvet teremtünk a munkavégzéshez. Fontosnak
tartjuk, hogy lássák munkájuk értelmét, érezzék a munkavégzés örömét.
Igyekszünk elérni, hogy a "valakinek örömet szerezni" tudattal kezdjenek a
munkához.
A gyermeki munka a gyermekekkel való együttműködés részünkről tud atos pedagógiai szervezést igényel.
A munka jellegű tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a
csoport összetételét (életkor, fejlettségi szint, szociokulturális háttér). Ügy elünk arra, hogy megismertessük a gyermekekkel az alapfogásokat, minden
gyermeknek legyen feladata, de egyik üket se terheljük túl. Figyelembe ve szszük, hogy a legtöbb gyermeknek van kedvenc munkája, amit örömmel és sz ívesen vállal, hagyjuk, hogy ebben kibontakozzon.
Értékelésünk mindenkor konkrét, reális, fol yamatos a gyermeknek saját
magához mérten fejlesztő hat ású.
Munkavégzés közben nő óvodásaink önbizalma, önbecsülése. A munka a
gyermekek számára játék, öröm s egyben szükséglet is. A vállalt feladatok,
munkafol yamatok végzése során éli meg a gyermek a közösségért való tev ékenység örömét, ami a normák kialakul ásához vezet.
A gyermekek munka jellegű tevékenysége a közösségi kapcsolatok, a kötele sség alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája.
Önkiszolgálás:
Az önkiszolgálás során saját személ yükkel kapcsolatos feladatokat látnak
el a gyermekek. A munka elvégzését saját fejlődési ütemükhöz igazítjuk. Fok ozatosan elvárjuk az egyre nagyobb önállóságot.


testápolás,



öltözködés,



étkezés.

Naposi munka:
Ez a tevékenység hozzájárul a gyermekek közötti társas kapcsolatok alakul ásához.
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terítés,



segítés az eszközök előkészítésénél, elrakásánál,



teremrendezés (rend, tisztaság megtartása, védése).

Alkalomszerű munkák és egyéb megbízatások:
Az alkalomszerű munkák a csoport életében előre nem meghatározhatók, v áratlanul jelentkező hel yzetekben v an szerepe. Egyéni fejlettségüknek megfelelő
feladatokat bízunk a gyermekekre. Ide tartoznak a csoport életével kap csolatos
munkák.
Szabadban végzett munka:
Ide tartoznak azok a munkafeladatok, melyek az évszakokhoz kapcsolódóan az
udvaron végezhetők:


konyhakerti tevékenységek,



falevelek összegyűjtése,



udvartakarítás,



madáretetők elhel yezése, madáretetés,



homokozó és udvari játékok elrakása.

Környezet rendjének megőrzése:
Belső környezetünk ápolásával, tisztán tartásával, a környezettudatos magata rtást kívánjuk erősíteni.


a mosdófelelősök ügyelnek (nagycsoportos) a mosdó rendjére, segítenek
kisebb társaiknak a tisztálkodásban,



környezetszépítő munkák végzése, virágok ültetése, gondozása,



játékok elpakolása.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


önmagukkal kapcsolatos és a rájuk bízott munkát önállóan, szívesen vé gzik,



figyelnek saját maguk és környezetük rendjére,



kitartóak, türelmesek,



társas kapcsolataik pozitívan alakulnak,
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szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére,



megtanulják óvni a környezetükben található növényeket,



kialakul a munka iránti megbecsülés fontossága, mások munkájának tis zteletben tartása.

6.3 A tevékenységekben megvalósuló tanulás

„…a tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobo gtató élmény.”
(József Attila)

Ol yan gyermekek nevelése, akik a tanulás révén képesek a valóság tá rgyi, dologi és társas emberközeli megismerésére, megértik azt, a megértett
dolgokat megőrzik, tudatosan felhasználják.

Feladat:


a tanulást támogató környezet megteremtése,



a megismerési vágy kialakítása, lehetőségek teremtése a felfedezés, k utatás örömének átélésére,



a tudásvágy kibontakoztatása,



az egyéni fejlettségüknek megfelelően a kíváncsiságuk és sokoldalú é rdeklődésük kielégítése,



a gyermekek cselekvő aktivitásának, k özvetlen több érzékszervet fogla lkoztató tapasztalásának, a felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativ itásuk erősítése,



gondolkodási műveletek gyakorlása, fejlesztése (analízis, szintézis, ö szszehasonlítás, absztrahálás, általánosítás, rendezés, csoporto sítás, következtetés),



differenciálás a gyermeki sajátosságok, fejlettség, produktivitás figy elembe vételével,



személ yre szabott pozitív értékelés a tanulás során,
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az ismeretszerzés összekapcsolása a játékkal, tevékenységekkel, csele kvéssel,



alkalmazkodás az egyéni fejlettségi szinthez, különös tekintettel a val amil yen oknál fogva „más” gyermekre.
Óvodai tanulásunk fol yamatos, jelentős részében utánzásos, spontán t e-

vékenység. A játék motivációs bázisára épül, nem szűkül le az ismeretszerzé sre, az egész óvodai nap fol yamán adódó hel yzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tev ékenységi formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg, és a teljes szem élyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Az optimális feltételek megteremtésével tapasztalatszerzésre, cselekvé sre építjük, belső motivációból fakad, és a játékba ágyazottan valósítjuk meg. A
játékból nő ki, a játékba nyúlik vissza, áthatja azt.
Szeretetteljes óvodai légkörben a gyermekek csele kvő aktivitására támaszko dva, kötetlen, minél több érzékszervet foglalkoztató felfedezés, tapasztalás leh etőségét teremtjük meg.
Pedagógiai munkánk során igyekszünk korszerű szaktudományos ismer etekből válogatni a tevékenységi területek figyelembe vételév el. Ezeket szerv esen beépítjük a tanulási képességfejlesztés fol yamataiba. A műveltségtartalmak
közvetítése során fogalomhasználatunk pontos, a gyermekek számára érthető.
Hangsúl yt fektetünk arra, hogy a tanulás fol yamatos és nevelésközpontú
legyen, a tapasztalatokra, a már meglévő ismeretekre építve, cselekvésbe
ágyazva valósuljon meg. Teljesíthető feladatokat állítunk a gyermekek elé.
Nem korlátozzuk önálló, kereső, felfedező tevékenységüket. Elvárásainkat az
egyéni teljesítőképességekhez mérjük, mivel a sikerélmények erősítik az önb izalmukat, bátorságukat. A tanulás irányítása során személ yre szabott, pozitív
értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását.
Az óvodai tanulás alapfeltételének tekintjük, hogy a gyermekek alapvető
szükséglet ei kielégítettek legyenek, mert csak így alakulhat ki a tanuláshoz, a
játékhoz, a cselekvéshez, tevékenységekhez elengedhetetlen motivált állapot.
Ha a gyermekekben nincs hiányérzet, akkor nyitottabbá válnak a környező v alóság befogadására, aktív cselekvés re, tevékenységre.
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Nevelésünkben a tanulás tartalma a tapasztalatok, ismeretek a közvetlen
környezetből származnak.
Az egész nap fol yamán adódó hel yzetekben verbális, motoros és szociális vagy
érzelmi alapon történő azonosulás útján alakul, fejlődik, sp ontán vagy szándékos módon. Igyekszünk kihasználni a tevékenységek közötti kapcsolódási leh etőségeket.
Szervezeti kereteit tekintve szabadon választott tevékenység.
Egyéni, csoportos, mikro csoportos vagy páros munkaformában, kezd eményezések, beszélgetése k, tapasztalatszerző séták, kirándulások formájában
valósítjuk meg. Módszertani sokszínűségre törekszünk.
A tanulás során alkalmazott pedagógiai módszer használatunkat a tudatosság, a
célszerűség és a változatosság jellemzi.
Módszerek: bemutatás, szemlélte tés, beszélgetés, elbeszélés, leírás, m agyarázat, elmesélés, ellenőrzés, értékelés, elismerés, megerősítés, ösztönzés,
buzdítás vitára, magyarázatra, véleménynyilvánításra késztetés, kétel yébres ztés, problémahel yzet teremtése, játékos cselekedtetés.
A gyermeki tanulás irányulhat új ismeret szerzésére, gyakorlásra, fe jlesztésre, az önállóság fokozására. A tanulás szempontjából is fontos számun kra a falusi környezet, mint adottság kihasználása. Építünk a gyermekek élm ényeire, érdeklődési, kérdezési irányára, arra, hogy mennyire nyitottak a vilá gra. Egy-egy tevékenységre visszatérünk, így lehetőség adódik, hogy minden
gyermek részt vegyen benne.
A sokoldalú cselekedtetés, tapasztalat -és ismeretszerzés, valamint a gy akorlás lehetőséget ad arra, hogy a lassabban fejlődő gyermekek is felzárkó zhassanak a társaikhoz. A kiemelkedő képességű gyermekek számára igyekszünk
megfelelő feltételeket teremteni képességeik kibontakoztatására.
A tanulás lehetséges formái az óvodában
Az utánzásos, minta - és modellkövetéses mag atartás-és viselkedéstanulás
(szokások alakítása).
Ahhoz, hogy a gyermekek megfelelően tudjanak viselkedni, látniuk kell
ennek modelljét. A mintát mi felnőttek adjuk (megjelenés, attitűdök, hangho rdozás, mimika, gesztusok).
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Spontán játékos tapasztalatszer zés
A gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, mel yhez az őket körülvevő
környezet adja az élményanyagot.
A spontán játékos tapasztalatszerzésen alapuló tanulás fokozatosan alakul át
szándékos tanulássá (játékban tanulás, játékban ágyazott tanulás, játékban integrált tanulás, játékra épülő tanulás, játékos tanulás).
Cselekvéses tanulás
A valódi tanulásnak azt tartjuk, amit a gyermek maga fejt meg, cselekv éseken keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni, képességei, készségei által.
Előtérbe kerül a gyermeki tevékenység.
A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
Az óvodás gyermek jellemző életkori sajátossága a kíváncsiság. Fontos
számukra, hogy legyen alkalmuk kérdezni, s a kérdéseikre életkoruknak , egyéni fejlettségüknek megfelelően - igaz, lényeges és fontos ismereteket kapjanak.
Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfed ezés
A gyermekek irányításunkkal megfigyeléseket végeznek. Céltudatosan
megtervezve igyekszünk minél több tapasztalatszerzési lehetősége t biztosítani.
A gyakorlati problémamegoldás
Jó lehetőséget kínálnak a szervezett és megértett, rögzített ismeretek
gyakorlására, felfedező tanulásra, élmény átélésre. Szabadon teret engedünk a
gyermekeknek, kevés gátat állítunk velük szemben.
Az óvodapeda gógus által kezdeményezett tevékenységekben megvalósuló
tanulás
Tervszerű, tudatos, rendszeres pedagógiai munkát igényel. A környező
világban szerzett tapasztalatgyűjtés mindhárom korcsoportban megegyezik,
csak a feldolgozás mél ységében alkalmazkodunk az é letkori és egyéni sajáto sságokhoz.
A családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként gyermekeink 6 -7
éves korra iskolaéretté válnak. Belépnek a lassú átmenetnek abba az állapot ába, amel yben óvodásból iskolássá érnek.
A rugalmas beiskolázás az életkor fi gyelembe vétele mellett lehetőséget
ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. A gyermekek testi, lelki, szociális éret tségét egyaránt a sikeres iskolai munka feltételének tekintjük.
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A gyermekek fejlődési szintjének mérésére az OviSZOLGÁ -t használjuk,
ehhez kapcsolódva középső és n agycsoportosoknál az elemi alap készségek m érésére a DIFER-t alkalmazzuk.
A mérés ideje:
3-4 éves korban -bemenet: befogadás november hónapban valamint a
gyermekek érkezése szerint aktív egy hónap elteltével.
Év végén a fejlettség mé rése.
4-5 éves korban-fejlettségi szint: OviSZOLGA (január hónapban, val amint év végén), szükség szerint DIFER .
6-7 éves korban - iskolássá érés: OviSZOLGA (január, valamint év v égén) DIFER (február , március).
(Problémás gyermek esetén előző év november hónapban.)
A tanulás irányítása során személ yre szabottan, pozitívan értékelünk, így segí tjük a gyermeki személ yiség kibontakozását. Kiemelten figyelünk a különleges
gondozásra jogosult gyermekekre.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére :


a gyermekek eljutnak a pontos valósághű érzékeléshez, észleléshez, i smereteik megalapozódnak,



képessé válnak a figyelemösszpontosításra, a tartós figyelemre, a pro blémamegoldó, kreatív gondolkodásra,



ismernek elemi ok -okozati összefüggéseket,



kialakulnak képességeik, jártasságaik, készségeik, amel yek alkalmassá
teszik őket arra, hogy eljussanak az érzelmileg motivált cselekvő go ndolkodás szintjéről a fogalmi gondolkodásig,



feladattudatuk, feladatértésük megfelelő, feladatvégzésük jó,



a gyermekek belső érése eléri az is kolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettséget,



testileg, lelkileg és szociálisan éretté válnak az iskolakezdéshez.
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6.4 A külső világ tevékeny megismerése

„Környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Szület ésünk pillanatától így bonyolult és elkápráztató világ felfedezői
vagyunk.”
(Gerald Dure)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik az őket körülvevő szűkebb - tágabb természeti és társadalmi környezetről szerzett tapasztalatok segítségével bizto nságosan eligazodnak, tájékozódnak. Pozitív érzelmi viszonyuk alakul ki a te rmészethez,

megtanulják

azok

védelmét,

az

értékek

megőrzését.

Feladat:


a környezet iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása,



a gyermeki aktivitás ra, érdeklődésre építve játékos tapasztalatnyújtás,



pozitív érzelmek kiváltása, az őszinte rácsodálkozás élményének átére ztetése,



az érdekes és lényeges összefüggések megismertetése, a valósághű táj ékozódás elősegítése,



az érzelmi intelligencia és érzelmi viszonyulás formázása,



elegendő alkalom, idő, hel y, eszköz biztosítása a spontán és szervezett
tapasztalat-és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos
életvitel szokásainak alakítására,



az önálló véleményalkotás segítése, hel yes elemzésen al apuló elismerés,
bírálat,



vita- és döntési képesség fejlesztése,



együttműködésre, toleranciára, felelősségtudatra nevelés,



A hagyományok, szokások megismertetése családi és tárgyi kultúra ért ékeinek megőrzés
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környezetbarát életvitel, környezettud atos magatartás formálása,



a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztése.
Óvodai nevelésünkben kiemelt hel yet foglal el a külső világ tevékeny

megismerése. Óvodásainkat- miközben aktivitásukra építve felfedeztetjük a
szűkebb és tágabb környe zetüket- a környezetben való életkoruknak megfelelő,
biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükséges tapasztalatokhoz jutta tjuk. Megismertetjük a szülőföldet, az itt élő embereket, a hazai tájat, a hel yi
hagyományokat, néphagyományokat, a szokásokat, a közösséghez való tartozás
élményét, a nemzeti, a családi és tárgyi kultúra értékeit. Megtanítjuk Őket arra,
hogy szeressék, védjék mindezeket.
Környezeti nevelésünk ol yan tevékenység, amel yben kialakítjuk a kö rnyezettudatos magatartást, mindezt az ismeret ek sokoldalú megközelítésével,
manuális, vizuális és verbális módszerekkel, a megismerés és a cselekvés, t evékenykedtetés összekapcsolásával játékosan valósítjuk meg. Élmények nyújt ásával maradandó benyomást keltünk, ami kiváltja a szép érzésének tartós ál lapotát. Az így létrejött szoros érzelmi kapcsolat segít, hogy kapocs jöjjön létre
a gyermek és a külső világ között.
Az óvodai életünk egészére kiterjedő fol yamat, mel ynek eredménye,
hogy a gyermekek megismerik a szűkebb és tágabb természeti és társadalm i
környezetet, a mikró és makró környezetet, fogékonnyá válnak a szépség és
esztétikum iránt, biztonságosan eligazodnak a környezetükben.
Témakörök
Társadalmi környezet:


óvoda - külső –és belső környezet,



család - otthon, összetartozás ,



testünk - érzékszervek, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés,



közlekedés - szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszközök, közlekedési
szabál yok,



színek - alapszínek, árnyalatok,



felnőttek munkája - foglalkozások,

A természeti környezet:


négy évszak - jellemzői, összefüggések,
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növények - virágok, zöldségek, gyümölcsök,



állatok - házi, ház körül élő, vadon élő,



kerti munkák.

Egyéb témakörök :


föld, víz, levegő - hatása élőre, élettelenre, játékos kísérletek,



napszakok - összekapcsolása a tevékenységekkel, a hét napjai, idő ,



tárgyak és anyagok tulajdonságai.

Környezetvédelem - jeles napok - hagyományápolás:


zöld jeles napok, szelektív hulladékgyűjtés, állatok világnapja, v íz világnapja, föld napja, madarak és fák napja, k örnyezetvédelmi világnap,



néphagyományok-helyi hagyományok - búzavetés.
A külső világ tevékeny megismerése során is fontos, hogy az életkori s a-

játosságokat összehangoljuk a gyermekek egyéni sajátosságaival. Amikor ezen
a területen lemaradásra utaló jelet tapasztalunk, akkor a lemaradt terület fe jlesztését megcélzó játékokat építünk be a gyermekekkel történő játékos tev ékenységekbe. A gyermekek ismeretén alapuló differenciált fejlesztés segít a bban, hogy a kiemelkedő képességű gyermekek továbbhaladását is támogatni
tudjuk. Segítjük a kreativitás kibontakozását, az e gyéni érdeklődés kielégít ését, biztosítjuk a szabad játék, és a korai tanulás minden feltételét. A differe nciált foglalkoztatásra, az egyéni bánásmód megvalósítására, a kötetlen tev ékenykedtetés, cselekedtetés keretein belül nyílik lehetőség.
A természet- és környezetvédelmi feladatainkat úgy valósítjuk meg, hogy
a szűkebb-és tágabb környezet megismerésével megalapozzuk a természetet
szerető, a környezetet védő ember személyiségének kialakulását.
Fontosnak tartjuk, hogy a környezetvédelem életmóddá váljék, a környezettudatos magatartás megalapozódjék. Már az óvodába lépéstől arra törek edünk, hogy a gyermekeket ol yan hatások érjék, amel yek a környezet felfedez ésére, a rácsodálkozásra ösztönöznek . Ehhez nyugodt, békés, inger gazdag kö rnyezetet biztosítunk. Leh etőséget biztosítunk a szemlélődésre az őket körülv evő világban, hogy minden érzékükkel megtapasztalhassák azt.
Óvodásaink megismerik a természet törvényszerűségeit, szépségét, a f olyamatos kölcsönhatások rendszerét, később természetes módon védik ezeket.
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Hangsúl yozzuk, hogy a természet látszólagos nyugalma mögött fol yamatos vá ltozás zajlik.
A természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatszerzés alapja óvodán kban a cselekvés. Cselekedtetés közben világítunk rá összefüggésekre, megtan ítunk látni, gyönyörködni, érzelmileg kötődni, így óvni, védeni.
Csoportszobákban elhel yezzük a közösen gyűjtött terméseket, termény eket, kavicsokat, kincseket, valamint a kis kertünkben termelt, gondozott, majd
szárított növényeket, mindent gyűjtünk, amit a természet önként felkín ál. Itt
tartjuk a gyermekek által gondozott, hajtatott növényeket (bab, búza, hagyma,
gyümölcsfaág), udvarunkon lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek különböző
munkákra (szemétszedés, levélsöprés, kertészkedés a kis kertünkben).
Kirándulásainkat, sétáinka t úgy szervezzük, hogy előre fölmérjük az útv onalat (tudatosan készülünk rá, fontos a baleset megelőzés) Vannak útvonalaink,
amel yeket minden évszakban végig járunk. Megfigyeltetjük a természet vált ozásait, a kerteket, használják a gyermekek a nagyítót, il latmintákat gyűjtenek,
palettáznak, évszaktól függően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne zavarják
hangoskodással, szemeteléssel a természet nyugalmát, az élővilágot. Felesleg esen nem gyűjtünk. Rendszeres óvodánkban a madáretetés, a madarakról való
gondoskodás évszakoktól függetlenül. Madárbarát óvoda vagyunk 2012 óta.
Felhívjuk a gyermekek figyelmét a környezetszennyezés romboló hatására is,
valamint a megelőzésre. A mi példánk elsődleges, mert az óvodai élet mintát
ad a gyermekeknek, a szülőknek. 2013 -ban elnyertük a „Zöld óvoda” címet.
2016-ban pedig a másodszori Zöld Óvoda címet. Céljaink között szerepel az
örökös Zöld óvoda cím megpál yázása.(2019. ősz).
A környezetbarát életvitel kialakításához igyekszünk a feltételeket me gteremteni. Elkészült a DDC pál yázat eredményeként a Madárkert tanösv ényünk. Igyekszünk maximálisan kihasználni a tanösvény adta tapasztalási leh etőségeket is. A környezetvédelem mindennapi életünk alkotóeleme, nevelésünk
része. Valljuk, hogy a természet kíméletére, szeretetére nevelés t már óvodás
korban meg kell kezdeni, a szülők bevonásával.
2017 októberében óvodánk csatlakozott az Ovizsaru programhoz, mel y
nagycsoportos korú gyermekek részére lett kidolgozva. 2018 februárjától bekerültünk a Biztonságos óvoda programba is (közlekedés biztonság).

~ 69 ~

PEDAGÓGIAI PROGRAM
Az IKT eszközök használata során a Manó sorozat programjaival nag ycsoportos óvodásaink körében ismerkedünk. Az oktatóprogram szórakoztató,
ugyanakkor fejlesztő feladatokat tartalmaz. M egmozgatja a fantáziát, fejleszti
a figyelmet, az összpontos ítást, a beszédkészsé get, a gondolkodás alapjait, az
analízist-szintézist, a csoportosítást és a fogalomalkotást.
A játékos oktatóprogram segítségével a gyerekek könnyen és szórakozt atóan tanulnak számolni, megismerni az élővilágot, és sok minden mást.
Külső világ tevékeny megismerése és az óvodai élet tevékenységformái
Óvodánk életében a tevékenységformák szoros kapcsolatban vannak eg ymással. A külső világ tevékeny megismeréshez kapcsoljuk a matematikai, ir odalmi, ének zenei, vizuális nevelési anyagot. Amennyiben a téma lehetővé teszi,
komplexitásra törekszünk. A gyermekek egyszerre találkoznak a mennyiségek, a
formák, a hangok, a ritmus, az illatok világával.
A tevékenységformák összekapcsolódása segít abban, hogy a gyermekek
mél yebben megismerjék a kö rnyezetet, a természetet, a társadalmat, a szülőfö ldet. A mesékkel, versekkel belső képi világot jelenítenek meg, néphagyomán yokon alapuló zenei élmények érik őket, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
tevékenységükben pedig fejlődik képi, plasztikai ki fejezőképességük.
A természeti és társadalmi témakörökkel való ismerkedés közben sok -sok
matematikai tapasztalatot gyűjtenek. Felhívjuk a gyermekek figyelmét ezekre,
ismerve a csoport matematikai fejlettségét, és a téma adta lehetőséget.
A külső világ tevékeny megismerése és az ének, zene, énekes játék, gye rmektánc kapcsolatánál is személ yes élményekre építünk. Az énekek, a mond ókák hallgatása közben a gyermekeknek módja van újra élni azokat az élmény eket, mel yeket a külső világ tevékeny megismerése közben egyszer már átéltek.
A természettel való találkozás, a személ yes tapasztaláson, cselekvésen
alapuló élmény a gyermekeket nyitottabbá teszi a természet szépségeire. Leh etőséget biztosítunk, hogy élményeiket újra élhessék, kifejezhessék. A rajzolás,
festés, mintázás, kézi munka erre kiváló lehetőséget ad. A különböző technikák
mind alkalmasak a természet csodáinak ábrázolására.
Az irodalmi alkotások kiválasztásánál is szem előtt tartjuk a „környeze tismeret” éppen adott témáját. Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerme kek több meg-
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erősítést kapnak a különböző tevékenységformákban, egyre inkább segítjük i smereteik mél yítését, képességeik kibontakozását.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az e mberi alkotásokhoz, megtanulják ezek védelmét, az értékek megőrzését,



életkoruknak megfelelően ismerik a szülőföldet, az itt élő embereket, a
hazai tájat, a hel yi -és néphagyományokat, szokásokat, a családi és tárgyi
kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét,



fogékonnyá válnak az esztétikum és a szépség iránt,



rendelkeznek a környezetben való, életkoruknak megfelelő biztonságos
eligazodáshoz szükséges tapasztalatokkal,



ismerik és gyakorolják a kulturált magatartás szokásait, az együttélés
szabál yait,



képesek önálló véleményalkotásra,



döntési képességük koruknak megfelelő.
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A külső világ tevékeny megismerésének tevékenység naptára

ŐSZ: „Gyümölcsérlelő” (szeptember, október, november)
Egy állandó megfigyelőhel y kiválasztása csoportonként, ahol minden é vszakban megfigyelhetjük a változásokat.
Megfigyelések:


költöző madarak (gólya, fecske),



betakarítási munkák a kertekben,



fák megfigyeltetése,



az ősz hangjai (szél susogása, avar zizegése),



felhők változásai.

Gyűjtögetés:


termények, termések (gesztenye, makk, kukorica, csuhé, szár, tök, feny őtoboz).

Jeles napok:


Szelektív hulladékgyűjtés napja (szeptember 23.)



Állatok Világnapja (október 4.)

Tevékenységek:


zöldségek, gyümölcsök kóstolása,



feldolgozása, kompótfőzés,



diószedés az udvaron,



őszi udvarrendező munkák, termésbábok készítése, madárodúk beszed ése, madáretetők előkészítése, kihel yezése,



betakarítás az emelt kertekben.
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TÉL: „Havat terelő” (december, január, február)
Megfigyelések:


a téli séták alatt a téli jelenségek: hópehel y, zúzmara, jégcsap, hódara,
jégvirág,



időjárás,



itthon telelő madarak,



a fák télen,



a tél hangjai,



felhők télen.

Hagyományok:


Luca nap, december 13. – búza vetése.

Tevékenységek:


madáretetők, madáritatók fol yamatos feltöltése,



hó, víz, jég kísérletek, havas játékok: hóemberépítés, hógol yózás, szá nkózás, hajtatások,



csíráztatások, rügyeztetések.

.
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TAVASZ: „Virághintő” (március, április, május)
Megfigyelések:


ébredő természet,



tavasz virágai: hóvirág (védett), ibol ya, tulipán, aranyeső, orgona,



költöző madarak,



tavaszi séták alatt a veteményeskertek, zöldségbolt, virágbolt kínálat ának figyelemmel kísérése,



a tavasz hangjai,



felhők tavasszal.

Tevékenységek:


kerti munkák megkezdése a csoportok kiskertjeiben.



palettázás, illatgyűjtés, nagyító, távcső, használata,



tavaszi séták, kirándulások.

Jeles napok:


Víz Világnapja: március 22.



Föld napja: április 22.



Madarak és Fák Napja: május 10.

Tavaszi séták, kirándulások.
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NYÁR: „Kalászdöntő” (június, július, augusztus)

Megfigyelések:


rovarok a nyári környezetben: (katicabogár, szúnyog, légy, méh, pilla ngó),



nyári időjárási jelenségek (harmat, futó zápor, szivárvány),



levegőszennyeződés, út menti por a fákon, növényeken,



nyár hangjai (madár, tücsök, béka),



nyári felhők.

Gyűjtögetés:


gabonák, mezei virágok, gyógynövények.

Jeles napok:


Környezetvédelmi világnap: június 5.

Tevékenységek:


nyári kirándulások,



nagyító, távcső használat,



palettázás.
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6.4.1 A külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal

„…a matematikai ismeretek a tehetség köszörűkövei, a bö lcsesség kulcsai.”
(Comchias)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik játékos keretek között felfedezik az őket
körülvevő világ formai, téri, mennyiségi összefüggéseit.
Feladat:


a gyermekek spontán és irányított hel yzetekből adódó matematikai t apasztalatszerzése útján történő érdeklődésének felkeltése és fejlesztése,



a környező valóság formai, mennyiségi, téri viszonyaival való tapaszt alatszerzés,



az ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztaltatása,



logikus gondolkodási, matematikai beállítódási szemlélet alakítása,



számfogalom előkészítése, megalapozása,



síkban és térben való tájékozódás elősegítése.
A gyermekeket a környezet megismerése során matematikai tartalmú t a-

pasztalatok birtokába juttatjuk. Arra törekedünk, hogy azokat tevékenységei kben is alkalmazzák. A matematikai fejles ztést a gyermekek kíváncsiságára, t evékenységi vágyára alapozzuk. Építünk a korai tapasztalatokra, a család által
nyújtott matematikai tartalmú ismeretekre, mel yet tudatosan tervezett nevel ésünk követ.
A környezet mennyiségi, alaki, nagyságbeli, formai és téri összefüggés eire épülő kezdeményezéseket 4 -5 éves korban kezdjük. Szem előtt tartjuk a
csoport, és ezen belül az egyes gyermekek fejlettségét. Alakítjuk ítélőképess égüket, fejlesztjük tér, - sík, és mennyiségi szemléletüket. A matematikai nev e-
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lés tervezésénél figyelembe vesszük a fokozatosságot, egymásra épülést. Fok ozott figyelmet fordítunk az átlagtól eltérő gyermekek matematikai nevelésére.
A lassabb ütemben haladó gyermekeket egyénileg vagy kiscsoportos fe jlesztéssel zárkóztatjuk fel, így pótoljuk a hiányzó részképességeket. A kieme lkedő képességű gyermekeknek fejlettségüknek megfelelő feladatot adunk.
Matematikai tevékenységformák
Tárgyak, személyek, halmazok:


összehasonlítása,



szétválogatása,



sorba rendezése,



számlálása,



ítéletalkotások szavakban.

Számfogalom megalapozása:


mennyiségek összemérése,



halmazok összemérése, párosítása, számlálása,



kis számok felismerése összkép alapján, mérések különböző egysége kkel,



tapasztalatok a darabszám változásairól.

Tapasztalatok a geometria köréből:


építések, alkotások szabadon és másolással,



tevékenységek tükörrel,



tájékozódás térben és síkban.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


kibontakozik matematikai érdeklődésük,



ismernek alapvető matematikai fogalmakat, mel yeket feladatmegoldásuk,
tevékenységük során alkalmaznak,



a tárgyakat meg tudják számlálni 15 -ig,



összehasonlítást képesek végezni mennyiség, nagyság, forma, szín sz erint,
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képesek jól ismert különböző tulajdonság szerinti válogatásra, rendezé sre,



megkülönböztetnek irányokat,



különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli alakzatokat szétvál ogatnak,



kialakul ítélőképességük.

6.5 Mozgás

„Ép testben legyen ép lélek”
(Lessing)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel vesznek részt a
rendszeres egészségfejlesztő testmozgásban, mozgásuk harmonikussá összere ndezetté válik.

Feladat:


a gyermekek mozgásigényének felkeltése, kielégítése,



az egyéni fejlettségi szinthez igazodva mozgásos játékok, feladatok kezdeményezése,



a természetes mozgások fejlesztése (járás, futás, ugrás, támasz, függés,
egyensúl yozás, dobás),



kondicionális képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fe jlesztése,



koordinációs képességek fejlesztése,



a szervezet sokoldalú arányos fejlesztésének elősegítése,



a mozgásműveltség fokozása,



a személ yiség akarati tulajdonságainak fejlesztése (társra figyelés, kita rtás, alkalmazkodó képesség, türelem, tolerancia),
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téri tájékozódó, hel yzetfelismerő, döntőképességük fejlesztése.
A játék és a mozgás a gyermekek lételeme. Mozgásigényük kielé gítését,

mozgásuk fejlesztését spontán és szervezett mozgásos játékokkal és tevéken ységekkel biztosítjuk.
A mozgásfejlesztés az egészségük megőrzésére, megóvására és megsz ilárdítására, a szervezetük edzé sére, a testi képességeik kialakításának elősegítésére, valamint mozgásműveltségük fejlesztésére irányul.
A mozgás része az egészséges életmódra nevelésnek, mel y megvalósul a csal ádon és az óvodán belül a gyermekek gondozásában, az egészséges fe jlődéshez
szükséges feltételek biztosításában, az egészséges életrend kialakításában.
A mozgás eszköz a fejlesztésben, mert általa erősödnek a pszichomotoros
készségek és képességek. Pontosabbá válik a gyermekek észlelése, fejlődik
testsémájuk, térpercepciójuk, erősödik a keresztcsatornák működése.
Sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási
formákkal, játékokkal segítjük elő a term észetes hel y -, helyzetváltoztató -, és
finommotoros mozgáskészségek valamint a mozgáskoordináció fejlődését. Ezzel biztosítjuk a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását.
A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenysé geket
kiegészítjük irányított mozgásos tevékenységekkel, mel yek heti egy kötött
szervezési formában valósulnak meg. Felépítésénél a fokozatosságot, a játéko sságot, valamint a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait is figyelembe
vesszük.
Gondosan kiválasztott mozgásanyagot biztosít számunkra Tótszőllősyné Varga
Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában című útmutatója. A tornaterem adta leh etőséget maximálisan kihasználjuk. Kényelmes ruhában tornázunk a gyermeke kkel együtt.
Törekedünk arra, hogy a gyakorlatok végzése közben jó hangulat alaku ljon ki, a gyermekek figyeljenek önmagukra és társaikra. A testgyakorlatok v égeztetése közben a szóbeli közlést és a bemutatást együttesen alkalmazzuk.
Megismertetjük a gyermekeket az alapvető rendgyakorlatokkal, valamint sz abad-, kézi-, szer-, társas - és padgyakorlatokkal. A főgyakorlat tervezése során
a természetes mozgásokat gyakoroltatjuk: járás, futás, ugrás, dobás, fogás, t ámasz-és függőgyakorlatok.
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Sok mozgásos szabályjátékkal, futó -, fogó-, és versenyjátékkal ismerte tjük meg a gyermekeket, mel yeket bármikor eljátszhatnak teremben és szaba dban egyaránt. A versenyjátékokkal a gyermekek figyelmét, önfegyelmét, ve rsenyszellemét erősítjük.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása
kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az á llóképesség fejlődésére, amel yek befol yásolják a gyermeki szervezet teherbíró
képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz
szükséges izomegyensúl y kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás,
és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A komplex testmozgások beépülnek az óvodai életünk egyéb tevékenys égeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személ yiségének - a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabál yozás, szabál ykövető társas viselkedés, együttműk ödés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére is.
Óvodai nevelésünk mindennapjaiban a gyermekek számára lehetőséget
biztosítunk a spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő
mozgásos tevékenységekre, az egészségfejlesztő testmozgásra, figyelembe véve
az egyéni szükségleteket és képességeket. Törekszünk a gyermekeket legjobban
fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad l evegőn való mozgáslehetőségek f eltételeinek megteremtésére.
Amennyiben természetes módon nem javítható hibát észlelünk, javaso ljuk szakember felkeresését, aki a gyermek számára szakszerű ellátást biztosít
(ortopéd szakorvos, gyógytorna, konduktor).
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


megszeretik a mozgást,



mozgásuk harmonikussá válik,



finommozgásuk összerendezett,



testük arányosan, sokoldalúan fejlett,



teherbíróak, edzettek,



testi képességeik (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) koruknak
megfelelő szintű,
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személ yiségük, akarati tulajdonságaik kialakultak (kitartás, feladattudat,
feladattartás, szabál ytudat, önfegyelem, alkalmazkodó képesség, türelem,
tolerancia),



tájékozódnak térben, kialakul a hel yzetfelismerő -, és döntőképességük,



kialakul a pontos észlelés és alaklátás,



képesek odafigyelni önmagukra és társaikra gyakorlatvégzés és játék
közben.

6.6 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

„a gyermekek mindenből mindent tudnak készíteni.”
(Goethe)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik szívesen vesznek részt manuális tev ékenységekben, s egyéni módon jelenítik meg elképzeléseiket, élményeiket.

Feladat:


a gyermekek megismertetése a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka k ülönböző eljárásaival, az anyagokkal, az eszközök használatával,egyszerű
munkafogásokkal, technikai alapelemekkel,



az esztétikai ízlés formálása, alkotó kedvük felkeltése, igényességük
alakítása, érdeklődésük fenntartása,



a gyermekek önkifejezési módjának gazdagítása, egyéni képess égeik kibontakoztatása, differenciált fejlesztés,



vizuális észlelésük, gondolkodásuk, érzékelésük, képzeletük, emlékez etük fejlesztése,



az egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva a képi -plasztikai kifejezőképességük, komponáló -, térbeli tájékozódó és rendező képességük
alakítása,



kézügyességük, kreativitásuk és vizuális látásmódjuk fejlesztése,
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igény kialakítása az önkifejezésre, alkotásra, a környezet esztétikai al akítására.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az

ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti eleme kkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tá rgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személ yiség fe jlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. A gyermeki
alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására, és a tehetségek bátorítására törekszünk.
A gyermekeknek a nap bármel y szakaszában, kiegyensúl yozott, nyugodt
légkörben, lehetős éget adunk arra, hogy saját kedvükből indíttatva leüljenek
firkálni, rajzolni. Így biztosítjuk, hogy idővel igény fakadjon az alkotásra, ö nkifejezésre, környezetük esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények bef ogadására. Lehetőségünkhöz mérten megis mertetjük a gyermekeket népművész eti, művészeti alkotásokkal (kiállítások megtekintése) ezáltal is fejleszteni k ívánjuk esztétikai ízlésüket. Arra szoktatjuk őket, hogy tiszteljék, becsüljék
egymás munkáját.
A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka fejlesz tés fontos alapjának tar tjuk a közösen átélt élményeket, megfigyeléseket, a látható világ megláttatását.
Megtapintatjuk a tárgyakat, megfigyeltetjük azok színét, illatát, tulajdonságait.
Így az ingerek sokasága segíti a gyermekeket abban, hogy kedvvel, örö mmel
alkothassanak. A sikerélmények következtében felébred a gyermekekben az
ábrázolás iránti szeretet, önbizalmuk erősödik, gondos feladatvégzésre irányuló
akaratuk fejlődik.
A változatos technikákkal készült munkák segítik a vizuális látás fejl ődésüket (agyagozás, gyurmázás, gipszkiöntés, nyomatok, rajzolás, festés, k ézimunka, ragasztással készült technikák, papírtépés, origami). Lehetőséget
adunk élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra.
Egyénileg is foglalkozunk a rajzoló gyermek ekkel. Játékosan megisme rtetjük az eszközök hel yes használatát, a különböző anyagokat, a rajzolás, fe stés, mintázás, és kézimunka különböző alapelemeit és eljárásait. A tervszerű
foglalkozásokon készített munkákat a folyosón kifüggesztjük, itt a szülők és a
gyermekek fol yamatosan megtekinthetik. Az évi munkák tárolása jellel ellátott
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dossziéban történik, mel yet óvodáskor végén hazavisznek a gyermekek. Cs oportszobáink esztétikus berendezésével, díszítésével segítjük a gyermekek ízl ésének alakulását, kerüljük a túldíszítettséget, túlzsúfoltságot, aktualitásra t örekszünk.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket differenciáltan, sok -sok ötlettel, újabb és újabb technika megismertetésével, alkalmazásával fejlesztjük t ovább.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


a gyermekek szívesen, önként vesznek részt a manuális tevékenysége kben, sok tapasztalattal rendelkeznek, és egyéni módon jelenítik meg é lményeiket, elképzeléseiket,



önállóan választanak a technikák és anyagok közül,



biztonságosan alkalmazzák a megismert te chnikákat,



elsajátítják az eszközök hel yes használatának módját,



örülni tudnak a szépnek, az egyéni és közös alkotásnak,



tudnak beszélgetni az alkotásokról, kezd kialakulni a sajátos gyermeki
értékítéletük,



izomegyensúl yuk kialakul.

6.7 Ének, zene, énekes ját ék, gyermektánc

„Énekelj, mert az ének enyhülés a szomorúságban, fény és r agyogás az örömben.”
(Kodály Zoltán)

Cél:
A gyermekeknek nyújtott élményeken keresztül az ének, zene, énekes játék, gyermektánc megszerettetése, zenei anyanyelvük, mozgáskultúrájuk me galapozása.
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Feladat:


felkelteni a gyermekek érdeklődését a zene iránt,



ölbeli játékokkal, népi gyermekdalokkal, énekléssel, énekes játékokkal,
zenéléssel örömet nyújtani,



zenei anyanyelv alakítása,



zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk formálása,



zenei képességük, zenei kreativitásuk alakítása,



kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél az ének, zene feszültségoldó
hatásának maximális kihasználása, tehetségük továbbfejlesztése,



differenciált fejlesztés a gyermekek adottságainak figyelembevételével,



a gyermektáncok játékos mozdulatainak fejlesztése.
A gyermekek első zenei élményeiket a családban élik át. Az ének, a zene

az érzelmeken keresztül hat a gyermekekre. A környezet hang jainak megfigyelése, az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, az éneklés, énekes játékok, a zen élés örömet nyújtanak a gyermekeknek, fogékonnyá teszi őket a szép megism erésére, befogadására. Felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk
zenei ízlésüket , esztétikai fogékonyságukat.
A zene, az éneklés színessé és örömtelivé teszi napjainkat. Zenei nevel ésünk szilárd alapja közös éneklésünk.
Az élményt nyújtó közös ének -zenei tevékenységek során felfedeztetjük a
dallam, a ritmus, a mozgás szépségét a kö zös éneklés örömét.
Megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel a szép előadást, az es ztétikus táncot, az értékes muzsikát. A felnőtt minta utánzásával az éneklés, z enélés részévé válik a gyermekek mindennapi tevékenységének.
Felkészültségünk alkalmas arra, hogy adott hel yzetben (kiránduláson,
sétán) felidézzünk alkalomhoz illő dalt, mondókát.
A népdalok éneklésével, hallgatásával, a gyermek -, néptáncokkal és népi
játékokkal a hagyományok megismerését, továbbélését segítjük elő.
Megismertetjük a gyermekekkel a néptánc alapmotívumait. Megtanítjuk
az egylépéses csárdást oldalirányú, előre –hátrairányuló mozgással, valamint a
sarok, lábujj különböző figuráit, mell yel fejlődik állóképességük, mozgáskoo rdinációjuk.
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A zenei nevelés anyanyelvi nevelés ünk egyik fontos eszköze. A szép k iejtés, a ritmus, a mozgás, a tiszta beszéd mondókánál, dalnál is egyaránt fo ntos.
Segíti a gyermekek hel yes szóhasználatát, mondatalkotását, hozzájárul a hel yes
hanghordozáshoz, gondolataik kifejezéséhez, beszédhibákból adódó gátlásosság feloldásához. Feszültségoldó hatását a visszahúzódó, zárkózott, agresszív,
szociálisan hátrányos, a halmozottan hátrányos hel yzetű kisgyermekek esetén
kihasználjuk. A készségfejlesztést utánzás útján, játékos módszerekkel, fok ozatosan egymásra építve végezzük.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti a lkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (az
egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának
alakításában .
A zenei anyagokat az évszakokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles
napokhoz igazodva a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségét figyelembe
véve igényesen válogatjuk.
Zenei nevelésünk anyagát Forrai Katalin: Ének az óvodában (1995), Kodál y
Zoltán: Kis emberek dalai, Járdányi Pál: Terefere Tercsi című kiadványokban
találhatjuk meg. Továbbképzéseken, önképzéssel szerzett ismereteinket is fe lhasználjuk, ezzel is segítve a gyermekek ének -zenei kultúrájának megalapoz ását.
Az óvodai zenehallgatásunk fel adata a zenei élménynyújtás. Hatására
képessé válnak a gyermekek érzelmi fejlettségüknek megfelelően néhány pe rces zenemű figyelmes meghallgatására, élményszerű befogadására.
Művészi értékű zenehallgatási anyagunkat Törzsök Béla: Zenehallgatás
az óvodában, Borsi István: Tiszán innen Dunán túl című gyűjteményéből merí tjük, valamint online illetve továbbképzéseken szerzett ismeretekből, mel y né pdalokból és műdalokból áll. A napközbeni énekelgetéssel, dalos játékok ke zdeményezésével lehetőséget biztosítunk a z ene iránt fokozottan érdeklődő, k iemelkedő képességű gyermekek számára, hogy önmagukhoz képest fejlődhe ssenek. Az éneklés, zenélés mindennapi tevékenységük részévé válik a felnőtt
minta spontán utánzásával. Ol yan alapot biztosítunk, mel y képessé teheti őke t
zeneiskolai tanulmányok megkezdésére.
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


a gyermekek önállóan, örömmel, felszabadultan énekelnek, zenélnek, d alos játékot játszanak,



képesek az egyenletes lüktetést átvenni, motívumot, hangsúlyt érzékelni,
kiemelni,



különbséget tudnak tenni lüktetés és ritmus között,



képesek a környezet hangjait, eltérő hangszíneket megkülönböztetni, jól
ismert dalokat dúdolásról, ritmusról felismerni,



a ritmust a dallamtól és szövegtől elvonatkoztatva mozgással, hangzással
képesek megjeleníteni,



felismerik, megnevezik, alkalmazzák, és mozdulataikkal jelzik a dinam ika, a tempó, a hangterjedelem különbségeit,



hallásuk kifinomult,



játékidőben maguk kezdeményeznek egyszerű körjátékokat,



felismerik, használják a néptánc alapmotívumait,



közös élmény, együttműködés hatására szociálisan is éretté válnak az i skolára,



zenei anyanyelvük, zenei kultúrájuk, mozgáskultúrájuk megalapozódik.

6.8 Verselés, mesélés

„…a gyermek számára, a legegészségesebb táplálék a mese,
ez számára a kenyeret jelenti”
(K. Csukovszkij)

Cél:
Ol yan gyermekek nevelése, akik örömmel és önként hallgatnak verset,
mesét, szívesen báboznak, dramatizálnak.

Feladat:


az irodalmi érdeklődés felkeltése, kibontakoztatása,
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az irodalomszeretet megalapozása, az olvasóvá nevelés fol yamatának e lindítása,



a gyermeki beszéd - a hel yes szép kiejtés, a kifejezőkészség, a hangsúl y,
a ritmus, a szókincs fejlesztése,



a gyermekek erkölcsi érzelmeinek, ítélet einek, magatartásának, esztét ikai fogékonyságának fejlesztése,



a gyermekek szemléletmódjának és világképének alakítása,



a magyar nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetése,



kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztése.
Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek egyaránt

fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák,
dúdolók, versek. Arra törekedünk, hogy ezek ritmusukkal, a mozdulatok és
szavak egységével a gyermekeknek érzéki -érzelmi élményeket nyújtsanak.
Óvodánkban a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi-,
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák , rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi , a klasszikus és kortárs ir odalmi műveknek egyaránt hel ye van. Ol yan meséket válogatunk, mel yek alka lmasak a gyermekek szemléletmódjának és világképének kialakítására.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó
alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A
gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik
legfőbb segítője a mese. A mese - képi és konkrét formában, esetlegesen a b ábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermekek előtt a külvilág és az
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő v iselkedésformákat.
A gyermekeket saját vers - és mesealkotásra, annak mozgással és/vagy
ábrázolással történő kombinálás ára ösztönözzük, mel y önkifejezésük egyik
módja.
A mesélés, mondókázás és verselés az óvodai életünk mindennapjait k itöltő élmény, mel y egyben az együvé tartozás eszköze, a társas érzelem me gnyilvánulási formája, a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradh atatlan el eme. Mesélés közben személ yes kapcsolatba kerülünk a gyermekekkel. Ebben a
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személ yes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát, s a mes ehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg.
Ügyelünk arra, hogy mesélésünk, versmondásunk példaértékű legyen, h iszen a gyermekek ezt utánozzák. Nyelvtanilag hel yes, tiszta beszéddel, kiejté ssel, megfelelő artikulációval tolmácsoljuk az irodalmi alkotásokat.
A természet szeretetét, védését, óvását a meséken, verseken ke resztül is
próbáljuk közelebb hozni a gyermekekhez. Sétáinkon, kirándulásainkon ehhez
minden lehetőséget megragadunk. Az irodalmi művekkel megteremtjük a te rmészet szeretetéhez, óvásához elengedhetetlen alapot, ezáltal hozzájárulunk a
gyermekek környezeti, környezetvédelmi neveléséhez, természetszerető, kö rnyezetbarát felnőtté válásához.
3-4 éveseknek arra törekedve választunk mesét vagy elbeszélést, hogy ne
legyen hosszú, a tartalma világos, a mondanivalója a gyerekekhez közel álló,
szerkezete egyszerű, nyelve lendületes és képszerű legyen. Egyszerűbb mond ókákat, egyszerű állatmeséket, egyszerű mondókamesét, nyúlfarknyi rögtönzött
történeteket, halmozó láncmeséket mesélünk, mel yekben ismétlődések, alliter áló kifejezések vannak.
4-5 éveseknek már hosszabb, bonyolultabb, elágazóbb szerkezetű mes éket mesélünk. Ol yan meséket választunk számukra, ahol az állatok mellett már
tündérek és más kedvelt mesefigurák is megjelennek. Igyekszünk tréfás hang ulatú mesékkel jó kedvre deríteni a gyermekeket.
5-6-7 éveseknek az eddig megismert mesék mellett hosszabb terjedelmű,
bonyolultabb szerkezetű, összetett mondanivalót tartalmazó tündérmeséket,
meseregényeket, realisztikus, novellaszerű meséket, a klasszikusaink által
gyermekeknek írt, s a modern technika jelenségeivel fo glalkozó elbeszéléseket
mondunk.
Megismertetjük a gyermekeket a verses mesékkel, több versszakos ve rsekkel természetről, állatokról, családról. Csoportjainkban minden életkorú
gyermek meseigényét figyelembe vesszük. Ügyelünk arra, hogy az alapmesék
mellett minden korosztál y számára kínáljunk ol yan meséket, amel yek biztosí tják a megértés és továbblépés lehetőségét.
A báb adta fejlesztési lehetőségeket is kihasználjuk. A gyermekek fog ékonyak a bábjáték iránt, örömforrást jelent számukra. Bábbal érdeklődést k eltünk, fokozzuk a mű játékosságát, a belső tartalom pontosabb megértését,
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komplexebbé tesszük az irodalmi élményt. A bábozás, dramatizálás a gyerm ekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, ezáltal felelevenítik tapaszt alataikat, elképzeléseiket, es ztétikai, szociális élményeiket. Az egyszerűbb m esék megjelenítésében szerepet vállalunk, modellt nyújtunk egy -egy szereplő
megformálásához. A rendszeresen ismétlődő meseélményből adódóan később a
gyermekek bábozzák, dramatizálják a meséket.
A gátlásos gyermekeknél - nagyobb odafigyeléssel, bábok segítségével igyekszünk elérni, hogy feloldódjanak szorongásaik alól, bátran nyíljanak meg,
önállóan verseljenek, meséljenek.
A kiemelkedő képességű gyermekeknek lehetőséget teremtünk, hogy a
bábjáték alkotó területük legyen. Ezzel az alkotó képzelet, a kreatív képess égek alapozását, fejlesztését tesszük lehetővé. A kiemelkedő képességű gyerm ekeknél alkalmazzuk a „meseszövést”, mely továbbfejleszti a gyermekek képz eletét, gondolkodását.
Fejlődés jellemzői óvod áskor végére:


a gyermekek önként és szívesen hallgatnak mesét,



megalapozódik irodalomszeretetük,



ismernek népi, klasszikus, és kortárs irodalmi műveket,



megtanulnak másokat meghallgatni,



szókincsük gyarapodik, kreativitásuk, alkotó gondolkodásuk fejlődik,



szívesen báboznak, dramatizálnak egyszerűbb meséket, jeleneteket,



önállóan alkotnak egyszerűbb, saját verseket, meséket,



beszédmegértésük fejlődik, beszédszínvonaluk emelkedik.
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AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓG IAI TEVÉKENYSÉGE

7

„…a gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell feln evelni, és szabadságban kell elengedni.”
(Vekerdy Tamás)

Feladat:
Ol yan óvodai életrend kialakítása, mel yben enyhítjük a gyermekeket érő
negatív hatásokat, elősegítjük, erősítjük az egészséges személyiségfejlődést.
Intézményünk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a
fejlődést veszél yeztető okok megelőzésére, feltárására, az okok megszüntetés ére.
Megelőzés:


az óvoda és a család közötti partnerség kiépítése,



rendszeres kapcsolattartás a családdal, szülőkkel,



nemzeti, etnikai és vallási hovatartozás tiszteletben tartása,



segítségadás a családi hel yzetből fakadó hátrányok leküzdésében,



együttműködés az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő -és Gyermekjóléti szolgálattal.

Feltárás:


problémák felismerése, azok feltárása, segítségnyújtás, esetjelentés, h atékonyságra törekvés.

Megszüntetés:


szakemberekkel, családdal együttműködve,



együttműködés az esetme nedzserekkel.
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Intézményünkben a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok
ellátása az óvodavezető, a gyermekvédelmi megbízott, valamint az óvodaped agógusok feladatkörébe tartozik.
Az óvodavezető:


felelős a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, ir ányítja a gyermekvédelmi munkát,



rendszeres tájékoztatást kér a gyermekvédelmi megbízott gyermekvéd elemmel kapcsolatos intézkedéseiről,



figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabál yi vált ozásokat, erre felhí vja az óvodapedagógusok figyelmét,



félévente ellenőrzi és értékeli a gyermekvédelmi megbízott tevékenys égét,

Intézményünkben a gyermekvédelmi megbízott főbb felelőssége és tev ékenysége:


segíti és összehangolja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevéken ységét,



a fenntartó jelzései alapján nyilvántartásba veszi a veszél yeztetett és a
hátrányos hel yzetű gyermekeket,



minden nevelési év elején munkatervet készít, mel y része az óvoda mu nkatervének,



minden nevelési év kezdetekor a Polgármesteri Hivatal határozata alapján nyilvántartásba veszi a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban r észesülő gyermekeket,



rendszeresen fogadóórát tart,



tájékoztatja a szülőket arról, hogy problémáikkal mil yen gyermekvéde lmi feladatokat ellátó intézményt kereshetnek fel óvodán kívül,



az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő -és Gyermekjóléti szolgálattal
részt vesz a veszél yeztetett, vagy hátrányos hel yzetű gyermekeknél tett
családlátogatáson s ezek esetmegbeszélésein,



anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatást, vagy természetb eni juttatást kezdeményez a Polgármesteri Hivatalnál,



szükség esetén óvó-védő, intézkedést javasol és közreműködik a megv alósításban,
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védelembe vett gyermek esetében együttműködik a kijelölt esetmen edzserrel.

Óvodapedagógusok feladata:


tájékozódni a gyermekek szociális hel yzetéről,



irányított beszélgetéseket kezdeményezve feltárni az esetleges probl émákat,



empirikus módszerekkel követni a gyermekek napközbeni viselkedését,
kiszűrni az esetleges hiányosságokat,



fogadóórák alkalmával tapintatosan igazol ást szerezni a problémák val ódiságáról.
Empatikus hozzáállással, szeretettel megpróbáljuk kompenzálni a psz i-

chésen károsodott gyermekek problémáit (csonka család, szeretethiány, érzelmi
kötődések zavarai, tekintél yelvű, megfélemlítéstől terhes érzelmi lég kör, védettség, stabilitás hiánya).
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők érezzék a segíteni akarást, az együt tműködés szándékát. A családdal együtt, közös elvekkel biztosítjuk a gyerm ekek számára a kiegyensúl yozott, szeretetteljes óvodai életet, a tartalmas óv odáskort.
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8

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 47. § értelmében
a sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy állapotának megfelelő ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényj ogosultságá t megállapították.
Óvodánkban a sajátos nevelésű igényű gyermek óvodai nevelése a többi
gyermekkel együtt integráltan történik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének feladata:


a közösségbe való beilleszkedés elősegítése az integrált nevelés során,



minden segítség megadása hátrányaik leküzdéséhez.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speci á-

lis módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fak adó egyéni szükségletek határozzák meg. Fontos szám unkra a „csak annyi segí tséget nyújtsunk, amennyi még éppen szükséges” betartása.
Az óvodai nevelőmunkánk során figyelmet fordítunk arra, hogy a sérült
kisgyermek harmonikus személ yiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezet segítse.
Együttműködünk a szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépítjük a pedagógiai fol yamatokba, egyéni fejlesztési tervet k észítünk, egy-egy nevelési hel yzet problémamegoldásához alternatívákat ker esünk.
Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. Az
egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközöket használunk, a s egédeszközöket elfogadtatjuk, azok következetes használatára és megóvására
nevelünk. Együttműködünk a sérült gyermek családjával. Támogat juk a szülőt
abban is, hogy hel yzetét másokkal szemben képviselni tudja.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés -specifikus fejlesztésének elvei,
feladatai az óvodai nevelés során
Általános elvek a sajátos nevelési igényű gyermek fogadásakor:


elfogadó környezet biztosítása,



az elvárásoknak a súl yosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési
üteméhez való igazítása,



csoportos, kiscsoportos, egyéni formában különböző technikák, terápiák
alkalmazásával való segítségadás,



a diagnózisra épülő sokoldalú képességfejlesztés,



az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása, tervezése
és végrehajtása, a cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembevétele,



a szociális készségek fejlesztése,



az önkiszolgálás fejlesztése,



tudatos önállóságra nevelés,



egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód, differenciált fejlesztés,



az eltérő terhelhetőség figyelembevétele.
A közösségbe történő beilleszkedés szempontjából fontos faktornak t e-

kintjük a csoporttársak el - és befogadóképességét. Természetesen kezeljük a
csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermeket. Fontosnak tartjuk, hogy a cs oporttársak lássák, mil yen jellegű erőfeszítéseket kell tennie a fogyatékos ki sgyermeknek ahhoz, hogy eredményt érjen el.
Megtanítjuk a fogyatékosokkal való együttélést, a segítségn yújtás lehetőségeit és hel yes mértékét.

A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során
A

testi

fogyatékos

(mozgáskorlátozott)

gyermeknél

a

mozgás -

szervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodás a és/vagy funkciózavara
miatt jelentős és maradandó mozgásos akadál yozottság áll fenn, mel ynek k övetkeztében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A
különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje,
formája, mértéke és területe.
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Az óvoda feladata:
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan sérült mozgásko rlátozott) gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladatunk a speciális, egyé nre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, s ezek se gítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése, és il y m ódon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a megtanult mo zgás alkalmaztatása.
Próbáljuk biztosítani - a gyermek állapotának megfelelően - az akadál ymentes közlekedést, a megfelelő mozgás - és életteret (az ehhez szükséges es zközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra
nevelés elvét.
A mozgásnevelést az óvodai tevékenységek körébe építjük be. Az elsaj átított mozgásminták rögzíté se, a szükséges korrekciós hel yzetek alkalmaztatása
a napirend egészét átszövő feladatunk.
A fejlesztés eszközei:


a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő eszközök, akadál ymentes közl ekedést biztosító környezet.

A látássérült gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés s orán
A speciális, gyermekre szabott pedagógiai fejlesztés meghatározója a l átásélesség mellett, a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkezt ének időpontja, és a látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fo gyatékosság,
rendellenesség.
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gye rmek esetében segítjük a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alka lmazkodást, a viselkedési formák megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti
szereplést.
Kiemelt hangsúl yt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és hel yük
megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán
tartása.
Az óvodai nevelésünk során mindvégig figyelembe vesszük a látássérült
gyermek fizikai terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott sze m-
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betegségre. Az integráltan nevelhető gyengén látó gyermekek (vízus: 10%-os
látásteljesítménytől 33% -ig) főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az
ép látásúakhoz képest sokkal közelebbr ől, kisebb térben tudják azt használni.
Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján
történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és
tapintási analizátor kompenzatív működésének is.
Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a hel yes testtartás me gtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvil ágítás) biztosítása.
A gyengén látó gyermek fejlesztésének kiemelt feladatai az óvodában
A gyengén látó gyermek g ondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élm ények hiányossága jelentősen befol yásolja, ezért különösen fontos a környezet
vizuális megismertetése, mel ynek területei:


látásnevelés, a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli kö rnyezetben,



a nagy mozgás fejlesztése, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság,



térbeli tájékozódás a látás felhasználásával,



a finommozgás a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése,



A látás-mozgáskoordináció fejlesztése, finom mozgások és nagy mozg ások esetében egyaránt.

A fejlesztés eszközei:


hatrekeszes doboz, szöges tábla, csörgő labda.

A hallássérült - nagyothalló - gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az
óvodai nevelés során
Az enyhébben hallássérült - nagyothalló - gyermekek hallásvesztesége a
főbb beszédfrekvenciákon ol yan mértékű, hogy ennek következtében a beszé dnek hallás útján történő megértésére csak részben képesek. A halláskárosodás
miatt - az állapot fennmaradása esetén - a beszédkommunikációban az érthető
ejtés teljesen elmarad, vagy erősen sérül.
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Fentiek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás
kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenys ége, esetenként egész személ yisége megváltozhat. A legkorábbi életkortól a lkalmazott orvosi -egészségügyi és speciá lis pedagógiai ellátás együttes alka lmazása megvalósításával a súl yos következmények csökkenthetők.
Az enyhébben hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban cochlea
implantált kisgyermekek képessé válnak a hallásra épített kommunikációra. A
nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben ol yan szintű lehet az
óvodás kor kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további sp eciális segítséggel, halló társaival együtt vehet részt óvodai nevelésben.
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésé nek központi feladata - a korai ped agógiai és audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapoz ása, megindítása, fejlesztése.
A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az
óvodába lépés időszakában mil yen beszédmegérté si, beszédkészenléti állapo tban van. Ez függ a hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is
nagymértékben és eltérő módon befol yásoló egyéb tényezőktől (például ment ális állapot, szociokulturális környezet stb.).
Az anyanyelvi-kommunikációs fej lesztés az óvoda egésznapi tevékenységében
megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tev ékenységbe is legyen bevonva a hallássérült gyermek.
A fejlesztés feladatai:
A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszédhang, a körn yezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlőd ésük késve, általában spontán (hallókészülék segítségével), esetenként azonban
csak speciális segítséggel indul meg.
A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúl yt kap a nyelvi
kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó
erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhas ználatba építése, a beszédérthetőség fol yamatos javítása, melynek eredmény eként a nagyothalló gyerm ekek különböző mértékben közelítik meg a halló tá rsak nyelvi teljesítményét.
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A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyerm eket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció hel yzetekhez
kötött alkalmazása, szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást
segítő egyéb eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér
bekapcsolása a kommunikáció -fejlesztés rendszerébe.
A

hallásukat

műtéti

úton

hel yreállított/létrehozott

(pl.

cochlea

implantált) hallássérült gyermeknél - egyik vagy mindkét oldalon végzett ha llásjavító műtét után - fizikai értelemben közel ép hallás mérhető. Fejlesztésük
stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával tört énik. Szövegértésük, hangzó beszéd produ kciójuk fejlődése hasonlóságot mutat
a hallók beszédfejlődésével. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ
a műtét időpontjától. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és ut áni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, valam int azzal párhuz amosan, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, mag asabb szintű elsajátítását.
Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van. Teljesítm ényüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges - a pszichés fejlődés zav ara miatti - beszéd-, nyelvtanulási akadál yozottságuk.
A fejlesztés eszközei:


dallamíró, vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni illetve csoportos adó vevő készülék, vizuális nevelés eszközei.

Az értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai n evelés során
Az értelmileg akadályozott gyermekek a gondolkodás területén térnek el
leginkább nem akadál yozott társaiktól, pedig a szociális kapcsolatokban és a
problémamegoldáshoz elengedhetetlen az elemi gondolkodási képessé g. Érzékelési és észlelési fol yamataik differenciálatlansága, a korlátozott és szűkös
tapasztalatszerzés a játékban, a manipulációban, valamint a beszédfejlődésbeli
elmaradás együttesen okozzák a gondolkodási tevékenység fejlődésének zav arait.
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a
nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a
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társakkal való együt tműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az é lmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyer mek a kortárscsoportban
megél. Az integrált óvodai nevelés keretében gondoskodni kell a fol yamatos
gyógypedagógiai megsegítésről.
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek:
A középsúl yosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai
fejlesztésre épül. A kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cs elekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő
időt, alkalmat biztosít:


az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére,



a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztésére,



a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs b ővítésére,



az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,



az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztés ére.

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak,
a gesztussal kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok
ismétlésnek.
A fejlesztés eszközei:


az értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyel em, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok és eszközök.

A beszédfogyatékos /súlyos, akadályozott beszédfejlődésű/ gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során
A beszédfogyatékos/súl yos, akadál yozott beszédfej lődésű gyermek sze nzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés,
centrális dyslalia, súlyos orrhangzósság stb.), illetve a beszédhibához csatlak ozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt eltérően fejlődik. Mindez az any anyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a b e-
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szédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, a beszédmo zgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a grammatikai fe jletlenségben, az utánzóképesség gyengesé gében nyilvánul meg.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápi ákat alkalmazó intenzív, komplex - az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét
szem előtt tartó - nevelési környezetben valósulhat meg az óvodapedagógus a
logopédus és a szülők szoros együttműködésével.
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunik áció, illetve a vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális teráp iák alkalmazása (diszlexia -prevenció, grafomotoros fejlesztés stb .) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésében.
A fejlesztés eszközei:


az anyanyelv és a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei,
logopédiai alapkészlet.

Az autista, autisztikus gyermek fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során
Az autizmus lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos
gondolkodási képességek minőségi károsodása, amel y jellegzetes viselkedési
tünetekben nyilvánul meg.
Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas
viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos
hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció,
a rugalmas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi sér ülése és az egyenetlen képess égprofil.
Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilit ációs terápiája megelőzheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a fejl ődés devianciáját. Ennek eredményeként (ha mentális szintje megengedi) óvod ába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt
augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral.
A szociális interakció csecsemőkori szintjét segítséggel használhatja, és
a kölcsönösséget igénylő társas viselkedés i hel yzetekben, illetve környezet é-
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ben az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függő
szinten rendelkezhet.
A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő
céljai, kiegészítve a viselkedésproblémák, viselk edés- és gondolkodási készs égek terápiájával, szükség esetén a korai elemi készségek kialakításával (szob atisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás).A jó értelmi képességekkel rendelkező,
jól beszélő autisztikus kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociáli s és
kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek é rdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés
eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes éle thel yzetek – használandóak a fejlesztésre.
A fejlesztések során szükséges az intenzív, jól strukturált és a meglévő
töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése.
Speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmaz ása, speciális, egyénre szabott protetikus környezet és eszközrendszer tervezése,
kialakítása. Fontos, hogy a tárgyi környezet megfelelő felépítése, áttekinthet ősége vizuális támpontokkal szolgáljon a gyermekeknek.
A fejlesztés fő területei:


a taníthatóságot megalapozó szociális készsé gek megtanítása,



más személ yek jelenlétének felismerése és elfogadása. A pedagógus s egítségének elfogadása,



a csoport életének elemi szabál yainak, szokásainak elsajátítása,



az elemi viselkedési szabál yok elsajátítása,



az utánzási készség fejlesztése,



önmagáról való tudás tanítása,



személ yi adatok megtanítása,



saját külső tulajdonságainak tanítása,



saját maga és más személ yek elkülönítése (pl. önfelismerés tükörben),



elemi élménymegosztás tanítása,



a gyermek által gyakran végzett, megszokott tevékenységek f elsorolása,



kapcsolatteremtés, fenntartás,



a metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése,



ismerős személ yek felismerése, nevének megtanítása,

~ 101 ~

PEDAGÓGIAI PROGRAM


egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés, segítségkérés),



az információcsere szabál yainak tanítása, a kommunikációs interakció
kezdeményezése, fenntartása, befejezése,



óvodán belüli egyszerűbb szociális hel yzetek viselkedési szabál yainak
betartása,



elemi kooperáció felnőttel, gyermekkel.
Az óvodai élet minden területén megjelenő s zociális fejlesztést speciál i-

san erre a célra létrehozott egyéni fejlesztési hel yzetben végzi a pedagógus. A
már megtanult viselkedésminták valódi élethel yzetekben való gyakorlása ele ngedhetetlen feladat.
Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszicho lógiai képességmérés.
A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel tört énik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési hel yze tben megalapozva.
Az autisztikus gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztésé hez az
óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett
szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.
A fejlesztés eszközei:


különféle játékformák eszközei (mozgásos játékok, szerepjátékok, építő konstruáló játékok, szabál yjátékok, barkácsolás), képek, kárt yák

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének dokumentumai:


a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság sza kvéleménye,



óvodai csoportnapló, mel y tartalmazza az óvodapedagógus felj egyzéseit,



egyéni fejlődési napló, egyéni fejlesztési tervek.
A tudatos és hatékony pedagógiai hatások lényeges feltétele az egyéni

fejlesztési terv kidolgozása. Az integráltan nevelt fogyatékos gyermekek eset ében szakmai feltétel e terv megléte, hiszen a tudatos fejlesztő munkában ez e l-
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engedhetetlen.

Az egyéni fejlesztési terv mindig egy adott gyermek részére

készül.
Biztosítja a fejlesztő munka fázisainak egymásra épülését, meghatározza
a diagnosztikus mérések hel yét és idejét, módot ad új fejlesztési célok megfogalmazására.
Lényege abban rejlik, hogy a fejlesztés eredményeit felhasználva újabb célok
kitűzésével és megvalósításával biztosítsuk a fejlesztés hatékonyságát.
Az egyéni fejlesztési terv készítésének kiindulópontja az adott gyermek
állapota.
A gyermek megismerését biztosítja:


a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság sza kvéleménye,



a szülő kikérdezése,



az óvodapedagógus megfigyelései,



a gyermek produktumai.
A fejlesztés lényege a környezeti feltételek illesztése a b első érési fo-

lyamatokhoz. Az egyik oldalon a gyermek áll a maga adottságaival, a másik
oldalon az optimális fejlődést biztosító, tudatosan megtervezett környezet (p edagógusi kompetencia, módszerek, eszközök, együttműködés más szakemb erekkel stb.).
Az egyéni fejlesztési terv készítésében döntő a fejlesztést végző, illetve
a fejlesztési tervet készítő pedagógus kompetenciája, pedagógiai kultúrája,
empátiája. Lényeges, hogy kedvező tanulási tapasztalatokat nyújtson, s ezzel
pozitív beállítódást, egészséges mot ivációt alakítson ki a tanulás iránt.
A külső motivációnak csak kezdetben van nagy jelentősége, a belső motiváció
kialakítása és fenntartása a cél. Ez pedig csak az irányított tevékenység siker ével alakulhat ki.
A fejlesztés fő célja az egészséges, harmon ikus személ yiség, a beilles zkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, valamint az
iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése. Az iskolaérettség feltételeit a
testi fejlettség mellett öt területen határozzák meg: a mozgásfejl ettség szintjé-
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ben, a kognitív képességek minőségében, a gondolkodás, a szocializáció, a b eszédkészség területén. A fejlesztési terv ezeket a területeket öleli fel.
A hatékony egyéni fejlesztési terv messzemenően a gyermek érzelmi belső motivációjára épít, lehetőség szerint a gyermek spontán tevékenységéhez
kapcsolódik, az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, fol yamatos, k övetkezetes alkalmazást igényel, az óvoda egész napos életrendjének minden
mozzanatához kapcsolódik, valamint elősegíti és biztos ítja a gyermek jó közé rzetét.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése az együtt haladás l ehetősége tekinthető.
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