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1.1. BEVEZETÉS 
 

Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, a 
gyermekeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 
kell irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. 
 

A minősített óvodai programok elemzése során felhasználtuk azon elemeket, amelyek neve-
lőtestület kompetenciáihoz, pedagógiai hitvallásához a legközelebb állnak, és amelyeket a ránk 
bízott gyermekek nevelésében hatékonyabbnak tartunk.  
 

A Pedagógiai program összeállításánál irányt mutatott: 
a) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által kiadott segédanyag a kato-

likus óvodák pedagógiai programjához, 
b) Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program, 
c) Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” c. programjának egyes elemei. 
 
 

1.2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, ALAPELVEINK 
 

Elsődlegesnek tartjuk a keresztény erkölcsön alapuló gyermekközpontú, szeretetteljes, csa-
ládias óvodai lég- kört. A gyermekeket egyéni adottságaik és képességeik szerint differenciáltan 
neveljük, fejlesztjük. A szülőnek és a pedagógusnak a Teremtő Isten gyermekkel kapcsolatos 
szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segítenie. 
 
1.2.1. Katolikus gyermekképünk 
 

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú befogadó. Ennek megfelelően törekszünk a gyer-
meki személyiség teljes kibontakoztatására, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyfor-
mán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökken-
jenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának és megnyilvánulásának nem adunk helyet. A gyer-
mek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális egyéniség. 
 

Ennek megfelelően neveltjeinkre jellemző, hogy: 
 érzelmileg gazdag környezetben, jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő,  
 önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, önzetlen, segítőkész, együtt érző, 
 tisztelettel szemléli a szeretet megnyilvánulásait, 
 képes az örömöt, és a boldogságot adó hit befogadására. A vallási neveléssel a keresztény 

értékek megismertetése, mint alapvető jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmazko-
dás, megbocsátani tudás. 

 
1.2.2. Katolikus óvodaképünk 
 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A katolikus óvoda a kato-
likus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely intézményes part-
nere a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 
gyermek fejlődésének és nevelésének minél teljesebb feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, 
szociális, nevelő – személyiségfejlesztő funkció, melynek megvalósulása során a gyermekekben 
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megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korban) való átlépés belső pszichikus 
feltételei. 
 

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely esztétikus, melegséget sugárzó biztonságos 
környezetével, szeretetteljes mindenkit maximálisan elfogadó családias, bizalmat árasztó lég-
körével, elsősorban a szabad játék eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek 
és a szülők kívánságát és elégedettségét folyamatosan regisztrálva és értékelve, a gyermekek 
érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatás szeretete, a gyer-
mekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. 
 

Olyan óvodaként kívánunk működni, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, minden dolgozó egy-
aránt jól érzi magát. Olyan óvodaként szeretnénk működni, ahol: 
 a gyermek személyiségének alakításában a keresztény szellemiség része a mindennapok-

nak, 
 a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi, 
 a sokszínű óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermekek komplex személyiség fejlő-

dését és egyéni képességeinek kibontakoztatását, 
 az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés kiegészítőjeként, segíti a gyermekek szemé-

lyiségének sokirányú fejlődését, 
 a gyermek személyiségét elsősorban a mással nem helyettesíthető játéktevékenység révén 

fejlesztjük, 
 a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében törekszünk a személyi, tárgyi 

feltételek optimalizálására, 
 sokoldalú tevékenykedtetéssel, az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak közvetítésével 

segítjük a gyermek önmagához viszonyított fejlődését, 
 a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését az interkultúrális 
nevelésben alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok vé-
delmét. 

 
Az óvodáskor végére a gyermek, a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának 

megfelelő mértékben szocializált: empatikus, szolidáris játszó és csoporttárs. 
 

1.2.3. Jövőképünk 
 

Legyen az óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet: biztonságot, 
vidámságot adó béke szigete. Töltse be a Teremtő Isten oltalma napjainkat, melyeket öröm, bol-
dogság, önfeledt játék jellemez.  Mindezek hitében elkötelezett, szakmailag kiváló, mindig meg-
újulni képes óvodapedagógusok irányításával valósuljon meg. 
 
 

1.3. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJAI 
 

Az óvodások egészséges, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyi-
ség egészére irányuló fejlődés biztosítása – a sikeres iskolakezdéshez szükséges testi, szociális 
és értelmi érettség kialakítása. Katolikus nevelési célunk az óvodáskorú gyermekeket képessé 
tenni a hit befogadására. 
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Részcélok: 

 Természettisztelő, élettisztelő magatartási szokások alapozása. 
 Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet, a társadalmi környezet iránt. 
 Szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése. 
 A különbözőség elfogadása. 
 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, és az esély-

kompenzáció segítése pedagógiai eszközökkel, 
 Probléma érzékeny és probléma megoldásra is képes gyermekek nevelése. 
 A szabad játék elsődlegességének biztosítása. 
 
 

1.4. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 
 

Egészséges, esztétikus óvodai környezet megteremtése és alakítása óvodánkban, amelyben 
alapvető feladat a 3-7 éves gyermekek egyéni adottságai szerint differenciált testi-lelki szük-
ségleteinek kielégítése. Változatos tevékenységek biztosítása, melyek hozzájárulnak az egyéni 
adottságok optimális kibontakoztatásához, segítve ezzel az eredményes iskolakezdést. Olyan 
nevelési környezet, légkör biztosítása, amelyben a gyermek a jézusi szeretet legalapvetőbb 
megnyilvánulásait tapasztalja és gyakorolja (jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmaz-
kodás, a megbocsátani tudás képessége). 
 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 
ezen belül: 
1. Hitre nevelés erősítése 
2. Az egészséges életmód alakítása 
3. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

1.4.1. Hitre nevelés erősítése 
 

Céljaink: 
 a katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása 
 isten szeretetének megvilágítása a gyermekben, 
 a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése, és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermek által a családban, 
 a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során, 
 a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsájtás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése, 
 a katolikus vallási élet eszközei Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete, 
 a teremtett világra való rácsodálkozás képességeinek kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb). 
 

Feladataink: 
 a meghitt családias légkör kialakítása és biztosítása, 
 a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő szemléltető eszközök biztosítása a költség-

vetési kondícióknak megfelelően, 
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 az óvodai tevékenységekből adódó lehetőségek kiaknázása a keresztény személyiség ki-
bontakoztatása érdekében, 

 a gyermek életkori sajátosságait figyelembe vevő Ószövetségi és Újszövetségi történetek 
kiválasztása. 

 
3-4 éves korban: 

 bensőséges, családias légkör kialakítása stb., 
 az erkölcsi célzatú beszélgetéseken a bizalom, egymás szeretete, az összetartozás élmény-

ének erősítése, 
 az ünnepeken való részvétel, 
 beszélgetések az Isten jóságáról, Jézus szeretetéről, 
 templomlátogatás, 
 az étkezés előtti-utáni imák megismertetése, 
 elalvás előtti imák megismertetése. 
 

4-5 éves korban: 
 a családias légkör megtartása, az új gyermekek befogadása, szeretete, 
 az erkölcsi beszélgetések során ismerkedjenek saját testükkel, érzékszerveikkel, 
 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása: együttérzés, megbocsátani tudás, igazmondás, 
 1-2 Ószövetségi történet megismertetése, 
 beszélgetés a Teremtő Istenről, Jézus életéről, tanításairól, 
 az ünnepek méltó megünneplésébe kapcsolódjanak be a gyermekek, az előkészülettől, az 

ünneplésig, 
 templomlátogatás. 
 

5-6-7 éves korban: 
 erkölcsi beszélgetések során bővebb ismeretek szerzése érzékszerveikről, testrészeikről, 
 az erkölcsi tulajdonságok erősítése /vigasztalás, ajándékozás, egymás munkájának tiszte-

letben tartása, megbecsülése, a barátság/, 
 az Ószövetségből 2-3 történeten az Újszövetségből 3-4 történeten keresztül a Teremtő Is-

ten jóságának és Jézus szeretetének megéreztetése, 
 az ünnepek méltó előkészítése, megünneplése, 
 templomlátogatás. 
 

1.4.2. Az egészséges életmód alakítása 
 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek 
testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül feladatunk: 
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, 
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukor-

tartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csök-
kentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fog-
mosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 
alakítása, 
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 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése, 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettuda-
tos magatartás megalapozása, 

 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - 
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségtudatos szokásainak alapozása, az 
ehhez szükséges tárgyi és személyi feltétel rendszer biztosításával (költségvetési kondíci-
óknak megfelelően). 

 
1.4.3. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
 

A keresztény nevelés eleve feltételezi a közösséget, a szereteten alapuló társas kapcsolatot, 
a katolikus óvoda arculatából adódóan, és az óvodáskorú gyermekek élettani sajátosságaira 
építve, az egész napot át kell hatnia a keresztény lelkiségnek. 
 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában az érzelmi biztonság, állandó értékrend, de-
rűs kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül. A gyermeki magatartás alakulása szem-
pontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bá-
násmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 
 

Feladataink: 
 a Teremtő Isten gondoskodásának megélése, 
 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása a gyermeki jellem alakítása, 
 a türelem, szociális érzékenység formálása, 
 az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése, 
 az önfegyelem, fegyelem, udvariasság alapvető normáinak elsajátíttatása, 
 a szokás és normarendszer megalapozása, 
 a szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és tisztelete, 
 a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen 

szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó szeretete, szükség 
szerinti egyéni fejlesztése megfelelő szakemberek közreműködésével, 

 a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése, 
 a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, 

mindezek megbecsülésére nevelés, 
 a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló tevékenysé-

gek gyakorlásával, 
 a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása, 
 az egyházi és világi ünnepek megünneplése és megélése. 
 

A befogadás rendszere: a gyermek egész későbbi óvodai életére kihat a befogadás minősége. 
A befogadás körültekintést, és gyöngédséget igényel. Ennek érdekében az óvoda több lehetősé-
get biztosít, hogy a gyermekek megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, pl.nyílt nap ke-
retében, családlátogatás alkalmával. 
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Alapelveink ezen túlmenően: 
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, de-
rűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy 
 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék, 
 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, 
 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek, 
 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek kü-

lönböznek egymástól. 
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítő-
készség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfe-
gyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszer-
ének megalapozása. 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szű-
kebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális érté-
kek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodál-
kozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 
megbecsülésére. 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt 
be. 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felké-
szültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 
1.4.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, 
helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen 
van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek termé-
szetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghall-
gatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet for-
dítani. 
 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátos-
ságra -, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyer-
meknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 
szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett ta-
pasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élet-
helyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóképesség - fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, 
különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 2. fejezet: Általános iskola Pedagógiai programja 29. oldal 

Céljaink: 
 a gyermekek beszédkészségének fejlesztése, 
 oldott derűs légkör teremtése, melyben a gyermekek közlési vágya, kapcsolatteremtő be-

szédkészsége fejlődik és fejleszthető, 
 óvodáskor végére: 

gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában életkorának megfelelő tempóban 
és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használjon, különböző mondatszerkezeteket, 
mondatfajtákat alkosson, tisztán ejtse a magán és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és 
megértse mások beszédét, 

 az egyéni érdeklődésére, fejlődési ütemének megfelelően az ismeretek, jártasságok, kész-
ségek alapozása. 

 
Feladataink: 

 szókincsbővítés, 
 helyes kiejtés, beszédritmus kialakítása, 
 beszédfegyelem kialakítása, 
 tiszta, érthető, folyamatos a mondanivaló árnyalt megfogalmazásával, nyelvtanilag helyes 

beszéd kialakítása, 
 beszédmegértés fejlesztése, 
 beszédszervek edzése, 
 a beszédhibák korrekciója, 
 a gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 
 

Az anyanyelvi nevelés megvalósítása gyakorlatunkban: 
 felmérjük, megismerjük a családok anyanyelvi kulturáltságát, szociokulturális hátterét, 

életvezetési szokásaikat, 
 az anyanyelvi nevelés fejlesztési feladatait a gyermek egyéni képességeinek figyelembevé-

telével határozzuk meg, 
 nyugodt, derűs szeretetteljes légkör biztosítása, 
 hangsúlyt fektetünk a szabad önkifejezésre, 
 természetes körülmények között fejlesztjük a beszédet, a kommunikációs készséget, 
 anyanyelvi játékok beépítése a mindennapi életbe, 
 közös könyvnézegetés, beszélgetések, verselés, mesélés, mondókázás, éneklés, 
 az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztala-

taira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenysé-
get, 

 tervezetten és spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, 
rendszerezése, 

 gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori élményekre építve. 
 tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolko-

dás, kreativitás fejlesztése, 
 az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása. 
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1.5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 
1.5.1. A katolikus óvodapedagógus 
 

A katolikus óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítők viszonya az egyházhoz, nem-
zethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, a gyer-
mek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. A keresztény értékeket képviselve életük a gyer-
mekek számára követendő mintává, modellé válik. Az óvodánkban dolgozók közössége nem 
tesz különbséget gyermek – és gyermek között. Az óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az 
óvodapedagógus, akinek a jelenléte állandó és folyamatos, a nevelés egész időtartamában.  
 

A pedagógus eszményünk: 
 A gyermek elfogadása, szeretete. 
 A gyermekekre való figyelés, a gyermek meghallgatása. 
 Problémaérzékenység. 
 Együttműködésre való képessége 
 Előítélet mentes nevelés. 
 Empátia 
 A különbözőség elfogadása 
 A direkt nevelői hatások helyett, az indirekt nevelési módszereket alkalmaz. 
 Segítő, bátorító, együttműködő. 
 Játékos, humoros, vidám egyéniség. 
 A gyermekeket aktivitásra serkentő, biztató. 
 A konstruktív magatartást megerősítő, ösztönző. 
 Önmagával szemben is igényes, fejlődésre képes, önkritikus személyiség. 
 Mintaadó, példamutató. 
 
1.5.2. Az óvodai élet megszervezése 
 
1.5.2.1. Csoportszervezés 
 

A csoportszervezésnél figyelembe vesszük a helyi lehetőségeket, adottságokat. Az óvodai 
csoportok összetételének kialakításakor előnyösnek tartjuk az azonos életkort, feladatunk 
ugyanakkor a részben osztott és osztatlan csoportok optimális működtetése, hiszen az óvodába 
bekerülő gyermekek életkori megoszlása évenként más és más.  
 
1.5.2.2. Napirend és hetirend 
 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a fel-
tételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek terve-
zésével, szervezésével.  A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek 
egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség 
és az ismétlődések érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. 
 

Fontos a tevékenységek közötti optimális arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitün-
tetett szerepét. 
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Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk 
fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 
 

Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődé-
sük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok ál-
tal készített – nem kötelező – feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak 
a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a gyermekneveléséhez 
szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. 
 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások/tevékenységek 
mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 
 
Heti rend 
 

Egy-egy környezeti téma vagy ünnepkör köré csoportosítva, komplexen dolgozzuk fel az él-
ményeket, tapasztalatokat, ismereteket a tevékenységi formákba ágyazva, figyelembe véve a 
spontán gyermeki megnyilvánulásokat is. 
 
Napirend 
 

Időtartam Tevékenység 

7.00 – 12.00  Gyülekezés, szabadjáték 
 Szabadon választott tevékenységek, tervezett, differenciált tevékenysé-

gek 
 Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, lelki percek 
 Mindennapos mozgás teremben vagy szabadban 
 Testápolási teendők, előkészület a tízóraihoz 
 Étkezés előtti ima 
 Tízórai 
 Étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők 

 Közös ima heti egy alkalommal 
 Sószoba használata csoportbontással heti egy alkalommal. 
 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó mű-

veltség tartalmak közvetítése, tevékenységben megvalósuló tanulás: 
o Verselés, mesélés 
o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
o Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
o Mozgás 
o A külső világ tevékeny megismerése 

 Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján (logopédia, te-
hetséggondozás) 

 Ismerkedés a teremtett világgal, élményszerző séták, szabadjáték 

12.00 – 13.00  Testápolási teendők 
 Előkészület az ebédhez 
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 Étkezés előtti ima 
 Ebéd 
 Étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők (fogmosás, készülődés a pihenéshez) 

13.00 – 15.00  Elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató énekkel 
 Pihenés 

15.00 – 17.00  Ébredés 
 Teremrendezés 
 Testápolási teendők 
 Étkezés előtti ima 
 Uzsonna 
 Étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők 
 Szabadjáték, mozgásos játék, időjárástól függően csoportszobában, sza-

badban, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek a gyermekek távozá-
sáig 

 
Nyári napirend 
 

Időtartam Tevékenység 

7.00 – 12.00  Gyülekezés 
 Szabadjáték időjárástól függően csoportszobában, udvaron, egyéb szaba-

don választott tevékenység óvodapedagógus által felkínált tevékenysé-
gek 

 Testápolási teendők, előkészület a tízóraihoz 
 Étkezés előtti ima, tízórai, étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők 
 Szabadjáték időjárástól függően csoportszobában, udvaron, egyéb szaba-

don választott tevékenység óvodapedagógus által felkínált tevékenysé-
gek 

 Szabadon választott 

12.00 – 13.00  Testápolási teendők 
 Előkészület az ebédhez 
 Étkezés előtti ima, ebéd, étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők 

13.00 – 17.00  Elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató énekkel 
 Pihenés 
 Ébredés 
 Testápolási teendők 
 Étkezés előtti ima, uzsonna, étkezés utáni ima 
 Testápolási teendők 
 Szabadjáték időjárástól függően csoportszobában, udvaron a gyermekek 

távozásáig 
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A tevékenységek szervezeti formái: 
 

Tervezetten szervezett 
tevékenység 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos tevé-
kenységek szervezése 

 Hitre nevelés 
 Mozgás 
 Mozgásos játék (min-

dennapos mozgás) 

 Játék 
 Verselés, mesélés 
 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 Mozgás 
 A külső világ tevékeny megismerése 

 
 

1.6. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

1.6.1. A fenntartó és az óvoda kapcsolata 
 

A fenntartónkkal való kapcsolatunk alapja, hogy részesei lehetünk küldetésének megvalósí-
tásában. Fenntartónk biztosítja a feltételeket, melyeket a törvény ír elő, illetve amit a körülmé-
nyek lehetővé tesznek. 
 
1.6.2. Család és óvoda kapcsolata 
 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 
Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az óvodapedagógus figye-
lembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az inter-
venciós gyakorlatot azaz, a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
 

Céljaink: 
 A személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt, az óvo-

dai nevelés és a családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében. 
 

Feladataink: 
 Kapcsolattartás során tudatosuljon az együttnevelés fontossága. 
 Megnyerni a szülőket programunk nevelési célkitűzéseinek. 
 Hagyományok kialakítása, bővítése. 
 Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre. 
 Emberi szakmai tudásunkkal maximális segítséget nyújtani a szülők nevelőmunkájához. 
 Reális tájékoztatást adni a gyermekekről, segítő szándékkal mindig a gyermek érdekeit 

képviselve. 
 Segítséget nyújtani a szülőknek, hogy elfogadja a gyermekét olyannak amilyen. 
 

Törekednünk kell a szülők személyiségének tiszteletben tartására, különbözőségük elfoga-
dására. 
 

Elfogadtatni azt az elvet, hogy a gyermeknevelés kiemelten fontos színtere a család, az óvoda, 
mint nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítését szolgálja. 
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A kapcsolattartás formái: 
 Ünnepek előtt lelki előkészület. 
 Évnyitó és évzáró Szent Liturgia. 
 Családlátogatás. 
 Nyílt napok. 
 Ünnepek. 
 Fogadóórák. 
 Faliújságon kifüggesztett információk. 
 Szülői értekezletek. 
 Szülői közösség. 
 Óvodai rendezvények. 
 Közös programok (pl. családi nap, munka-délelőttök, kirándulás). 
 Csoportújság. 
 Internetes kapcsolattartás (honlap). 
 
1.6.3. Az óvoda és az iskola (társintézményeink) 
 

A nevelés folyamatosságának megvalósulása szempontjából nagyon fontos, az általános is-
kolával való kapcsolattartás. E kapcsolat kétoldalú, melynek alapja a nyitottság. Az egyházi is-
kolával való szoros együttműködésre, összehangolt munkára nagy szükség van, hiszen nevelő-
munkánk egymásra épülő folyamatot alkot. 
 

A cél, hogy az iskola megismerje azt a szándékot, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek 
megfelelő neveléssel legyenek képesek az iskolai élet megkezdésére. Fontos, hogy az óvoda-
iskola átmenetet hatékony pedagógiai módszerekkel segítsük. 
 

Az együttműködés formái: 
 Az iskolai tanítókkal az emberi és szakmai kapcsolatok ápolása, érdeklődés egymás mun-

kája, problémái, eredményei iránt. 
 „Óvoda Iskola átmenet” projekt. 
 (Szakmai konzultációk, munkaközösségi csoportok létrehozása, kölcsönös látogatások, ta-

pasztalatszerzések, ovi-suli „tábor”, amely augusztusban szerveződik, önkéntes alapon). 
 Egymás rendezvényein, ünnepségeken való megjelenés. 
 
1.6.4. Az óvoda külső kapcsolatai 
 

Kapcsolataink az óvodai élet során: 
 Egyházközség. 
 Hajdúdorog Város Önkormányzata. 
 Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. 
 Katolikus Pedagógiai Intézet. 
 Gyermekorvos. 
 Védőnő. 
 Bölcsőde. 
 Városi Könyvtár. 
 Művelődési Ház. 
 Pedagógiai Szakszolgálat: logopédus, pszichológus. 
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 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében 
az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint 
- szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 
 

1.7. TEVÉKENYSÉGFORMÁK ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 
1.7.1. A játék 
 

A játék a kisgyermekkor legeredményesebb fejlesztő tevékenysége az óvodai nevelés legha-
tékonyabb módszere. 
 

A játék a szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszi-
chikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon hosszantartón és lehetőleg zavarta-
lanul kell beteljesülnie. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolat-
lan benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a krea-
tivitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A játék sokoldalúan fejleszti a gyerme-
ket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga lehetősé-
geit és korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének első formái, 
fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul 
szabálytudata. Fejlesztőhatással van a játék a nagy és finommozgásokra, a figyelemre, a megfi-
gyelő készségekre is.   
 

Céljaink: 
 A szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, pszichológiai szakér-

telemmel való támogatása indirekt módszerekkel az óvodáskorú gyermekek személyiség-
fejlődésének biztosítása érdekében az együttműködés kiszélesítésével. 

 A szabadjáték elsődlegességének biztosítása, testileg, lelkileg egészséges személyiség ki-
bontakoztatása, örömteljes óvodai élet biztosítása. 

 A szabad játék minél optimálisabb szintű kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, 
játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel, a szülői szemlélet formálásával. 

 

A katolikus óvoda és az óvodapedagógus feladata: 
 Megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőséget biztosít-

son a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - szerepjátékokhoz, 
konstruáló, szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz. A játék 
folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelős-
ségét. Fontos a szabadjáték érvényesülése. 

 A játék által keresztény értékekre fogékony kreatív, társaihoz alkalmazkodni tudó, aktív, 
feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése. 

 A HH/HHH és a részképesség zavarokkal terhelt gyermekekre fordított kellő figyelem, a 
beilleszkedés támogatása a játékban. Hiteles kommunikáció, érvek a szülőknek a szabad 
játék fontosságáról. 
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A játékfajták legjellemzőbb megjelenési formái:  
1. Gyakorló funkció – játék 

Amelyben a kisgyermek az ismétlések révén különböző képességeit gyakorolja. Alapvető 
meghatározója a mozgás, a tárgyakkal végzett manipuláció, az ismétlés az utánzás. A gya-
korlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális. 

2. Mozgásos gyakorlójáték 
A gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában ismételgeti. Játék közben ismerkedik 
a saját testével, testi képességeivel. A gyakori ismétléssel bizonyos mozgásokat begyako-
rolnak. Jó lehetőséget ad a 3-4 éves gyerekek nagymozgásának fejlődésére. 

3. A manipulációs gyakorlójáték 
E tevékenység közben a gyermekek megismerkednek az őket körülvevő világgal, annak tár-
gyaival az anyagok tulajdonságaival, felületével, színével, formájával. Nagy jelentősége van 
a gyermek szem-kéz koordinációjának fejlesztésében, a testséma fejlesztésben. 5-6-7-8 
éves korban a fűzés, tépés, stb. a kéz finommotorikáját fejleszti. 

4. A verbális gyakorlójáték 
Egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, mondókát, verstöredéket, dalrészletet, felnőttől át-
vett szófordulatokat ritmikusan ismételgetnek. Nagy örömet találnak halandzsa szövegek 
kitalálásában is. Ha ezeket meghallgatjuk és buzdítjuk is őket újak kitalálására a gyermek 
később is bátran fog megnyilvánulni. A ritmusérzék fejlesztésében és a beszédfejlesztésben 
nagy jelentősége van. A gyakorlójátékok verbális lehetőségei akkor érvényesülnek, ha a 
gyermek mozgását, tevékenységét beszéddel kíséri. A gyermek verbális kifejezőképessége 
a játék során spontán, a gyermekből áradó beszéd által fejlődik a legjobban. Ilyenkor hagy-
juk a gyermeket beszélni. 2-4 éves korban a legjellemzőbb a gyakorlójáték, de bizonyos 
szinten minden életkorban megtaláljuk. 

5. Építő és konstruáló játék 
E tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak 
valamit. Eleinte spontán építkeznek, de később az átgondolt, elrendezett meghatározott 
céllal végzett építés dominál. Az építés, konstruálás közben az alkotás örömét éli át a gyer-
mek, fejlődik kreativitása. Megtanulja a rész és egész viszonyát, megtanul szerkeszteni, ter-
vezni. A modellből való építés közben fejlődik megfigyelőképessége, gondolkodása. Építés 
közben matematikai ismereteket is szereznek a gyermekek pl./szimmetrikus alakzatok fel-
ismerése, hosszabb-rövidebb létrehozása, a téri kifejezések megismerése/. A konstruálás 
elősegíti a szem-kéz koordináció fejlődését, a finommotorika fejlődését, a percepció fejlesz-
tését, a verbális fejlesztést. 

6. Szerepjáték 
A szerepjátékban a gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, pozitív és 
negatív élményeit fejezi ki. Környezetük jelenségeit sajátos módon újra alkotják. Ez a játék 
tükrözi a gyermek egész eddigi életét, személyiségét, tehát nagyon sok egyedi vonás van 
benne. A szerepjáték a gyermek legintimebb tevékenysége, ezért az óvodapedagógusoknak 
figyelemmel kell kísérniük és tiszteletben kell tartaniuk. Itt az óvodapedagógus szerepe 
más, mint a többi játéknál. Hagynia kell, hogy a konfliktusokat a gyermekek maguk oldják 
meg, csak szükség esetén kapcsolódjon be. Játékban csak akkor vegyen részt, ha játszótárs 
tud maradni, de az fontos, hogy biztosítsa a megfelelő feltételeket. A szerepjátéknak nagy 
jelentősége van a gyermek egész személyiségének fejlődésében, elsősorban szociális terü-
leten. A gyermek a szociális tanulással a felnőtt mintáját sajátítja el, tanulja meg az erkölcsi 
értékét, a társadalmi együttélés szabályait. Gyakorolja a társakkal való együttműködést, át-
éli az alá-és fölérendeltségi viszonyokat. Fejlődik képzelete, szervezőképessége, empátiája, 
alkalmazkodóképessége, kommunikációs képessége. 
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A játék közben felállított szabályok fejlesztik önuralmukat, az akaratot, a szabálytudatot és 
az erkölcsi érzéket. Matematikai ismereteik bővülnek, környezetismereti tapasztalataikat hasz-
nálják, felelevenítik, bővítik. Verbális fejlesztésre nagyon sok lehetőség van, hiszen a gyermekek 
játék közben beszélgetnek, alkalmazzák a kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó mondatokat. Itt már 
nem csak a játék egyszerű kísérete a beszéd, hanem a társak informálását, megértését is szol-
gálja, igazi kommunikáció, a kapcsolatalakítás elengedhetetlen eleme. 
 

A szerepjátékban nagyon fontos az átélt élmény, így a keresztény közösségben átélt élmé-
nyek meghatározó szerephez juthatnak. /pl. keresztelő, körmenet, pászkaszentelés stb./ 
 
7. Szabályjáték: 

A szabályjáték legjellemzőbb tulajdonsága a szabály dominanciája. 
A mozgásos szabályjátékok: Lehetnek testnevelési játékok, dalos népi játékok. A szabályjá-
ték közben a gyermek érzelmeket tanul, megtanulja indulatainak fékezését, a siker – és ku-
darctűrést. Segít a helyes magatartásformák elsajátításában: türelem, kitartás, akaraterő, 
mértéktartás, szerénység. 
A csoport és csapatjátékban fejlődik közösségi érzése, felelősségtudata, feladattudata. A 
nagymozgások, a finommotorika, a szem-kéz, szem-láb, koordinációfejlesztésre egyaránt 
lehetőség van a játék során. 
Értelemfejlesztő szabályjátékok: Társasjátékok, dominók, logikai játékok, Barchoba játé-
kok, nyelvi játékok. Ez a játék egyfajta szociális és értelmi érettséget feltételez, és ezek fej-
lesztését szolgálja. A szabályok betartása fejleszti a gyermekek önuralmát, türelmét, tole-
ranciáját. Ez a játék leginkább az 5-6-7 évesek játéka. 

8. Barkácsolás: 
Mindig a játék igényéből indul ki és kötetlen. Ne legyen öncélú, az elkészített eszközöknek 
legyen funkciója, a gyermekek játszanak vele. Fontos a gyűjtő munka és, hogy az eszközök 
a gyerekek számára elérhetőek, a szerszámok a gyermekek méreteinek megfelelőek legye-
nek. 
3-4 éves korban: Az óvodapedagógus a gyermekek között készít kiegészítő eszközöket, 
megjavítja a játékokat, tevékenységét mindig magyarázat kíséri. 
4-5- éves korban: Már a gyermekek segítenek a játékok megjavításában, az óvodapedagó-
gus ösztönzi és segíti a gyermekeket egy-egy egyszerű játékeszköz elkészítésében. 
5-6-7 éves korban: Az óvodapedagógus segítse elő, hogy a barkácsolás a szerepjáték és a 
bábozás természetes eszköze legyen. 

9. Bábozás: 
A gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, ezáltal feleleveníti tapasztalatait, 
elképzeléseit, esztétikai, szociális élményeit. 
A bábjáték forrása lehet: 
 Az óvodapedagógus játéka 
 A gyermek bábjátéka 
A gyermek bábkiegészítő tevékenysége, és önálló játéka az így készült bábokkal. 
A személyiségfejlődésben nagy szerepe van. A bábok mögé bújva lehetőség van az önmeg-
valósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok alakulására, így fejlődik alkalmaz-
kodó képességük.  
Fejlődik fantáziaviláguk, emlékezetük. A báb mögé bújva még a gátlásos gyermek is bátrab-
ban megnyilvánul, ezáltal a bábozás a kommunikáció fejlődését is elősegíti.  
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Verbális fejlesztés: a beszéd a bábozás egyik lényeges eleme, mely során a gyermek sok 
fogalmat, kifejezést gyakorolhat. Mozgásfejlesztésre, ritmusérzék fejlesztésre, térérzékfej-
lesztésre is alkalmas a báb. 

10. Dramatizálás: 
A mozgáson, a beszéden és a látványon alapszik. A felelevenített élmények kapcsán fejlődik 
emlékezetük, kreativitásuk. A játék közben fejlődik alkalmazkodó képességük, önértékelé-
sük, önismeretük. Mozgásfejlesztésre, térérzékfejlesztésre, is kiválóan alkalmas. 

11. Verbális fejlesztés: 
A felidézett párbeszédek közben gyarapodik szókincse, árnyaltabbá válik kifejezőképes-
sége, a mesékben alkalmazott szófordulatokat, kifejezéseket is használja a gyermek. 

 
1.7.2. Művészeti tevékenységek 
 

A művészeti nevelés sokoldalú összefüggéseit az óvodában is keressük. Nevelésünkben 
igyekszünk a komplexitását megvalósítani. 
 

Az esztétikum már nagyon korai életkorban hat a kisgyermekre, ezért különös figyelmet kell 
fordítanunk a gyermekeket érő minden ingerre, élményre, a környezet szépségeinek meglátá-
sára és élvezésére. 
 

A gyermeket az óvodapedagógus ízlése, véleménye befolyásolja. A szeretetteljes, türelmes 
viselkedés ugyanúgy alakítja a gyermek esztétikai érzékét, mint a környezet. A gyermek min-
denre egyforma érdeklődéssel tekint, hiszen még nincs elég tapasztalata, önálló ítélőképessége, 
ahhoz, hogy szelektáljon. 
 

Jó ízlésű, művészeteket szerető ember foglalkozzon a gyermekekkel. Véleményét – különö-
sen, ha szeretetteljes a kapcsolat – fenntartás nélkül elfogadja a gyermek. 
 
1.7.3. Verselés – mesélés 
 

Irodalmi kultúránk legalapvetőbb eleme az élő beszéd, amely áthatja mindennapjainkat. Eze-
ket a mindennapokat az igényes gyermekirodalmi alkotások, gyermekmondókák, a népkölté-
szet érzelmileg gazdagabbá, színesebbé teszik. Óvodánkban az irodalmi anyag közvetítése mel-
lett bibliai történeteket is feldolgozunk – a gyermek táguló világában, életkori jellemzőihez iga-
zodva. 
 

Céljaink: a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi, esztétikai fejlődésének elősegítése, a szép 
iránti fogékonyság növelése, pozitív személyiségjegyek alakítása. 
 

Feladataink: 
 Az irodalmi anyag igényes összeállítása irodalmilag, nyelvileg értékes művek bemutatása 

(népi mondókák, népmesék, elbeszélések, bibliai történetek), 
 A gyermek, nyelvi képességének fejlesztése, a szép nyelvi kultúra megalapozása, 
 A mese életkorilag feleljen meg az óvodás gyermek szemlélet módjának és világképének. 
 

Segítsen a kisgyermek szorongásainak feloldásában. A tárgyi világot is megjelenítő szemlé-
letmódja és az ehhez társuló a szigorú ok - okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, 
csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a 
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külvilágra irányított megismerési törekvésekre. Segítsük elő, hogy a gyermek saját vers - és 
mese alkotása, annak dramatizálása vagy ábrázolása váljon az önkifejezés eszközévé. Az óvo-
dában az elsősorban magyar népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt adjunk 
teret. 

Az irodalmi nevelés tartalma 

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

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erköl-
csi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, 
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 
 

Az óvodában 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 a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
 

3-4 évesek: Nyelvi játékok, mondókák: hintáztatók, lovagoltatók, vigasztaló mondókák, ki-
számolók, állathívogatók, hangutánzó népi mondókák, láncmesék, állatmesék. Képről mesélés-
nél éreztetjük a szöveg érzelmi, hangulati tartalmát. A báb a gyermekekhez közel áll, a rövid 
meséket ők is eljátszhatják, megszólalhatnak a báb hangján. Az egyházi ünnepekhez kapcsoló-
dóan 1-2 rövid vallásos jellegű népi mondókákat is megismertetünk a kisgyermekekkel. 
 

4-5 évesek: Mondókák hangutánzó mesék, láncmesék-párbeszédes mesék. A népi ihletésű 
mondókákon kívül új versekkel is megismertetjük a gyermekeket. Az állatmeséken és láncme-
séken túl már egyszerűbb tündérmesék is sorra kerülnek. Az írók által megalkotott történetek 
is helyet kapnak, amelyek hasonló korú gyermekekről, állatokról szólnak. Előfordul, hogy a 
mese elemeit beleszövik a játékba, bábozásba. 1-2 vallásos jellegű mondóka, rövid népi játék 
megismerése. 
 

5-6-7- évesek: Állatmesék, tréfás mesék, nagy tündérmesék, folytatásos mesék. Neves írók 
gyermekeknek szóló elbeszélései. Népi mondókák közül a felelgetős kiszámoló, párválasztó 
mondókák. A szép magyar versek kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek élményvilágát. 
A vers, mese élményfeldolgozásának lehetőségei tovább bővülnek a bábozással, a dramatikus 
játékokkal. Vallásos jellegű népi mondókákkal, a biblia történeteivel is bővítjük irodalmi élmé-
nyeiket. Az irodalomhallgatáshoz megfelelő helyet, nyugalmat biztosítunk. 
 

Eszközök: Képeskönyvek, fejdíszek, ruhák, kendők, bábparaván, újkesztyű, sík – fakanál, báb, 
stb. a mese eljátszásához, feldolgozásához.  
 

Napjaink világa technikai eszközök tömegével áraszt el bennünket. A társadalmi szokások 
(pl. a mesék elmaradása, a rohanó életmód, a sivár kulturális szokások, stb.) sem kedveznek az 
anyanyelv elsajátításában. 

Az óvodán kívüli élmények, tapasztalatok nagy részét a gyermekek a válogatás nélküli tö-
megkommunikációból kapják. Ez a tény meghatározza gondolkodásmódjukat, világlátásukat, 
magatartásukat. 
 

Ezért nagy szükségét érezzük az emberi közelséget, melegséget, szeretetet árasztó szép ma-
gyar meséknek, népköltéseknek, bábjátékoknak, dramatikus játékoknak, az óvodapedagógus 
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által tolmácsolt bibliai történeteknek. Beiratkozunk a könyvtárba, és többször ellátogatunk oda. 
A művelődési ház rendezvényeit közösen megtekintjük, pl. bábelőadást, színházi előadást.  
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Érzelmi: 

 Feloldódnak a kezdeti szorongások. 
 Képessé válnak pozitív és negatív érzelmek elhatárolására/azonosulás, elutasítás az ér-

zelmi választástól függően/. 
 Saját érzelmeit kisugározza környezete, társai felé. 
 Elképzelései megvalósításában igazodik másokhoz. 
 

Értelmi: 
 Az emlékezet, figyelem, gondolkodás olyan fokú fejlettségének elérése, amely képessé teszi 

a gyermekeket az irodalmi élmény befogadására, feldolgozására, visszaadására. 
 Az irodalmi alkotókedv megjelenése játékos szövegek, rímek, mondókák improvizálásában. 
 Szívesen vállalkoznak dramatizálásra. 
 Kialakul az árnyalt, hangsúlyos beszéd, a kifejező hang-és arcjáték. 
 Alapfokú viselkedéskultúrára, beszédkultúrára tesz szert. 
 

Testi fejlődés: 
 A testmozdulatokat harmonikusan alkalmazzák nyelvi kifejezéseikkel. 
 
1.7.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

A zenei nevelésünk a művészeti nevelés része, a szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, 
a népdal, a népi hangszerek megismertetése által, amely a gyermek szép iránti fogékonyságát, 
zenei képességének fejlesztését elsősorban érzelmi alapon kívánja biztosítani. Az ének az által 
kap különös jelentőséget, hogy jelen van a keresztény ember egész életében. A hívő ember szá-
mára lelki igény az ének. Tanítása a lelki igénynek az élesztése is. Ének- zenei nevelésünkben 
nagyon fontos a játék, játékosság, az öröm hangsúlyozása. 
 

Céljaink: 
 Az énekkel, zenével a lelki igény felkeltése. 
 Olyan zenei élmények biztosítása, amelyek felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, for-

málják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, alapozzák zenei intelligenciájukat. 
 A közös éneklés, játék örömének megéreztetése. 
 

Feladataink:  
 Az óvodai énekzenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, előse-

gíti a zenei anyanyelv kialakulását. 
 A felhasznált zenei anyagok igényes, az életkornak, az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 
 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 
 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
 A nyelvi képességek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, könnyen érthető, vonzó 

lelki énekekkel és a zenei képességfejlesztő játékokkal. 
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 Az életkornak megfelelő mozgáskultúra kialakítása, egyszerű mozgáselemek, táncmozdu-
latok elsajátítása. 

 Tánc mozdulatok – elsajátítása. 
 Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok megismertetése a gyermekekkel. 
 Ismerkedés nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs művészeti 

alkotásokkal. 
 Ismerkedés a hangszerekkel. 
 A gyermek -, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése. 
 A félhangsúlyos magyar beszéd erősítése. 
 

Az ének- zenei nevelés tartalma 

 
Ölbeli játékok, népi gyermekdalok, népi játékok, énekes játékok, igényesen válogatott kor-

társ művészeti alkotások. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye 
figyelembe a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 
Tudatosan használjuk a nép által hagyományozott, a gyermeki lélekhez közel álló cselekményes 
(természetről, évszakokról, állatokról, virágokról, emberekről szóló) énekeket, amelyek szaba-
don engedik a gyermeki fantázia és érzelem szárnyalását. Gyermekeinknek szükségesek to-
vábbi olyan vallásos népénekek is, amelyek zenei dallama népzenei alapmotívumokra épül. Kü-
lönösen jól használhatóak azok, amelyek egy-egy bibliai történetet mondanak el és hitbeli ta-
nulságot is közvetítenek a gyermek számára. Katolikus óvodánkban az éneknek mindenütt he-
lye van. Egyrészt a gyermek spontán kezdeményezésére épül, másrészt az óvodapedagógus 
kezdeményezésére. Sok-sok lehetőség van a  próbálkozásra, ismétlésre, utánzásra, önállóságra. 
Szárnyalhat a képzelet és megvalósulhat az egyéni fejlesztés is. Tiszteletben tartjuk a gyermek 
hangjának, hallásának fejlődését, ezért az ötfokú pentaton dallamokat szólaltatjuk meg a gyer-
mekek ajkán. Megismertetjük a népi gyermekjátékok egyszerű, természetes, játékos mozdula-
tait. A tánchoz szorosan kapcsolódnak a népszokások és hagyományok. Ezekről a gyermekek 
az ének-zene foglalkozásokon/tevékenységeken, az ünnepek előkészületeiben megalapozott 
érzéseket, ismereteket kapnak. Egy-egy katolikus ünnephez kapcsolva megismernek olyan éne-
keket, amelyek Isten jóságát, szeretetét közvetítik. A zenei eszközök, hangszerek bármikor el-
érhető helye lehetőséget ad spontán zenélésre, együttes tevékenységre, dallamok, ritmusok 
improvizálására. Az óvodapedagógus szép, tiszta, hangulatos előadása során /gyermekdalok 
bemutatása, zenehallgatás/ a gyermekek láthatják az óvodapedagógus – a felnőtt érzelmeit is.  
 

A képességfejlesztés fajtái:  
 Éneklési készség, 
 ritmuskészség, 
 halláskészség, 
 formaérzék készség, 
 zenehallgatási készség. 
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Érzelmi: 

 Érzelmek kifejezése önállóan. 
 Önkifejezés. 
 Mások érzelmének elfogadása, tolerancia. 
 Gátlások oldása. 
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 Alkalmazkodás a közösséghez. 
 Tudnak harmóniában élni önmagukkal, másokkal és Istennel. 
 

Értelmi:  
 Pontos észlelés, megkülönböztetés, a látott és hallott élmények befogadása. 
 Figyelemkoncentráció, tartós figyelem, figyelemmegosztás. 
 Szabályok elfogadása. 
 Tudásvágy, érdeklődés, kitartás. 
 

Testi: 
 Fizikai állóképesség, egyensúlyérzék fejlettsége. 
 Szem-kéz, szem-láb megfelelő koordináltsága. 
 Térirányok ismerete, a térirányok nyelvi formáinak alkalmazása. 
 Vizuális élmények alapján mozgásformák, mozgáskombinációk létrehozása. 
 

1.7.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

A vizuális tevékenység – mint a művészeti tevékenységek egyik ága - sokszínű nevelési terü-
let. Tartalmában és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal, a környezet megisme-
résére neveléssel, anyanyelvi neveléssel és egyéb nevelési területekkel. A vizuális nevelés az 
óvodai nevelés egészét áthatja. Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgo-
zását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermek számára. 
 

Céljaink: 
 Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása. 
 A vizuális kultúra megalapozása komplex pedagógiai módszerekkel. 
 Ábrázoló-és kifejezőkészség fejlesztése. 
 A gyermekek élmény-és fantázia világának képi szabad önkifejezéséhez a lehetőség bizto-

sítása, amely alapja lehet a keresztény hitre nevelésnek. 
 

Feladataink: 
 A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományok-
kal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 
eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagí-
tására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatá-
sára és a tehetségek bátorítására. 

 A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel, a gyermeki ábrázo-
lás ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával. 

 A gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, az ábrá-
zolás és konstruálás egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemek. 

 Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai alakítására és a vi-
zuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozására. 

 Egyházi képzőművészeti alkotásokkal való ismerkedés (festmények, ikonok). 
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Az óvodapedagógus szerepe a tevékenység feltételeinek megteremtésében 

 
A nevelési folyamatban fontos szerepe van a pedagógus személyének, anyag- és technikai 

ismeretének. Az óvodapedagógus segítsen felidézni a közös megfigyeléseket, egyéni élménye-
ket, ösztönözzön a képzelet működésére. Az irányító felnőtt magatartása legyen magával ra-
gadó, lelkesítő, élményt ígérő és nyújtó. Állandó önképzéssel újabb és újabb technikák alapos 
ismeretére, készségszinten tartására van szükség, hogy ezeket az adott nevelési helyzetekben 
alkalmazni tudjuk. A gyermekekkel közösen kell kialakítanunk a helyes szokások rendszerét. 
 

A tevékenység tartalmának fejlesztése 

 
3-4 éves korban: 
Az óvodába kerülő gyermek játszva ismerkedhessen az anyagokkal, eszközökkel és a különböző 
technikákkal. Az első vizuális tevékenység a firkálás, mely nélkül nem kezdődhet el az ábrázolás 
korszaka. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége. Legyen lehetőségük élményeiknek, 
érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra. A képalakítás jelenjen meg festéssel, zsír-
krétával, papírragasztással, agyagba, homokba karcolással, nyomattal. Az óvodapedagógus se-
gítse a gyermek képalakító készségének megindulását a szórt elrendezéstől a képelemek, rész-
formák elemeinek egymáshoz rendelésével. Rajzoljanak nagyobb felületre, változatos anyagú, 
színű és nagyságú papírra, táblára, aszfaltra. Ismerjék meg az anyagok alakíthatóságát nyom-
kodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva stb. 
Séta közben gyűjtsenek természeti tárgyakat, ezek válogatása, csoportosítása, felületek tapin-
tása, simítása közben alkalom adódik érzéseik, észleléseik szóbeli kifejezésére. Építés során is-
merkedjenek meg a különböző tárgyak formáival, alakzataival. Készítsenek egyszerű ritmus-
képleteket forma, szín nagyság szerint. Szerezzenek térbeli tapasztalatokat az építés során 
/lent, fent, egyenesen, sorban stb./ 
 
4-5 éves korban: 
Jelenjen meg a gyermekek rajzában az emberábrázolás, környezet, tárgyak cselekmények saját 
elképzelés alapján történő megjelenítése. A gyermekek gyönyörködjenek a gazdag formákban, 
a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. Vékonyabb-vastagabb vonalak, tagoltabb formák, 
részformák, a színek, színfoltok alkalmazása, ezek ritmusba rendezése jelenjen meg a díszítés-
ékben. Használjanak ceruzát, krétát, filc-és rostirónokat, fapálcákat, különböző vastagságú 
ecseteket. Textilből, fonalból, gallyakból, termésekből alakítsanak képeket, készítsenek egy-
szerű ajándéktárgyakat, játékokat, bábokat, díszleteket. 
 
Építés során variálják a teret. Különféle tárgyakból, anyagokból, építéssel, összerakással alakít-
sanak ki építményeket. (pl. várat, sátrat, alagutat stb.) A gyermekek segítsenek az eszközök elő-
készítésében, elrakásában. 
 
5-6-7 éves korban: 
Minél gazdagabbak legyenek a technikai megoldások és az eszközlehetőségek, pl. batikok, kol-
lázsok, plakettek, domborművek, viaszkarcok, lenyomatok, makettek stb. alkalmazásával. Kö-
zös játékaikhoz, más foglalkozási ághoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz, társaik, szüleik meg-
ajándékozásához, környezetük szebbé tételéhez készítsenek játékeszközöket, tárgyakat, kellé-
keket.  
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A gyermekek használjanak a képalakításhoz minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék meg a 
formákat, színeket egyéni módon. Készítsenek képeskönyveket, leporellót, kivágott képekből, 
saját rajzokkal kiegészítve. Plasztikai munkáikban jelenjen meg a közös térbeli, több alakos 
kompozíció, egy-egy mesejelenet, énekes játék stb. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás 
örömét úgy, hogy készítsenek ajándékot a szülőknek, kisebb társaiknak – elsősorban ünnepek-
hez kötötten. Építés során nagyobb méretű elemekből térben állítsanak össze búvóhelyeket. A 
művészeti albumok közös nézegetése jó alkalmat ad a műalkotásokról való beszélgetésre, 
együttes gyönyörködésre. A gyermekek lehetőleg teljesen önállóan készítsenek elő minden 
anyagot, eszközt az alkotó tevékenységhez. Egy-egy vallásos témához kapcsolódva jelenjenek 
meg, a keresztény értékek az ábrázoló tevékenységekben. Készítsenek képeket, bábokat, aján-
déktárgyakat. (Pl. A mi templomunk, Adventi házikó, Adventi koszorú, Keresztelőn voltunk stb.) 
Tapasztalja meg a gyermek, hogy saját keze munkájával örömet tud szerezni. Tudjanak együtt 
örülni a saját és társaik sikerének. 
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Érzelmi: 

 Tudjon rácsodálkozni a körülötte lévő formákra, színekre, örülni a szépnek. 
 Örömmel töltse el egy-egy művészeti alkotás látványa. 
 Legyen belső késztetése arra, hogy érzéseit, gondolatait, kifejezze az ábrázolás valamely 

eszközével. 
 Legyen nyitott a világra. 
 

Értelmi: 
 Alakuljon ki az egyszerűbb formákba való belelátás képessége, a reprodukáló képesség, a 

képalakító és kompozíciós készség. 
 Legyen gondolati és képi képzete a valóságról, legyen öntevékeny, kísérletező. 
 Ismerje a vizuális tevékenységek során alkalmazott eszközöket, azok használatát 
 Ismerje a különböző anyagokat, azok felhasználhatóságát. 
 Ismerje az alap-és kevert színeket. 
 Ismerje a formákat, alakzatokat, tudjon tájékozódni térben és síkban. 
 Ismerjen néhány képzőművészeti alkotást. 
 

Testi: 
 Legyen képes a helyes eszközfogásra, testtartásra az alkotó munka során. 
 A szem és a kéz összerendezettsége feleljen meg az iskolába lépés követelményeinek. 
 
1.7.6. Mozgás 
 

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás a pszicho motoros készségek és képességek 
fejlesztését szolgálja. 
 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 
együtthatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, sza-
bálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás 
– fejlődésére.  
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Céljaink: 
 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése. 
 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása. 
 A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása. 
 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 
 

Feladataink: 
 A mozgásigény felkeltése, kielégítése és megőrzése. 
 A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe. 
 A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése. 
 A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a gyerme-

kekkel közösen, majd fokozott betartatása. 
 Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a csoportszobában és az udvaron. 
 A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos tevékenységre 

inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje. 
 A mozgás anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az egyéni fejlettség aktuá-

lis állapotát. 
 A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon/tevékenysé-

geken. 
 A mozgás anyagába testalkati deformitások megelőzésére speciális gyakorlatok beiktatása. 
 Differenciálás a tevékenységek irányításánál és értékelésénél, figyelembe véve az egyéni 

fejlődési jellemzőket. 
 Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzék-fej-

lesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepció- fej-
lesztés, finommotorika - fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése.     

 
Az óvodai mozgásfejlesztés területei 

 
1. Szabad játék: 

Cél a természetes mozgáskedv és mozgásigény felkeltése, kielégítése, és mindezekre való 
tudatos építés. A gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni csoportszobai, udvari 
játék és a séták során biztosítjuk. A szabadban szervezett énekes játékok és zenés torna is 
kellőképpen hozzájárulnak a gyermekek mozgásszükségletének kielégítéséhez. 

2. Irányított mozgásos tevékenységek: 
Járuljon hozzá a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulá-
sához. Alakuljon ki a társra figyelés képessége. Megfelelő intenzitású derűs légkörű testmoz-
gás biztosítja a motoros képességek fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele 
a bonyolultabb mozgások eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgásműveltség fejlődé-
sének. A foglalkozások/tevékenységek szervezett formában folynak minden csoportban, 
melyek tervszerűen irányítottak.  

3. Mindennapos testmozgás: 
Az óvodáskorú gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el 
rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket és szükségleteket messzemenően fi-
gyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító mindennapos mozgás nélkül. Ez a moz-
gás felfrissíti, edzi őket. Itt a mozgásos játékok elsődlegességét biztosítjuk.  
A mindennapos mozgások színhelyei: az Általános Iskola sportcsarnoka, a csoportszoba, 
egyházközség sportpályája és az óvoda udvara. 
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4. Sportnapok, kirándulások: 
A sportnapok, kirándulások nyitottá tételével, a programok a szülők bevonásával még szo-
rosabbá kapcsolják nevelőpartneri kapcsolatunkat a családdal. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
A mozgásigény egyéni képességek szerinti kielégítése lelkileg egészséges, testileg dinamiku-

san fejlődő gyermekeket eredményez. Hozzájárul olyan pozitív jellemvonások kialakulásához, 
mint az önfegyelem, feladattudat, figyelem, rendszeresség, pontosság. A mozgások megfigyelé-
sével végrehajtásával gyakorlásával az értelmi funkciók tökéletesednek. Alakulnak az erkölcsi 
tulajdonságok: akarat, bátorság, önuralom, fegyelem, közösségi szellem, segítőkészség, egy-
másra figyelés. 
 

1.7.7.A külső világ tevékeny megismerése 
 

A gyermekek ebben a fogékony életkorban kapjanak lehetőséget és ösztönzést a környezet-
tel való helyes, értékes kapcsolatteremtésre, amikor fogékonyságuk, eredetiségük, ízlésviláguk 
még tiszta. Nevelésünkben a külső világ tevékeny megismerése, megszerettetése is összekap-
csolódik a vallásos neveléssel. A mi világunkat Isten teremtette, nekünk ajándékozta. Azzal kö-
szönjük meg, hogy óvjuk szépségét, vigyázunk rá. 
 

Céljaink: 
 A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természetben, az emberi 

alkotásokban. 
 Az életkornak megfelelő eligazodás segítése a gyermeket körülvevő világban. 
 A természetet szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos viselkedés meg-

alapozása. 
 

Feladataink: 
 Érzelmi kapcsolat megteremtése a gyermek szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi 

környezete között. 
 A szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szo-

kások, a közösséghez való tartozás élményének, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra érté-
keinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési, lehetőségek tervszerű biztosítása.(ki-
rándulások, betlehemezés, pászkasütés, kenyérlángos sütés a tájházban)  

 A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett a tevé-
kenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása, problémahelyzetek teremtése 
a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált fejlesztés. 

 Önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek mérlegelésé-
vel, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, irányított és spon-
tán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével. 

 A megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 
gyermek aktív passzív, szókincsének mennyiségi, és minőségi gyarapítása ezzel párhuza-
mosan a fogalmak körének és tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása, a be-
széd, a mondatalakítás aktivizálása, a kontextusos beszéd gyakorlása.  

 Az egyetemes nemzeti kultúra értékeinek hagyományainak közvetítése ünnepek formájá-
ban. 

 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 2. fejezet: Általános iskola Pedagógiai programja 47. oldal 

A tapasztalatszerzés módja: 
 Spontán helyzetek. 
 Játékos tevékenységek. 
 Szenzitív játékok. 
 Problémahelyzetek előidézése. 
 Megtapasztaláson alapuló megismerés. 
 Információcsere. 
 Tevékenység közbeni ismeretszerzés. 
 Alkalmi megfigyelés. 
 Folyamatos megfigyelés. 
 Gyűjtés. 
 Szimulációs játékok. 
 Kirándulások. 
 Kísérletezés, vizsgálat. 
 

A külső világ tevékeny megismerésének lehetőségei: 
 Család, óvodai környezet, felnőttek munkája, foglalkozások, intézmények, épített környe-

zet, kiemelten az egyházi épületek, műalkotások, iskola, könyvtár, közlekedési ismeretek, 
évszakváltás, növények, állatok, időegységek, illemszabályok 

 Tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása, szétválasztása tulajdonságaik szerint 
 Sorba rendezés, megnevezett mennyiségi tulajdonságok, felismert szabályosság szerint 
 Számfogalom alapozása, tő-és sorszámnevek 
 Névutók ismerete 
 Irányok ismerete és alkalmazása 
 Geometriai formák felismerése, sík mértani formák felismerése 
 Tükörrel való tevékenység, téri percepció kialakítása 
 Mérések, kísérletek 
 Ítélet alkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése 
 Szűkebb, tágabb környezet átrendezése 
 Munkajellegű tevékenységek 
 A csoportszoba rendje, tisztasága iránti igény kialakítása 
 Környezetük rendjéért érzett felelősségtudat kialakítása 
 Természetvédelmi feladatok megoldása pl. ügyeljenek a fákra, bokrokra 
 Növénygondozás 
 Magvak, termések levelek gyűjtése 
 Élősarok gondozása – dísznövények, hajtatás, rügyeztetés 
 Rácsodálkozás a természet csodáira séta közben 
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Érzelmi: 

 Egy-egy új felfedezés örömmel töltheti el a gyermeket, tevékenység közben fejlődik aka-
rata, kitartása, feladattudata. 

 Társaival, felnőttekkel való együttműködése érzéseket fejleszt: odafigyel a másikra, segít-
séget nyújt, tapasztalja, gyakorolja a jézusi szeretetet. 
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Értelmi: 
 Érzékelése, észlelése differenciálódik – megfigyelés közben látás, hallás, tapintás útján sze-

rez tapasztalatokat. 
 Észreveszi az azonosságokat, különbözőségeket, analizál, szintetizál, ok-okozati összefüg-

gésekre jön rá, fejlődik gondolkodása, emlékezete, képzelete. 
 Szókincse bővül, színesebbé válik. 
 

Testi: 
 Megerősödik, nő teherbíró képességük. 
 A séták, kirándulások fejlesztik izomzatukat, mozgásuk összerendezetté válik. 
 A természetben végzett mozgásos játékokban fejlődnek testi képességeik: erő, ügyesség, 

állóképesség. 
 

1.7.8. Munkajellegű tevékenységek 
 

A keresztény ember Istentől kér erőt, kitartást és áldást munkájára. A munkajellegű tevé-
kenység a szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésé-
nek egyik lényeges színtere. A munka nem csak a gyermekre gyakorol hatást, hanem azzal köl-
csönhatásban környezetére is, azt formálja, átalakítja tevékenysége során. 
 

Céljaink: 
 A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek kompetenciák alakítása 
 Kognitív: pontosan értsék meg mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök célszerű hasz-

nálatát, alakuljon ki életkori sajátosságaikhoz mérten összpontosítási képességük, munka-
szervezési készségük 

 Érzelmi, akarati: alapozzuk meg önállóságukat, önértékelésüket, önbizalmuk és kitartásuk 
elvárható szintjét. 

 Szociális, társas: tanulják meg tisztelni a munkát végző embert, a munkájuk által a másik-
nak örömet szerezni, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 
Feladataink: 

 Nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör biztosítása. 
 Folyamatosan biztosítsuk, bővítjük a munkavégzéshez szükséges a gyermekek számára 

megfelelő munkaeszközöket. 
 Megfelelő hely és elegendő idő biztosítása, a folyamatosság érdekében. 
 A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor. 
 A kerti munkák szervezése az óvodában, növények gondozásának megismertetése. 
 Állatokról való gondoskodás megismertetése. 
 Konkrét, reális, a gyermeknek saját magához mérten való fejlesztő értékelése. 
 Az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, elismerése, megóvása. 
 A tevékenységekhez kapcsolódó beszédformák gyakorlása, munkavégzéssel kapcsolatos 

fogalmak mondatba foglalása. 
 

Fejlesztés lehetőségei 

 
Önkiszolgáló tevékenységek: 

 A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan szükség szerint elvégzik. 
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 Étkezésnél helyesen használják az evőeszközöket. 
 Öltözésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a cipő megkötéssel. 
 

Alkalomszerű munkák: 
 Időnként olyan megbízásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületet igényelnek, 

pl. gyűjtőmunka. 
 

Közösségi munkák:  
 A közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik helyes önértékelésük, önbizalmuk. 
 Az önállóan vállalt naposi feladatukat pontosan végzik 
 Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is. 
 Felelősi munkákat szívesen vállalnak (pl. mosdó, élősarok) és önállóan teljesítik. 
 Környezet rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán tartásában (csoport-

szoba, udvar, óvoda környezete). 
 Vigyáznak játékaikra, és rendben tartják azokat. 
 

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák: 
 A szemetet szedjék össze környezetükben és tegyék a szemétgyűjtő ládába. 
 Segítenek a falevelek összegyűjtésében. 
 Ne tépjék le a virágokat, hagyják az eredeti helyükön eredeti szépségükben. 
 Ápolják szívesen a növényeket a csoportszobában, udvaron egyaránt. 
 Télen gondoskodjanak a madarak táplálékáról. 
 Gondoskodjanak a halak etetéséről, kísérjék figyelemmel az akvárium tisztaságát. 
 

Munka jellegű tevékenységek: 
 Önkiszolgálás (testápolás, étkezés, öltözködés). 
 Naposi munka. 
 A környezet rendjének megőrzése. 
 Egyéni megbízatások. 
 Évszakokhoz kapcsolódó alkalmi munkák: növényvédelem, állatvédelem. 
 Ajándékkészítés. 
 Alkalomszerű munkák. 
 

Az otthoni munka: 
 Meg kell nyernünk a szülőket, hogy otthon is bevonják gyermekeiket a családi munkameg-

osztásba, megértsék a gyermek munkájának nevelő jelentőségét és annak szükségességét. 
 Az óvodapedagógus segítse a szülőket a gyermekhez mért kötelezettségek megjelölésében, 

tartalmának meghatározásában, illetve abban hogyan vonják be a gyermekeket a felnőttek 
munkájába. 

 a gyermekek kiszolgálják magukat: 
o játékszereiket rakják el, tartsák rendben, 
o segítsenek a főzésnél, 
o ápolják a virágokat, 
o etessék a baromfit, házillatokat, 
o ültessenek és ápoljanak növényeket. 

 A szülők kísérjék figyelemmel a gyermek erőfeszítéseit, bátorítsák őket, neveljék a munka 
szeretetére. 
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 Semmi sem fokozza úgy a munka iránti érdeklődést és a dolgozók iránti tiszteletet, mint a 
felnőttek munkájában való részvétel. 

 
A munkához szükséges eszközök, a munka higiéniája: 

 A gyermekek mindig higiénikus feltételek között, tiszta levegőben, kellő világítás mellett, 
megfelelően felszerelt helyiségben végezzék munkájukat. 

 Fontos a gyermekek egészségének védelme, fizikai és szellemi képességeik figyelembe vé-
tele. 

 A munkához szükséges eszközöket a gyermekek erejéhez mérten kell elkészíteni, hogy 
azok használata kényelmes legyen. 

 A munkaeszközök legyenek tartósak, és külső formájukban vonzóak. 
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Természetessé válik a munkajellegű tevékenység: 

 Megtanulják tisztelni a munkát végző embert. 
 Átélik a „csináltuk” „én csináltam” élményét, örömét. 
 Megtanulnak a munkájuk által a másiknak örömet szerezni, áldást kérni munkájukra. 
 Megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. 
 Fegyelmezett, kitartó munkavégzés, helyes eszközhasználat. 
 
1.7.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevé-
kenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeret-
szerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környe-
zetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, 
szervezeti és időkeretekben valósul meg. 
 

Az óvodai tanulás elsődleges célja: 
az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató kör-
nyezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. A tanulás 
feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, 
felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. A tanulás nem csak társadalmi-
lag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támo-
gató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése. 
 

Feladataink: 
 Differenciált feladatadással, differenciált értékeléssel tesszük lehetővé, hogy a gyermekek 

egyéni fejlettségüknek megfelelően teljesítőképességük optimális szintjéig eljuthassanak. 
 A tanulás feltételeinek megteremtése előkészítő, szervezőmunkával. 
 Különbözőség, az egyéni sajátosságok elfogadása, időhagyás az egyéni felfedezésre. 
 A gyermekekkel való együttműködés, együttgondolkodás, kreativitásának erősítése. 
 Biztató óvodapedagógusi magatartás. 
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A tanulás lehetséges formái az óvodánkban: 
 Az utánzásos, minta - és modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás (szokások ala-

kítása), - a spontán játékos tapasztalatszerzés, - a játékos cselekvéses tanulás a gyermeki 
kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, a gyakorlati 
probléma megoldás. 

 
1.7.10. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 

Céljaink: 
 A sajátos nevelési igényű gyermek(ek) egyéni sajátosságainak megfelelő, harmonikus sze-

mélyiségfejlődése. 
 Felkészítés az iskolai tanulmányokra. 
 A sajátos nevelési igényű gyermek(ek) elfogadtatása  a közösség többi tagjával. 
 A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok életének segítése. 
 A felnőtt társadalom morális érzelmeinek alakítása. 
 

Feladataink: 
 A sajátos nevelési igényű gyermek harmonikus fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek biztosítása. 
 Olyan óvodai közösségi élet megteremtése, melyben a gyermek – felnőtt, fogyatékos gyer-

mek – ép gyermek kapcsolata pozitív érzelmi viszonyuláson alapul. 
 Hospitalizációs lehetőségek felajánlása pedagógusok, szülők számára. 
 

A nevelési folyamat általános jellemzői: 
 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésével foglalkozó óvodában illetve óvodai csoport-

ban a gyermek biztonságos mozgását, megfelelő fejlődését elősegítő – sok esetben nélkü-
lözhetetlen – eszközök a gyerekek különbözősége szerint időről – időre változnak. 

 Minden esetben a gyermek sérülés specifikuma határozza meg a tárgyi feltételeket. 
 
 

1.8. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredmé-
nyeként az óvodáskor végére, belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az 
iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell 
venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi szintet. A 3 éves kortól kötelező óvodába járás ideje 
alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus fejlődésé-
nek elősegítése. 
 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

 
Testi, lelki, és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első alakváltoztatáshoz. 
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Moz-
gása összerendezettebb, harmonikus. Erőteljesen fejlődik mozgáskoordinációja és a finommo-
torika. Mozgását, viselkedését testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 
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Lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 
áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, 
észlelése tovább differenciálódik.Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizu-
ális és akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a 
testséma kialakulásának.  Önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés 
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzési idő tartama: a felisme-
rés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Megjelenik a tanulás alapját képező szándé-
kos figyelem. Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik megosz-
lása, átvitele. A cselekvő - szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi gondolko-
dás is kialakulóban van. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél: gondolatait, érzelmeit 
mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban is hangsúllyal tudja kife-
jezni. Minden szófajt használ. Tisztán ejti a magán és a mássalhangzókat. Végig tudja hallgatni 
és megérti mások beszédét. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. 
 

Óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egész-
ségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 
kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és a gyermektársával, amennyiben 
az iskolai légkör, ezt lehetővé teszi.  
 

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályokhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja 
szükségletei kielégítését. Feladattudata kialakulóban van s ez a feladat megértésében feladat-
tartásában, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, mun-
katempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.  
 
 

1.9. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE 
 

Céljaink: 
 A lehetőség megteremtése a gyermekek óvodába kerülésétől az óvodáskor végéig, az 

egyéni fejlődés nyomon követésére. 
 Megismerni a személyiség minél szélesebb összetevőit és azon a területen, erősíteni a gyer-

mekeket, amelyiken szükséges és a jól fejlődő területeken is biztosítani a továbbfejlődés 
lehetőségeit. 

 A gyermek adott állapotának megismerése annak érdekében, hogy képességei szerint, saját 
tempóban haladva minél magasabb szintre juthasson el. 

 
Feladataink: 

 A gyermeki személyiség védelme, nevelése, fejlesztése. 
 A képességek, készségek sokoldalú nevelése, fejlesztése. 
 A rugalmas iskolakezdéshez az életkoron túl az egyéni fejlettségi szint figyelembe vétele. 
 

A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése biztosítja az információk feltárását és 
elindítja a javítási folyamatokat, annak érdekében, hogy a kitűzött nevelési - tanulási célunkat 
meg tudjuk valósítani. Ez által képet kaphat a szülő gyermeke közösségben elért egyéni fejlő-
déséről, valamint az óvodában végzett fejlesztőmunkáról, ami megkönnyíti és eredményessé 
teszi az együttnevelést. 
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A gyermek egy-egy területen lehet jóval fejlettebb kortársainál, míg más képessége lassab-
ban fejlődhet. Erről a sokszínű fejlődésről akkor kaphatunk megbízhatóbb képet, ha alkalman-
ként - évente legalább kétszer - mérőeszközökkel szerzünk információkat. Az általunk eddig 
használt mérési, fejlődési napló kiegészítésre szorul, mivel nem tartalmaz a szülő számára is 
egyértelmű, jól áttekinthető "értékelési" információkat fejlesztési tervet a fejlesztendő terüle-
tekre. A gyermek megfigyelése nem a szabad játék során történt. Igényként és feladatként kell 
meglennie, mind a szülők, mind pedig az óvoda részéről a folyamatos fejlődési körülmények 
biztosításának. Ahhoz, hogy tudjuk, mely területen kell fejlődnie a gyermeknek, meg kell őt is-
merni, ami a szükséges prevenció megtervezésének és az eredményes fejlesztésnek alapját ké-
pezi. 
 

A megismerésnek legfontosabb eszköze a megfigyelés, a gyermeket nem vonja el a játéktól, 
hanem a szabad játék közben, mint hétköznapi, természetes tevékenység során történik.  A be-
illeszkedési zavarokkal küzdő és a fejlődésben lemaradó gyermekek száma egyre inkább emel-
kedik, ez a tény szükségessé teszi a gyermeki reakciók háttértörténéseinek ismeretét annak ér-
dekében, hogy megértse a pedagógus a gyermek viselkedését ez által, elősegítse a gyermek el-
fogadását, a gyermekekkel hatékonyabb bánásmódot, fejlesztést és szükség szerint külső szak-
emberek bevonását. A gyermek fejlődésének megismerése, nyomon követése segíti a pedagó-
gust abban, hogy helyes - és ne téves - következtetésekre jusson a gyermek fejlesztésével kap-
csolatban. 
 

Az adatgyűjtésnek folyamatosnak kell lennie a gyermek állandó megfigyelésével. A változá-
sokat jelezni kell a fejlődési naplóban. A gyermek képességeinek fejlődése, különösen az óvo-
dáskor első éveiben, díszharmóniát mutat, azaz egyik vagy másik képesség megelőzheti egy-
mást, vagy hírtelen lelassul vagy felgyorsul a fejlődésben. A kapott eredményeket nem kezel-
hetjük konstans adatként. Az óvodáskorú gyermek egyéni fejlettségi szintjének megállapítása 
során szem előtt kell tartani a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotát az életkorából adódó vál-
tozásokkal, mivel ebben az életkorban rendkívül meghatározó a gyermekek lelkiállapota, sőt 
még a szülők méréshez való attitűdje is. A folyamatos megismerés, a fejlődés nyomon követése, 
adja meg a fejlesztés alapját, ahonnan tovább folytathatjuk teendőinket. 
 

A mérés nem vonhatja el a gyermekeket a játékból, az eddig használt fejlődési naplónk ennek 
a kritériumnak nem felelt meg. Az óvodapedagógus igyekszik "tetten érni" a gyermeket a spon-
tán játék során, tudatosan megfigyelni. Bizonyos területeken, egyes gyermekeknél szervezett 
tevékenységek során szerzünk információt a gyermek fejlettségéről, képességeiről. Ez esetben 
a mérési módszereket, eszközöket játékosan elenyésző időbeni kötöttséggel alkalmazzuk. Az 
elkészült dokumentáció felhasználható önmagunk számára, hogy biztonsággal készülhessünk 
további tervekkel, tennivalókkal. A kapott értékek elsősorban az adott állapotot tükrözik, de 
ezekből nem következtethetünk egy későbbi állapotra. Ebben az életkorban az egyenlőtlen fej-
lődésnek köszönhetően, egy-egy képesség területen hírtelen növekedés is bekövetkezhet, pl.: 
nyelvi vagy szocializációs képesség terén. A jól fejlődő és kevésbé szokásosan fejlődő jegyek 
együtt vannak jelen a személyiségben, a különböző képességek egyenlőtlenül és nem egyszerre 
fejlődnek. A gyermek fejlesztésének érdekében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk! A 
megfigyelésen alapuló mérés során az egyes gyermekekről szerzett adatokat összesítjük cso-
portszinten is, óvoda szinten is, melynek elemzésével csoport és óvodai tendenciák, szükség 
esetén feladatok határozhatók meg. Az eddig használt fejlődési naplónk erre nem adott lehető-
séget. 
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Óvodába lépéskor a gyermek megismerése szempontjából: 
 anamnézist veszünk fel a szülők segítségével. 
 a beilleszkedési tapasztalatainkat rögzítjük az óvodába lépést követően. 
 

Az óvodába járás során a szempontsor struktúrája négy nagy területre oszlik: 
 Szociális képességek. 
 Értelmi képességek. 
 Verbális képességek. 
 Testi képességek. 
 

Szükség van arra, hogy mérjünk, mert a direkt tanulás időszakára, akkor tudjuk előkészíteni 
a gyermekeket, ha a spontán játék értékeit elfogadva a mérési diagnózist szem előtt tartva va-
lósítjuk meg a fejlesztést. (Az óvoda játékkal nevel, a játékban fejlődő képességekkel és készsé-
gekkel készíti elő a gyermekeket az iskolára). A fejlesztés megkezdésére már az óvodába lépés-
kor is nagy szükség van. A fejlesztésnek mindig a megismerésre kell épülnie. A mérés és érté-
kelés során meghatározzuk a fejlesztési feladatokat, rendszeresen végezzük a fejlesztést. A 
Szülő és az óvodapedagógus felelőssége, hogy a gyermek az óvodába lépéstől az iskolába lépé-
sig kiegyensúlyozottan, harmonikusan és önmagához mérten optimálisan fejlődjön. 
 

A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése 

 
Dokumentumai: 

 Anamnézis. 
 Diagnosztika. 
 Fejlesztési terv. 
 

Folyamatleírás: 
1. Jelentkezéstől az óvodába lépésig. 
2. Befogadási idő. 
3. Diagnosztika: 

 Diagnosztikai felmérés - a befogadás befejeztével, majd ezt követően félévenként. 
 A szülőkkel való folyamatos egyeztetés (minden év végén ezt aláírásukkal igazolják). 

4. Fejlesztési terv 
 Diagnosztika során feltárt nehézségek megoldására, fejlesztési területre készülhet el. 

5. Fejlesztések elvégzése (Fejlesztési terv alapján). 
6. Fejlesztési eredmények megállapítása: 

 Aktuális, vagy félévenkénti diagnosztikával, 
 Illetve megfigyelés útján folyamatosan. 

7. Újabb fejlesztési terv: 
 Vagy: a fejlesztés folytatása ugyanazon területen, 
 Vagy az elmaradt területekre fejlesztési terv készítése, 
 Vagy továbbiakban elegendő a csoportban történő fejlesztés. 

8. Szülők tájékoztatása az elért eredményekről, fejlesztendő területekről. 
9. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére DIFER - mérés alapján: 

 Tanköteles korú gyermeknél DIFER - mérés ezzel segítve az óvoda - iskola zökkenő-
mentes átmenetét és lehetővé teszi a gyermek után követését, 

 Feltárt hiányosságok pótlása folyamatosan, 
 Készségek, képességek megerősítése. 
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Ssz. A folyamat lépései Időponttól Időpontig Felelős 

1. Jelentkezéstől óvodába lépésig május 
szeptember 

01. 

óvodavezető 
csoportvezető 

óvodapedagógu-
sok 

2. Befogadási idő 
szeptember 

01. 
a gyermek igé-

nye szerint 

csoportvezető 
óvodapedagógu-

sok 

3. Diagnosztika 
félévente októ-

ber 
február 

csoportvezető 
óvodapedagógu-

sok 

4. 

Fejlesztési terv maximum 3 terü-
letre 

Szükség szerint szakszolgálattal 
való kapcsolat felvétel. 

október  
csoportvezető 

óvodapedagógu-
sok 

5. Fejlesztések elvégzése 
szükség sze-

rint 
 

csoportvezető 
óvodapedagógu-

sok 

6. 
Fejlesztés eredményének megálla-

pítása 
félévente  

csoportvezető 
óvodapedagógu-

sok 

7. Újabb fejlesztési terv félévente  
csoportvezető 

óvodapedagógu-
sok 

8. 

Szülők tájékoztatása az elért ered-
ményekről 

Fogadó órák és egyéni konzultá-
ciók során 

folyamatosan  
csoportvezető 

óvodapedagógu-
sok 

9. 
Fejlődés várható eredménye az 

óvodáskor végére DIFER - mérés 
alapján 

február május 
csoportvezető 

óvodapedagógu-
sok 

 
Ez a négy fejlesztési terület lefedi az óvodai nevelés tartalmának egészét: 

 Óvodából iskolába való átmenet. 
 Inklúzív pedagógia, integrációs nevelés, differenciálás. 
 Játék. 
 Érzelmi, erkölcsi nevelés. 
 

1.9.1. Átmenetek kezelése 
 

Az óvoda–iskola átmenet pedagógiai koncepció érvényesítését úgy kívánjuk intézményünk-
ben megvalósítani, hogy a nevelésnek, fejlesztésnek oly módon tegyünk eleget, hogy előkészítse 
az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Szükséges, hogy a pedagógus egységben tudja követni 
a gyermek személyiség fejlődését. Ha óvodapedagógusként - tanítóként egyféleképpen gondol-
kodunk a gyermekekről, elfogadjuk, hogy a saját képességeiknek megfelelő ütemben kell halad-
nia, életkorának fejlettségszintjének megfelelő ismeretet kell kapnia, akkor a váltás óvoda és 
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iskola között a gyermekek számára nem lehet trauma, hiszen a környezete megváltozott, de a 
pedagógiai légkör a tanulás módja nem lesz ismeretlen számára. 
 

Az óvodába történő befogadás a családból 

 
Célunk: A kisgyermekek óvodába történő befogadásának zökkenőmentes biztosítása, pozitív 

érzelmi viszonyulás kialakítása. 
 

Feladataink: A befogadási időszak folyamatos és fokozatos megtervezése. Az átmenet meg-
könnyítése érdekében szem előtt tartjuk: 
 A gyermekek otthonukban történő meglátogatását, az óvodai élet megkezdése előtt. 
 Szeretettel, megértéssel odafigyeléssel fordulni a gyermekekhez. 
 A szülőktől való elválás segítése, a pozitív érzelmi légkör megteremtésével. 
 Érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét. 
 

Az iskolai élet megkezdésének támogatása 

 
Célunk: Az óvodai nevelés folyamatának a tanulás alapkészségeinek megalapozása az alábbi 

képességterületeken: 
 Szociális képességek. 
 Értelmi képességek. 
 Verbális képességek. 
 Testi képességek. 

Feladatunk: A gyermekek iskolára alkalmassá tétele. 
 

Az iskolakészültség optimalizálása érdekében 

 
 A gyermek adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembe vételével tervezett fej-

lesztési program alkalmazása. 
 A fejlesztést a gyermek érési folyamatainak, pszichikus fejlődési jellemzőinek figyelembe 

vételével végezzük.. 
 Az átmenetet segítjük az iskolával egyeztetett programokkal (munkaterv). 
 A fejlesztés során prioritást élvez a gyermek elemi szükségleteinek kielégítése, a játék fel-

tételeinek biztosítása, a mozgás elsődlegessége. 
 
1.9.2. Az inkluzív pedagógia, integrációs nevelés, differenciálás 
 

Az inkluzív pedagógia számunkra azt a szemléletet befogadó pedagógiát jelenti, amely sze-
rint: mindenki más a teljesen "átlagos" gyerek is. 
 

Pedagógiai törekvéseink során hozzásegítjük a gyermekeket korunk és társadalmunk kultú-
rájában való tájékozódáshoz és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. Differenciált bá-
násmóddal nevelünk, fejlesztünk, melynek során figyelembe vesszük egyéni igényeiket, eltérő 
fejlődési ütemeiket. Ebbe a szemléletbe és az ezen alapuló gyakorlatba a kiugró képességű gye-
rekek fejlesztése is beletartozik a gyenge adottságokkal rendelkezőig. 
 

Az integráció számunkra az együttnevelést jelenti, ezáltal biztosítjuk az esélykompenzációt 
mindenki számára. 
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Az együttnevelés során biztosítjuk: 
 A különbözőség (másság) elfogadását. 
 Minden gyermek számára biztosított, hogy adottságai, képességei szerint tudjon kibonta-

kozni. 
 Kiemelt figyelmet fordítunk a HH/HHH és a veszélyeztetett helyzetű gyermekekre. 
 

Céljaink: a természetes elfogadó attitűd kialakítása, a későbbi társadalmi integrálódás ké-
pességeinek megalapozása. Ezen társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a különbö-
zőség természetesnek tekintése, mások pozitív tulajdonságainak értékelése. 
 

Feladataink:  
 a gyermek a szülő méltóságának tiszteletben tartása. 
 rugalmas szervezeti keretek kialakítása. 
 szociokulturális hátrányok csökkentése. 
 

A differenciálás feltételei óvodánkban: 
 A célok kijelölésekor, minden gyermek számára egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. 
 A gyermek spontán tevékenységéhez kapcsolódik. 
 Egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód. 
 A tanulási folyamatot az egyes gyermek egyéni szükségleteihez igazítjuk. 
 A gyermek megismerése a játékban történik, erre alapozottan tervezünk, fejlesztési tervet 

készítünk, melyet írásban rögzítünk. 
 

A differenciálás az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolódik, elő-
segíti, biztosítja a pozitív érzelmi viszonyulást a gyermek számára. 
 

A játék, tanulás, érzelem erkölcs pedagógiai koncepció érvényesítése 

 
Óvodásaink egészséges fejlődésének biztosításához szem előtt tartjuk, hogy az óvoda az óvo-

dás gyermekekért van, és mint ilyen a boldog gyermekkor színtere kell, hogy legyen. 
Fontosnak tartjuk a szabad játék lehetőségét, mint egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő 
formát. 
 

Az óvodai tanulás sajátos értelmezése 

 
Az óvodai tanulást tágan értelmezzük. Célja nem elsősorban az információk bővítése, hanem 

a képességek fejlesztése, amit egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekhez igazított 
módszerekkel, eszközökkel, biztosítunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egyéni fejlődé-
sének nyomon követésére, melyhez folyamatos megfigyelés szükséges. Nyomon követéses mé-
résünk lényege, hogy a gyermek bármilyen tulajdonságát szem előtt tartva, mindig a saját ké-
pességeinek legmagasabb fokáig tudjuk eljuttatni. Az egyes részképességek ismeretében meg 
tudjuk határozni, a következő lépést és következő szintet. 
 

A korszerű óvodai tanulás jellemzői: 
 Örömteliséget biztosít, azaz élményközpontú. 
 Felhasználja a gyermek meglévő ismereteit. 
 Épít a gyermeki kíváncsiságra. 
 Értékeli a kreatív megoldásokat. 
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 Fokozatosan várja el az együttműködést, a feladattartást, az irányíthatóságot. 
 Egyformán jelentősnek tartja a különböző képességeket, készségeket, és a meglévő tudást. 

Egyénhez mérten értékel. 
 Felhasználja a gyermek aktivitását. 
 Megteremti a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségét. 
 

Képesség, készség fejlesztés óvodánkban 

 
Céljaink: a gyermeki képességek olyan szintre történő fejlesztése, mely mind az iskolai tanu-

láshoz, mind a későbbi életszakasz fejlődéséhez szükséges. 
 

A megvalósításnál két alapvető szempont vezérel bennünket: 
 A csoport életének szervezése, a napi, heti rend kialakítása. 
 A képesség fejlesztést az óvodai élet tevékenységrendszerében kívánjuk megvalósítani, ki-

emelt szerepet tulajdonítva a szabad játéknak. 
 

Képesség fejlesztés legfontosabb feltételei óvodánkban: 
 A gyermekek egyenkénti megismerése (anamnézis, személyiségi lapok vezetése). 
 A gyermekek folyamatos megfigyelése tevékenységek közben. 
 A gyermekekkel való beszélgetések. 
 A gyermekek produktumainak elemzése. 
 

Feladataink:  
 A gyermeki jogok tiszteletben tartása. 
 Alapos gyermekismeret, speciális szükségletek kielégítése. 
 Önbizalom, hitelesség, magabiztosság, következetesség. A gyermek érzéseinek, elképzelé-

seinek, gondolatainak, vágyainak tiszteletben tartása. 
 Problémaérzékenység, kreativitás fejlesztése. 
 
1.9.3. Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében 
 

A családi nevelést kiegészítve az óvoda feladata a gyermek gondozása, ápolása, védelme, szo-
cializálása a szülők megelégedésére. Törekszünk a két nevelési szintér összhangjának megte-
remtésére a jó nevelőpartneri kapcsolat kialakítására, melynek alapja a kölcsönös bizalom. Fon-
tos, hogy a gyermek fejlődéséről a szülők reális tájékoztatást kapjanak, tudatosodjék bennük, 
hogy a fejlesztésben, nevelésben mi a család teendője. A közlés módjában, a tájékoztatásban, a 
jó szándékú segítségnyújtás az alapvető szempont. 
 
 

1.10. ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK AZ ÓVODÁBAN 
 

A katolikus óvoda feladata, hogy megtanítsa a gyermekeket a lélekből fakadó ünneplésre. A 
hitre nevelésben, az óvoda hagyományainak kialakításában a mindennapi életbe beépülő ünne-
peknek jelentős szerepük van. Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek mennyire várják az ün-
nepeket. (pl. Mikulás, Karácsony stb.) tudják, hogy ilyenkor valami felemelő, valami csodálatos, 
valami jó fog történni. Érzelmileg nagyon közel állnak az ünnepekhez, hiszen ilyenkor kapnak, 
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ugyanakkor adnak is valamit. Az ünnepet a tevékeny várakozás előzi meg (teremdíszítés, aján-
dékkészítés). Az ajándékozással az egymás iránti figyelmességgel a szeretetüket fejezhetjük ki. 
 

Egyházi ünnepeink megünneplése 

 
 Szeptember 08. Szűz Mária születése Kisasszony nap. 
 Szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása. 
 Október 01. Szűz Mária oltalma. 
 November 21. Az Istenszülő templomba vezetése. 
 December 06. Szent Miklós. 
 December – Karácsony. 
 Január 06.: Vízkereszt, házszentelés.  
 Február 02. Gyertyaszentelő. 
 Március 25. Gyümölcsoltó boldogasszony. 
 Április: Húsvét. 
 Május: Áldozócsütörtök, Pünkösd. 
 

A gyermekközösség hagyományos ünnepei 

 
 A gyermek név és születés napjának ünneplése. 
 Ajándékkészítés: karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. 
 Mikulás ünnepség. 
 Karácsony. 
 Farsang. 
 Pünkösd. 
 Gyermeknap: kirándulás. 
 Anyák napja. 
 Évzáró, ballagó ünnepség. 
 Családi nap. 
 

Nemzeti ünnepek 

 
 Március 15. 
  Október 23.  
(Bővebben lásd az intézmény SZMSZ-ben) 
 
 

1.11. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 
 

Napjainkban a családok komoly nehézségekkel küzdenek és ezt a gyermekek is megérzik. A 
szülők idejük nagy részét házon kívül töltik, nem fordítanak elegendő időt a nevelésre. A gyer-
mekek kevesebb gyengédséget, szeretetet kapnak, mint amennyit igényelnének.  
 

Nagyon sok családban sajnos az agresszív viselkedés, feszült hangulat dominál. Egyre több 
felnőtt nyúl az ital után, nem törődve se házastárssal, se gyermekkel. A feszült légkör, az ideges 
nyugtalan otthonban élő család előbb utóbb felbomlik, széthullik.  A legnagyobb veszteség 
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ilyenkor a család legvédtelenebb tagját, a gyermeket sújtja. Óvodai közösségünkben járó gyer-
mekek közül néhányan átélték, vagy átélik ezeket az élethelyzeteket. Fontos feladatunk, keresz-
tényi kötelességünk az egyéni sorsokkal való törődés, a segítségnyújtás.  
 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munka hangsúlyos szerepet kap. Gyermekvédelmi felelős 
látja el ezt a feladatot, a minden évben általa elkészített és elfogadott munkaterv alapján.  Idő-
ben fel kell figyelnünk a gyermek magatartásában, fejlődésében jelentkező rendellenességekre, 
és a szülőkkel együttműködve keresnünk kell a lehetőségeket a kiváltó okok megszüntetésére, 
ellensúlyozására. Csoportjainkban olyan légkör megteremtésére törekszünk, ahol biztosított a 
gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődése.  
 

A tagintézmény vezető gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges felté-
telekről. A szülőket a tanév kezdetekor tájékoztatjuk, a gyermekvédelmi felelős személyéről va-
lamint arról, hogy milyen időpontban, és hol kereshető fel. A gyermekvédelmi felelős segíti az 
óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. 
 

A gyermekvédelem célja: 
 A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvénye-

sítése. 
 Hátránykompenzálással, az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális kör-

nyezetből érkező gyermekek számára. 
 

A gyermekvédelem feladatai különösen: 
  A pedagógusok, szülők, vagy gyermekek jelzése, a velük folytatott beszélgetés, alapján 

megismert HH, HHH, és veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása ér-
dekében – családlátogatáson megismerni a gyermek családi környezetét. 

 Gyermekbántalmazás védelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 
veszélyeztető tényezők megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető értesítse a Hajdúdo-
rogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 A Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérésére esetmegbeszéléseken való rész-
vétel. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az intézmény vezetője 
indítson eljárást az illetékes települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál rendsze-
res, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén támogatás 
természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

 A szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb in-
tézmények címét, illetve telefonszámát. 

 A gyermekekkel az egészségük és testi épségükre vonatkozó előírásokat, a foglalkozások-
kal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformák, az óvodai neve-
lési év, illetőleg a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (foglalkozás, ki-
rándulás, stb.) során életkorúknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. 

 Az óvoda Házirendjében kell meghatározni, azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a 
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni a nevelési-oktatási in-
tézmény vezetőjének, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait, a gyer-
mekbalesetek megelőzésében, és a baleset esetén (intézményi védő-óvó előírások). 
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Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok: 
 Az óvodások száma összesen. 
 Ebből veszélyeztetettek száma. 
 Hátrányos helyzetű gyermekek száma, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma. 
 Három, vagy több gyermekes családban élők száma. 

(csonka családban nevelkedők száma elvált, vagy egyedülálló) 
 

A veszélyeztetettség, olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított- magatartás, mu-
lasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 
 A szülők alacsony iskolai végzettsége, amelynek nincs munkaerő piaci értéke. 
 Anyagi okok. 
 Nevelési hiányosságok. 
 Erkölcstelen családi környezet (italozás, bűnözés). 
 Rossz lakásviszonyok. 
 Egészségügyi okok 
 A gyermeki személyiségben rejlő okok (fogyatékosság, testi, értelmi, érzékszervi). 
 Fizikai bántalmazás. 
 Szülői felügyelet hiánya. 
 Éhezés, nem megfelelő táplálkozás. 
 

E sajátos feladatok ellátása érdekében a gyermekvédelmi felelős az alábbi szervezetekkel, 
szervekkel folytat együttműködést: 
 Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. 
 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Gyámügyi Osztály. 
 Nevelési Tanácsadó. 
 Pedagógiai Szakszolgálat. 
 Tanulmányi Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság. 
 Kormányhivatal (Gyámhivatal). 
 

Az óvodai felvétel-átvétel eljárásrendjét az intézmény Szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. 


