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JOGISZABÁLYI HÁTTÉR 

Magyarország Alaptörvénye és módosításai 

 

Törvények 

➢ A nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC törvény. (Nkt.) 

➢ A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény. 

(Gyvt.) 

 

➢ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. (Mt.) 

➢ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) 

➢ 2003.évi CXXV.tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 

Rendeletek 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. (Nkt. Vhr.) 

➢ Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII.17.) 

Korm. rendelet és módosításai 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. (Műkr.) 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról. 

➢ 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

➢ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról (Épr.) 

➢ 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről (Tvkr.) 

Útmutatók 

• Országos tanfelügyeleti kézikönyvek. Az Oktatási Hivatal általpublikált, szakmai 

útmutatók és módszertani kiadványok. 

o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

o Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Óvoda működési dokumentumai 

o Alapdokumentumok 

o Fenntartói dokumentumok 

o Nevelőtestületi határozatok 
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1. Bevezetés 

A Delfino óvoda egy gyermekkomplexum részeként a 11. kerület kertvárosi részében 

bölcsődét, családi bölcsödét magába foglaló intézmény. Kelen-völgyben, egy 300 m2-es – 

gyermekek fogadására kialakított- kétszintes villaépület emeletén helyezkedik el.  

Jó infrastruktúrával rendelkezik, tömegközlekedési eszközzel, személyautóval egyaránt jól 

megközelíthető. Elsősorban a közvetlen környezetben élő családok veszik igénybe 

intézményünket, de vannak, akik az agglomerációból érkeznek hozzánk 

A Delfino Óvoda pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alap programjában 

megfogalmazottakat figyelembe véve készítettük. 

Nevelési programunkat a magyar óvodai neveléstörténeti hagyományokra, az eddigi értékek, 

nemzeti sajátosságok, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire építettük, 

valamint nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására. 

Pedagógiai elveink meghatározásakor figyelembe vettük, hogy a gyermekeket, mint fejlődő 

személyiséget megilleti a szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem. A gyermek 

nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, mi segíthetjük, támogatjuk, kiegészítjük.  

Fontos feladatunk, oly módon szervezni óvodai életünket, hogy az elősegítse a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatását, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával. Minden gyermek számára biztosított legyen az egyenlő esély és 

egyenlő hozzáférés a színvonalas neveléshez.  

Az óvodáskorban szerzett ismeretek, alapvető magatartásformák életre szólóan 

meghatározóak. Ezért fontos, hogy az óvodapedagógus igényesen és legjobb tudásával segítse 

az emberi személyiség kiteljesedését.  

A családokkal együttműködve tudatos, tervszerű pedagógiai munkával, változatos élményt 

nyújtó vidám, sokszínű, az egészséges életet megalapozó óvodai életet teremtünk, ahol a 

gyermekek a gondtalan mindennapok során fejlődnek, gyarapítják ismereteiket, alakul 

személyiségük. 

Feladatunk megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni az őket körülvevő világra, az évszakok 

szépségére, és az abban végbemenő változásokra. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget – 

gondoskodás illeti meg.  

Óvodánk alapfeladata változatos tevékenységeken keresztül a környezettudatos magatartás és 

gondolkodásmód formálása, a gyermekek egészségének megóvása és védelme, az 

egészségtudatos életmód iránti igény megalapozása, megszerettetése. 
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2. Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései1 

2.1 Jövőkép 

Törekszünk arra, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk hatására gyermekeink 

érzelmileg derűs, vidám, mozgásban jól koordinált, edzett, játékban kreatív, ötletes, 

esztétikumában igényes, szépet észrevevő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, 

szociális készségekben együttműködő, átérző, jól kommunikáló, azaz sokoldalú 

személyiséggé váljanak. 

Az óvodavezető és a nevelőtestület a jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az 

intézmény külső és belső környezetét a folyamatban lévő és várható változásokat. 

Az óvodavezető szervezi és irányítja az intézmény jövőképének értékrendjét. 

A fenntartóval közösen képviselik az intézmény értékrendjét. 

 

2.2. Óvodakép 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével hozzájárul az értékek 

közvetítéséhez. 

Az óvoda funkciói:  

- óvó-védő,  

- szociális,  

- nevelő-személyiségfejlesztő funkció 

A gyerekek eltérő kultúrájú környezetből, más és más szociális körülmények között élnek. 

Előfordul, hogy a gyermek csonka családban nevelkedik. A családok életkörülményei 

kihatnak a gyermekek fejlődésére. Ezért kiemelten fontos, hogy olyan gyermekközpontú, 

befogadó és elfogadó óvodai életet teremtsünk, ahol elősegítjük a gyermekek sokoldalú, 

harmonikus fejlődését, személyiségének kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, 

melyhez nélkülözhetetlen a családokkal való együttműködésre késztető kapcsolat kialakítása.  

Óvodánkban hangsúlyos a gyermekek differenciált fejlesztése, egyéni fejlődési ütemének 

figyelembevételével, önmaga adottságaihoz képest biztosítjuk a harmonikus fejlesztést. 

A Delfino óvoda modern, meleg hangulatú csoport szobája, bútorai, berendezési, felszerelési 

tárgyai és eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. Nevelési 

elveinkben, az óvoda berendezésében, képében egység és egyedi vonások együttesen 

érvényesülnek. Előfordulhat, hogy gyermekeink különböző nemzetiségűek, és más-más 

kultúrából érkeznek közénk, ezzel is gazdag színfoltjává válnak óvodánk alkotta 

„szivárványnak”. Olyan nevelést valósítunk meg, amely érzelmileg gazdaggá, boldoggá teszi 

gyermekeinket, mely biztosítja, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, más 

nemzetek kultúráit, szokásait. Biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. A 

nyugalom, meghittség, elfogadás óvodai életünk kulcsfogalmai közé tartoznak. Az óvoda 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

 

 

 

 
1 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 6.§ (2) a) és a 363/2012.(XII.17.) Korm .rendelet az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról  
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2.3. Gyermekkép 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú és befogadó, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik. Minden gyermek egyedi individuum - szellemi, erkölcsi és 

biológiai értelemben - és szociális lény egyszerre, akinek magatartását érzelmei és külső, 

belső tényezők befolyásolják. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai 

adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti 

hatások együttesen határozzák meg. A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, 

gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biztonság vegye körül. Ennek érdekében megfelelő 

személyi és tárgyi környezetet biztosítunk. Minden gyermeknél egyéni, differenciált 

bánásmódot alkalmazunk a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához. Biztosítjuk 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön.  

 

Óvodai nevelésünk alapelvei az alapprogram szerint: 

 A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

 Az elfogadó és gondoskodó bánásmód. 

 A gyermekek egyéni, differenciált, érzelmi, értelmi és testi fejlesztése, 

képességeinek és készségeinek kibontakoztatása. 

 A folyamatos és tartalmas játéktevékenység biztosítása. 

 Az esélyegyenlőség érvényesítése. 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartása. 

 A gyermeki személyiséghez igazodó pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 A gyermekek fejlődésének érdekében kiemelten figyelünk szükségleteik 

kielégítésére, gondozási teendőinkre.  

 Elősegítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. 

 Változatos tevékenységeken keresztül alakítjuk a gyermekek környezettudatos 

magatartását, az egészségmegőrző gondolkodását. 

 Kiemelten segítjük a tehetséges gyermekek gondozását, kreativitásuk 

kibontakoztatását. 

 Környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, környezeti nevelés nagy hangsúlyt 

kap intézményünkben. 

Pedagógiai programunk készítésekor abból a tényből indultunk ki, hogy a gyermek egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, 

így a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik.  

Óvodánkban a gyermekeket szeretetteljes, nyugodt légkör veszi körül. Minden hozzánk járó 

kisgyermek számára egyformán magas színvonalú és meglévő hátrányainak csökkentését 

segítő nevelést biztosítunk.       

Az óvodai élet végére várhatóan minden gyermek képessé válik az iskolai életben való 

részvételre.                                                                                                                                                                                                                                           

A feladatok sikeres és eredményes megvalósításához elsődleges feladatunk a gyermekek 

megismerése.  



Delfino Óvoda     1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

Pedagógiai Program     OM: 201972 

 

 

9 

 

Az óvodai fejlesztő-, nevelőmunka személyre szólóan, differenciáltan valósul meg. 

Tekintettel a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaira, valamint eltérő fejlődési ütemére.     

Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekeket környezettudatos magatartásra 

neveljük, amihez elengedhetetlen a dolgozók és a szülők példamutató modellje is. 

A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalomövezi. 

A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és az 

óvodánkban létrejött értékrendhez kell igazodniuk.                                  

A vegyes életkorú csoportban a gyermekek mindhárom korcsoport feladataival, eszközeivel 

megismertetve, kudarc nélkül, örömmel tevékenykednek, önmagukhoz képest fejlődnek.       

A személyiség kibontakoztatása, a testi, lelki, értelmi és szociális képességek alakítása a 

mással nem helyettesíthető egész napos játék során valósul meg. A vegyes csoportunk előnye, 

hogy az óvodát kezdő gyermek egy már kialakult közösségbe kerül, ami a nagycsalád 

mintájára különböző életkorú gyermekekből áll, ezért a beszoktatás időszaka is 

gördülékenyebb. Az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása és 

vidám játéka, a családias hangulat nagyban segítheti az újonnan érkezett gyermek 

beilleszkedését. Minden év elején, természetes módon rendeződik át a csoport, hiszen minden 

gyermek egy évvel idősebb lett. A korábban mintaadó nagyobb gyerekek iskolába távoztak, 

szerepüket az őket követőknek kell átvenniük. Ezt az átrendeződést igyekszünk segíteni oly 

módon, hogy tudatosítjuk az eddig mintakövető gyermekekben, hogy nagyok lettek, 

figyelniük kell arra, hogyan viselkednek, milyen mintát nyújtanak a kisebbeknek. A vegyes 

csoportban nevelődő gyermekek jellemzően fogékonyabbá válnak a toleranciára, 

nagymértékben fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. A vegyes 

csoportformában szívesen érvényesítjük „az együtt és külön elvét”, amely rugalmasan 

igazodik a gyermekek egyéni igényeihez. A vegyes csoportban nevelkedő kicsikre jellemző, 

hogy önállóbbak, vonzzák őket a nagyobbak tevékenységei, előbb ügyesednek.  

 Óvodai nevelésünkkel célunk, olyan gyermekek nevelése, akik óvodáskor végére – 

életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelően – testileg, lelkileg és szociálisan 

éretté válnak az iskolai élet megkezdésére, továbbá: 

 megfelelő önállósággal rendelkeznek, 

 szeretik és óvják a környezetüket, 

 tetteikért felelősséget vállalnak, 

 kreatívak, 

 felfedezik az összetartozás örömét, másokat tiszteletben tartanak, elsajátítják az  

 együttélés, együttműködés alapvető szabályait. 

 

A tevékenységek, foglalkozások alkalmával tudatosan figyelünk a gyermekcsoport és az 

egyes gyermek motiváltságára. Tudja, hogy az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása 

alapvető feltétele a gyermekek aktivitásának, bekapcsolódásának a közös tevékenységekbe. 

Munkánk csak a szülőkkel partnerként együttműködve lehet eredményes és sikeres.  
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Az óvoda nevelési célja  

Célunk, hogy elősegítsük óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok és 

az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, beleértve a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását is. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása az óvodai élet során az 

egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. Úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek 

képességeit, hogy a világ felé nyitottak legyenek, és alkalmassá váljanak az ismeretek 

befogadására, az iskolai életre.  

 

Az óvoda nevelési filozófiája, nevelési alapelvei 

Nevelési rendszerünk a differenciálás szem előtt tartásával a képességek fejlesztésére és a 

valóság megismerésére irányul. Erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, 

önfegyelemre és mély érzelmekre nevelünk. Ehhez megfelelő környezetet és változatos 

tevékenykedést biztosítunk. Fontos a gyermekek megbecsülése, jogainak érvényesítése, 

önállóságának biztosítása, érzelmi biztonságának megteremtése. Biztosítjuk az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszközének, a szabad játéknak az elsődlegességét, továbbá játékon keresztül 

az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltség tartalmak közvetítését. 

A migráns családok gyerekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

ápolását, társadalmi integrálását.  

 

Az óvoda nevelési feladatai  

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 

fejlődésének elősegítése, az egészséges életvitel szokásrendszerének beépülése a gyermeki 

személyiségbe. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés megvalósítása. 

Feladatunk a gyermeki személyiség fejlődésének nyomon követése és dokumentálása. Ezen 

belül a gondozás, egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés, az erkölcsi és közösségi 

nevelés az anyanyelvi értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, az írott nyelv 

felfedeztetése. 

3. Az óvodai élet megszervezésének elvei  

3.1. Az óvoda személyi feltételek 

Az óvodában a nevelés középpontjában a gyerek áll. 

Az óvodapedagógusok és az alkalmazottak személyisége meghatározó a gyermek fejlődése 

szempontjából. Lényeges a példaadó az óvodapedagógus magatartása, viselkedése, beszéde, 

öltözködése stb. Minden, amit mond vagy tesz, példa a gyermekek számára, ami formálja az 

életüket. 

Az intézmény a feladat ellátásához szükséges személyi feltételekkel rendelkezik, a a törvényi 

előírásoknak megfelel. A gyermekcsoportban két óvodapedagógus és egy nevelőmunkát 

segítő dajka foglalkozik a gyerekekkel. 

Óvodapedagógus: 2 fő ebből 

Óvodavezető:      1 fő  
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Fontos, hogy az óvoda minden munkatársa rendelkezzen megfelelő nyitottsággal, 

toleranciával, gyermekszeretettel. Csak ezek segítségével válhat képessé a nevelőtestület 

szoros, nyílt és őszinte kapcsolatok kialakítására a szülőkkel, gyerekekkel, kollegákkal.  

Az óvodába dolgozók alkalmazásának követelménye, hogy legyenek segítőkészek, 

figyelmesek és szakmailag rátermettek. A pedagógus elsősorban a saját személyiségével hat, 

ezért nagyon fontos, hogy hiteles személyiség legyen.  

Az óvodapedagógus legyen nyitott és kész arra, hogy mindig megtegye az első lépést a 

gyermekek, szülők és kollégái felé, nyitott legyen a problémák megoldására és kezelésére.  

A gyermekek óvodai életében minden tevékenységét, minden helyzetben az óvodapedagógus 

irányítja. Jelenléte állandó és folyamatos.  

Az óvodapedagógus pedagógiai munkájában korszerű szaktudományos ismereteiből az 

óvodai tevékenységi területek figyelembevételével válogat, és ezt szervesen építi be a 

tanulási, képességfejlesztési folyamatba. A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamatban 

a komplexitást alkalmazza és kihasználja a tevékenységi területek közötti kapcsolódási 

lehetőségeket. A nevelési folyamatot úgy építi fel, választja meg a módszereket, eszközöket, 

szervezési módokat, munkaformákat, amelyek elősegítik az önálló megtapasztalást, a 

gondolkodás fejlesztését. A megszerzett ismereteket a tudást különböző helyzetekben, 

feladatokban való alkalmazását segítse elő. Figyel arra, hogy a gyermekek önálló gondolatait, 

kreativitását, alkotó tevékenységét kiemelten fejlessze és értékelje. A munkájában a 

tudatosság, fokozatosság és változatosság szempontjai érvényesítésével. 

Felméri a gyerekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony megismerési 

technikákat alkalmaz.  

A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket – digitális 

anyagokat és eszközöket is – széles körűen ismeri. Kritikusan értékeli és céljainak 

megfelelően tudatosan alkalmazza őket a gyermekek érdeklődésének felkeltésére, az önálló 

ismeretszerzés képességének fejlesztésére.  

Folyamatos önképzéssel meglévő ismereteit bővíti, a korszerű módszerek megismerésére és 

alkalmazására nyitott, folyamatosan követi a tartalmi szabályozók változásait. 

Az óvoda vezetője magas pedagógiai színvonalú munka elvégzését tűzi ki célul a pedagógus 

elé, és motiválja is e célok elérésére. A nevelőmunka folyamatosságának biztosítása, 

színvonalának megtartása az egyik legfontosabb feladata. Együttműködik munkatársaival és 

példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a nevelési, tanulási eredményekre 

vonatkozó céljait. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei által a célokat és a feladatokat 

pontosan meghatározza. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében ismeri erősségeit 

és korlátait. 

A csoportban dolgozó pedagógus és dajka jól kialakított azonos szokásrendet és elvárásokat 

fogalmaznak meg (dajka-pedagógus). 

A dajka éljen együtt csoportjával, így segítve és kiegészítve az óvónői munkát. Gondozási 

teendőknél nyújtson segítséget, de ne végezze el a gyerekek helyett a feladatokat.  

Az óvodai nevelés eredményessége nagymértékben függ az óvodapedagógusok, illetve a 

nevelést közvetlenül segítő munkatárs összehangolt munkájától. 
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A gazdasági ügyeket a Delfino Óvoda könyvelője végzi. 

Az óvodások egészségügyi felügyeletét védőnő és gyermekorvos látja el. A dolgozók 

egészségét foglalkozás egészségügyi orvos felügyeli.  

A gyermekek fejlődését szükség esetén segíti a logopédus. 

Pedagógusaink felismerik a tanulási és azt kísérő magatartási problémákat, szükség szerint 

segítséget kér szülőtől, vagy az intézménnyel szerződésben álló logopédustól, esetleg külsős 

szakembertől (fejlesztő pedagógus, pszichológus). 

A Delfino óvodában dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek között. 

 

3.2. Az óvoda tárgyi feltételei 

Az épület a gyermekek napközbeni ellátására épült. Az épület kialakításánál fő szempont volt, 

hogy a gyermekek napi életéhez, törvényi előírásoknak megfelelően kényelmes, esztétikus és 

minden igényt kielégítő korszerű terek legyenek kialakítva. A kétszintes intézmény igényesen 

kialakított, világos, a feladatnak megfelelő alapterületű épület. Pedagógiai programunk 

speciális eszközt nem igényel. 

Az óvoda állapota igényesen kialakított, felszereltsége színvonalas az óvoda pedagógiai 

programjának megvalósulását szolgálja.  

Az óvoda 2012-es indításához törekedtünk korszerű, jó minőségű berendezési, felszerelési 

tárgyakat és játékeszközöket beszerezni.  Beszerzéseinkhez figyelembe vettük a nevelési-

oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék 

előírásait (20/2012 EMMI rendelet) 

A csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek mérete, berendezése lehetővé teszi a mozgás –és 

játékigények kialakítását, a gyermeklétszámnak megfelelő. A csoportot lekerekített sarkú 

fenyő bútorok, fenyőfa székek mellett, vidámszínű gyermekbútorok, színes függönyök és 

szőnyegek teszik otthonossá.  

A jól felszerelt tornaszoba többfunkciós. A mozgásos tevékenységeken túl, itt van lehetőség 

értekezletek, bábelőadások, közös együttlétek megrendezésére, olykor kézműves 

foglalkozásokra is a gyermekek és szüleik részére. 

Az esztétikus és kulturált étkezéshez minden eszközrendelkezésre áll. Porcelán, üveg és 

rozsdamentes edényeket használunk. Az óvoda textíliái ízlésesen választottak, esztétikusak, a 

gyermeklétszámhoz és a váltáshoz szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak. (törölköző, 

ágynemű, abrosz stb.) 

A játszókert nyújtotta lehetőségek a gyermekek változó testméretének, egészségük megőrzése 

érdekében biztonságos, baleset-megelőzést szolgálja, ügyességi és mozgásfejlesztő 

eszközökkel felszerelt.  

A logopédus munkáját az e célra kialakított fejlesztő szobában végezheti. Itt is biztosítottak a 

szükséges felszerelések. 

Óvodánkban rendszeresen használjuk a 2015-ben kialakított sószobát, amely fontos szerepet 

tölt be a kisgyermekkori légzőszervi megbetegedések megelőzésében. 

A sótéglákon elhelyezett edényekben párolog a csak természetes anyagokat tartalmazó telített 

sóoldat. A nagy párolgási felület átalakítja a helyiség mikroklímáját, ezáltal a szoba az áldásos 

hatásukról közismert sóbarlangokat „utánozza”. 
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A sószobában eltöltött idő alatt a gyerekek verset tanulnak, mesét hallgatnak, közben a szoba 

klímájának köszönhetően tisztulnak légútjaik, erősödik immunrendszerük. 

A Delfino Óvoda megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak, 

megteremti a lehetőséget a szülők fogadására. 

Megfelelő feltételeket biztosít az elmélyült tevékenységekhez, tapasztalatszerzéshez lehetőség 

szerint a gyermekek bevonásával. A nyugodt légkör, a rendezett környezet mellett biztosítja a 

párhuzamosan végezhető tevékenységekhez, munkaformákhoz/szervezési módokhoz és 

módszerekhez szükséges tárgyi feltételeket. 

A fenntartó az intézmény működtetésének tárgyi és személyi feltételeit az érvényes törvényi 

előírások, a munkajogi és pénzügyi szabályok figyelembevételével biztosítja.  

 

Óvodánk eszközrendszere 

Az óvoda vezető a játékhoz és egyéb tevékenységekhez az eszközöket kellő pedagógiai 

kultúrával kutatja fel, melyek az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodnak, és 

a műveltségtartalmak és az emberi értékek közvetítését szolgálják 

 

a.) A játéktevékenység eszközei: 

 Építő, konstruáló játékok: különféle építőkockák, fakockák, lego, duplo, 

közlekedési eszközök fából, hozzátartozó állatokkal, fákkal, épületekkel, fém 

autók, hozzá autópálya mintás szőnyeg.                               

 Értelemfejlesztő játékok: kártyák, puzzle (foglalkozások, évszakok, 

tevékenységek-foglalkozások), memória, dominó, pötyi, fűzőcske, és egyéb 

életkornak megfelelő társas- és fejlesztőjátékok. 

 Mozgásos játékok: torna eszközök: zsámoly, bordás fal, tornapad, szertorna 

eszközei: ugrókötél, karika, labda.  

 Szerepjátékok: konyhabútor, hozzá edények, élelmiszerek, asztal, székekkel, 

babaágy, babakocsi, babák és egyéb kiegészítő eszközök. 

b.) Az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközök: 

 Rajzolás, mintázás, kézi munka eszközei: rajzlapok kis- és nagy méretben, vékony- és 

vastag ceruza, filc, zsírkréta, megfelelő mennyiségű ecset, vízfesték, színes papírok, 

kartonok, krepp papír, gyöngy és egyéb díszítő eszközök, textíliák, fonalak, a 

természetben fellelhető és begyűjthető anyagok. 

 Matematikai tartalmú neveléshez meglévő eszközök: Ravensburger játékok. 

Felhasználhatóak itt még a csoportszobában található építőjátékok. 

 Ének, zene, énekes játék eszközei: felnőtt és gyermek dobok, zenei háromszög, sípok 

és furulyák, cintányér, xilofon, különböző ritmus hangszerek (csörgők, csettintők, népi 

hangszerek stb.) 

 Verselés, mesélés eszközei: kéz és ujjbábok, szemléltető képek, meseillusztrációk, 

leporellók, mesekönyvek színes választéka, színezők. Szakkönyvek: minden olyan 

könyv, mely segíti az óvodai nevelés eredményességét. Verses kötetek folyóiratok, 

módszertani kötetek, szakmai könyvek. 
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 Ikt. alkalmazása: Az óvodapedagógus felhasználja a modern információfeldolgozási 

stratégiákat és eszközöket munkája során. Példát mutat az infokommunikációs 

eszközök óvodában lehetséges alkalmazására. 

 

3.3.Az óvodai élet megszervezése (napirend, hetirend)  

A gyermekek nevelése, fejlesztése a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek 

keretében valósul meg. A napirend és a hetirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a 

gyermek egyéni szükségleteihez, valamint figyelembe veszi a helyi szokásokat és igényeket. 

Az óvodai élet megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van.   

A nevelés tervezésének, szervezésének fontos szempontja, hogy elegendő időt biztosítson a 

készségek, képességek kialakulásához, figyelembe véve a gyermekek egyéni fejlődési ütemét. 

A rendszeresség és ismétlődés érzelmi biztonságot nyújt a gyerekeknek. A napirendünk 

rugalmas. A játék kitüntetett szerepét mindig szem előtt tartva törekszünk a tevékenységek 

közötti harmónia kialakítására.   

A hetirend és a napirend segíti a nevelési tanulási folyamatok célirányos, célszerű egymásra 

épülését rugalmas alkalmazását és a gyerekek egyéni fejlesztését. A gyerekcsoport nevelési 

tevékenységi programjának tervezése a gyerekek fejlődési üteméhez, igényeihez a spontán 

helyzetekhez igazodik, és a feladatok egymásra épülnek. 

A napi és a hetirendet mindig a csoportban dolgozó óvodapedagógusok alakítják ki. 

 

3.3.1. JAVASLAT AZ ÓVODAI NAPIREND 

Időtartam * Tevékenység 

8.00-11.50 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

• Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban  

• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás 

(teremben, tornaszobában, vagy a szabadban) 

• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és 

tervezetten szervezett formában  

• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn 

• Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése 

• Tevékenységekben megvalósuló tanulás  

o Verselés, mesélés 

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

o Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

o Mozgás 

o A külső világ tevékeny megismerése  

o Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

 

11.50-14.50 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

• Pihenés  
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14.50-16.00 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

• Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig 

 

* A szülők igénye alapján a fenntartó minden évben felülvizsgálja a nyitva tartás idejét, amit a 

nevelési év kezdetén, a közzétételi listán és az éves munkatervben rögzítünk és közre adunk. 

 

3.3.2. Hetirend 

Keretében biztosítjuk a változatos tevékenységekhez szükséges időt. Kialakításakor 

figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, fejlettségét és érdeklődését. 

A megvalósítandó feladattól és a gyermeki igénytől függően rugalmasan kezeljük. 

Az óvodapedagógus a gyermekek részére többféle tevékenységet szervez. Megfelelő 

módszertani kultúrával rendelkezik a gyermekek személyiségének, szűkebb és tágabb 

környezetének, a gyermekcsoportban elfoglalt helyének megismerésére. 

 

Óvodapedagógus feladatai 

 A beilleszkedés folyamatának megtervezése a szülők közreműködésével (beszoktatás).    

 A gondozás teendők folyamatában segíti a gyermekek önállóságát, erősíti 

kapcsolatukat, együttműködik a dajkával.  

 Éves nevelési terv, heti rend, napirend összeállítása. 

 A gyerekcsoport ünnepeihez, programjaihoz éves terv összeállítása. 

 A gyermekek fejlődésének figyelemmel kisérése folyamatosan –érzelmi, értelmi, 

anyanyelvi, mozgás - képességek területén – dokumentálása évente két alkalommal. 

 Ennek alapján fogalmazzuk meg minden gyereknél a fejlesztés további feladatait.             

 A konkrét feladatokat a gyermekek személyiségi naplójában rögzítjük, tervezzük. 

 A szülők tájékoztatása fogadó órák keretében zajlik, a szülők igénye, érdeklődése     

szerint.  

 A gyermekek aktuális állapotáról, fejlettségéről - írásos jellemzés keretében –    

megállapodás a közös további fejlesztési teendőkről. 

 Nevelő, fejlesztő munka értékelése év végén  

A pedagógusnak munkaköri kötelessége felkészülni minden egyes napjára megfelelő 

eszközökkel és szakmai tudással. Ezek ellenőrzését a vezető óvónő és a fenntartó (szakértő 

bevonásával) ellenőrizheti. A vezető a pedagógus számára naponta felkészülési időt biztosít. 

Az óvodapedagógusok tervezése során figyelembe veszi a pedagógiai folyamat minden 

lényeges tényezőjét, a gyermekcsoport életkori sajátosságait, a gyermekek érdeklődését, 

előzetes tapasztalatait, képességeit, a környezeti feltételeket. Figyelembe veszi a gyermekek 

aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a tevékenységek, foglalkozások tempóját, 

módszereit, terveit. 

Szükség esetén rugalmasan változtat előzetes tervein, elképzelésein. 

Az óvodapedagógus a pedagógiai munkáját éves szinten (pl.: éves nevelési terv), tanítási-

tanulási egységekre (pl.: tematikus tervre) és tevékenységekre bontva tervezi meg. Különböző 

szintű tervei szervesen épülnek egymásra 
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Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozásokat, 

tevékenységeket kizárólag óvodapedagógus irányíthatja. 

 

A TEVÉKENYSÉGEK JAVASOLT SZERVEZETI FORMÁI  

 

Tervezetten szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

➢ Mozgás 

➢ Mozgásos játék 

(mindennapos mozgás) 

 

➢ Játék 

➢ Verselés, mesélés 

➢ Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

➢ Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

➢ Mozgás 

➢ A külső világ tevékeny megismerése 

➢ Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 

3.4. Az óvoda kapcsolatai 

3.4.1. Család –Óvoda 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermekek fejlődését. A kölcsönös 

bizalomra épülő szülő-óvónő kapcsolat.  

Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről. 

Szervezünk beszélgetéseket, szakmai megbeszéléseket és tájékoztatjuk a szülőket az óvodai 

programokról.  

 

Szülő – pedagógus együttműködésének, kapcsolattartás formái  

Befogadás Folyamatos, fokozatos, „anyás”, a gyermek szükségleteit követő szülői igények 

alapján. A szülő gyermekével aktívan részt vehet az óvodai tevékenységekben. 

Tapasztalataink szerint erre elegendő és ideális időtartam maximum egy-két hét. Erre azért 

van szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a 

gyermek. Ez meghatározza a későbbi közösségi élet alakulását. Fontos a családias, 

biztonságot nyújtó légkör. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy 

képet a csoportról, az óvodapedagógusról és az óvodáról. 

Fogadóóra Személyre szabottan, időpont egyeztetés alapján fél évente illetve igény szerint 

történik. Az ilyen alkalom lehetőség a bizalmas jellegű információcserére és a gyermek 

folyamatos fejlődéséről való tájékoztatásra. 

Szülői értekezlet Évente két alkalommal szervezzük (plusz egy szülői az iskolaérettséggel 

kapcsolatosan, azoknak a szülőknek a számára, akiket érint ez a téma). A szülők részére a 

nevelési év kezdetén ismertetjük a házirendet, a pedagógiai programot, az új szülők részére a 

beszoktatás sikerességét. Elmondjuk a csoportélettel kapcsolatos hagyományokat, 

tudnivalókat, ismertetjük a szokásrendszert.  
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Év végén az óvónők beszámolnak a nevelési év eseményeiről a csoport egész évi 

tevékenységéről. Igény esetén meghívott előadókkal nevelési kérdésekben segítjük a szülők 

eligazodását. Rendkívüli esetben a szülők kezdeményezésére is szervezünk találkozót. 

 

Nyílt nap szervezésével lehetőséget adunk a szülőknek, hogy bepillantást nyerjenek óvodai 

életünk mindennapjaiba. Legyen módjuk megismerni tevékenységeinket, programjainkat, 

nevelési módszereinket. Tudjanak képet alkotni gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, 

viselkedéséről, társaival való kapcsolatáról, kitartásáról, feladatvállalásáról. stb. Minden 

hónapban biztosítunk egy napot, amikor a szülő bekapcsolódhat az óvoda életébe, 

gyermekével közösen tevékenykedhet. Közös programok szervezése. 

 

 Külső kapcsolattartás 

3.4.2.  Óvoda – iskola 

Kerületünkben több általános iskola működik, melyek életét folyamatosan nyomon követjük.  

Tájékoztatjuk a szülőket a nyílt napok időpontjairól. Figyelemmel kísérjük óvodásaink 

fejlődését, beilleszkedését az iskolába. 

A jó együttműködés alapja a kölcsönös nyitottság, egymás munkájának megismerése és 

megbecsülése. 

 

3.4.3. Szakszolgálatok 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézményekkel, 

és a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereivel szükség esetén felvesszük a 

kapcsolatot és együttműködünk. Célunk, hogy az eltérő fejlődésű gyermekek problémáira 

közösen megoldást találjunk.   

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint, a prevenciót szem előtt tartva, arra 

törekszünk, hogy ezek a gyerekek időben kerüljenek ellátásra, hiszen optimális fejlődésük 

csak így biztosítható. 

 

3.4.4. Közművelődési intézmények 

Óvodásainkat olyan rendezvényre, műsorra, kiállításra visszük el csoportosan vagy ajánljuk a 

szülőknek, amely a gyerekek életkori sajátosságainak megfelel,  érdeklődésüket figyelembe 

veszi,  hitelesen, színvonalasan közvetíti az általunk megfogalmazott kulturális értékeket. 

 

3.4.5. Egészségügyi ellenőrzés és ellátás 

Gyermekeink egészségét, gyermekorvos, védőnő és fogorvos kíséri figyelemmel. Szükség 

esetén segít megoldani a felmerülő egészségügyi problémákat, tanácsadásával.   

Alkalmanként a védőnő ellenőrzi a gyermekek haját, elvégzik az alapméréseket (testsúly, 

magasság, vérnyomás stb.) 
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3.4.6. Szakhatóságokkal 

Az Óvoda törvényes és szakszerű működésében segítséget nyújtó Kormányhivatalokkal való 

kapcsolattartás (Oktatási Főosztály, Népegészségügyi Intézet, Katasztrófavédelem, Építési 

Iroda, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság).  

 

3.4.7. Fenntartó 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái  

 szóbeli tájékoztatás,  

 évente egy alkalommal írásban beszámoló,  

 értekezletek, egyeztető tárgyalások és megbeszélések,  

 fenntartói rendeletek és határozatok,  

 szükség és igény szerint speciális információszolgáltatás az óvoda szakmai 

tevékenységéről,  

 az óvoda eredményességének, működésének igény és elégedettség mérése évente egy 

alkalommal. 

A kapcsolattartás a következő főbb területekre terjed ki:  

 az óvoda Alapító okiratának módosítása,  

 az óvoda éves költségvetés jóváhagyására, elfogadása, módosítása,  

 az óvoda jogszerű működésének ellenőrzése, az óvoda törvényességi ellenőrzése,  

 az óvoda szakmai munka eredményességének ellenőrzése, 

 az óvoda gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzése,  

 az óvodában folyó szakmai munka értékelése,  

 az SZMSZ jóváhagyása, a benne foglaltakkal egyetértés, 

  Házirend jóváhagyása, a benne foglaltakkal egyetértés, 

 Pedagógiai Program jóváhagyása, a benne foglaltakkal egyetértés, 

 Intézményi Önértékelés jóváhagyása, a benne foglaltakkal egyetértés. 

 

4.  Az óvodai nevelés feladatai 

 

Az óvodai nevelés általános feladatai 

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

Ezen belül: 

 Egészséges életmód alakítása, 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,  

 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

Az óvodai nevelés általános feladatai komplexen vannak jelen a gyermekek mindennapi 

életében, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló feladataink.       

Alapelvünk olyan viselkedési jellemzőket és ismereteket megalapozni gyermekeinkben, 

amelyek biztosítják számukra a későbbi stabil, egészséges életvezetést, a mindenkori 

társadalmi elvárásokhoz történő alkalmazkodás képességét. 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fhu%2Fszakigazgatasi-szervek%2Felelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag&ei=u4_aUoSfFuTmywOn4IHQAg&usg=AFQjCNGH1CRDLfQftRiNeRMXQKqVISjEuQ&bvm=bv.59568121,d.bGQ
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Fontosnak tarjuk azon kompetenciák /képességek- és készségek megalapozását, amelyek az 

információs társadalom által megkívánt személyiségjegyek kialakítását segítik, többek között 

a kommunikációs készség fejlesztését, a gyors problémafelismerő és döntési képesség 

alapozását, a konfliktusok kezelésének képességét. 

 

4.1. Az egészséges életmód alakítása. Egészségvédelmi program 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy felügyeljék 

és javítsák saját egészségüket. Az egészségfejlesztés magában foglalja az egyének 

ismereteinek és készségeinek fejlesztését, a közösségek aktív részvételét, valamint az 

egészséges, illetve egészséget támogató környezet kialakítását. Az egészségvédő és 

egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az 

elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik (ha kell, korrigálják). 

Gyermekkorban az egészségre nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége 

van, ezért az óvodai egészségfejlesztési programunk kiemelt nevelési területünk. 

Célunk: 

 A gyermekek egészséges életmódra nevelése 

 Az egészséges életmód iránti igény kialakítása 

 Helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakítása 

 Környezettudatos viselkedés megalapozása 

 Testi fejlődésük elősegítése 

 Minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő tevékenységekben. 

 A gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változásának előidézése 

 Az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés 

 A gyermek fejlődése, alkalmazkodása a környezethez, valamint az onnan érkező káros 

hatásokhoz. Ennek ellensúlyozásaként pozitív hatások gyakorlása a személyiségüket 

érő változásokra. 

 Egészséget támogató ismeretek megalapozása. 

Feladataink: 

 személyi higiénére nevelés és fejlesztés (személyes tisztálkodás, testápolás- szükség 

esetén ennek pótlása, a ruházat gondozottságára figyelés, a kulturált étkezés 

gyakorlása), 

 egészséges táplálkozás biztosítása (folyamatos folyadékbevitel, helyes étkezési 

szokások kialakítása, friss zöldségek, gyümölcsök fogyasztása napi szinten, táplálék 

érzékeny gyermekek diétájának biztosítása) 

 az óvoda környezeti tisztaságának megóvása, a fertőző betegségek megelőzése. 

 rendszeres mozgás biztosítása a testedzés, az óvodai nevelési programban szereplő 

testnevelés, a mozgáskultúra megalapozása, vagyis a rendszeres mozgás, fizikai 

aktivitás szokássá, magatartásuk részévé alakítása, a biológiailag szükséges 

mozgásigény kielégítése, prevenciós célú tartásjavító mozgás 

 egészségügyi szűréseket végző szakemberekkel való együttműködés, (védőnő, 

fogorvos, orvos) 
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 pszicho-higiénia fejlesztése (testi, lelki, mentális egészségvédelem), (érzelmi, és 

akarati működés gyakorlása, edzése, szocializáció elősegítése, tapintatos, szeretetteljes 

bánásmód, rugalmasan kezelt szokás- és normarendszer, gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működtetése szükség esetén) 

 beilleszkedés, integráció elősegítése 

 baleset megelőzés, elsősegélynyújtás (biztonságos környezet kialakítása, 

veszélyforrások megszüntetése, utcai balesetek megelőzése, biztonságos közlekedésre 

nevelés, közlekedésbiztonsági szabályok elsajátításához  

 bántalmazás, erőszak megelőzése (a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

felismerése, feltárása, megszüntetésének elősegítése 

 környezeti higiénia fejlesztése (környezet rendjének és tisztaságának megőrzésére 

nevelés, szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem) 

 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldség és a gyümölcsök, illetve a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés 

és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 

A fejlesztések alkalmával a megelőző szemlélet súlyozottan jelenik meg az óvodapedagógus 

nevelő munkájában, azaz utalunk az egészségnek a jövőre való kihatására is. A teljes óvodai 

felnőtt közösség hiteles, példamutató magatartásával hozzájárul céljaink megvalósulásához. 

 

Az egészséges életmód alakítása 

Célja: Az egészséges életmódra nevelés megteremti a feltételeit a nevelés többi feladatának 

megvalósítására. Nagy hangsúlyt kap nevelőmunkánkban az egészséges életmódra nevelés, az 

egészséges életvitel iránti igény kialakítása, az egészség megőrzésére való törekvés.                 

A gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben a korban kiemelkedő jelentőségű.  

Feladatunk: A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.       

Az egészséges életmód kialakulása érdekében folyamatosan biztosítani a gyermekek testi-

lelki fejlődéséhez és gondozottságához szükséges biztonságos és szeretetteljes környezetet.  

 Higiénés szokások kialakítása 

 Kulturált étkezési szokások gyakorlása. 

 Mozgáskultúra megalapozása, testi fejlődés elősegítése, állóképesség erősítése 

 Prevenciós és korrekciós speciális feladatok ellátása szakemberek segítségével. 

 Egészség védelme, edzése, óvása és megőrzése 

 

Feladatunk továbbá, hogy gyermekeinknek önmaguk és környezetük esztétikuma iránti 

igényét kialakítsuk, formáljuk. Fokozatosan váljék igényükké számukra az egészséges 

életmód és életvitel. 

Szükség esetén megfelelő szakember bevonása (speciális gondozó, prevenció, korrekció), 

testi, lelki nevelés feladatainak ellátásában. 
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Az óvodapedagógus feladati az egészségvédelem területén: 

 Az egészséges környezet kialakítása, megteremtése. A környezet védeleméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. 

 Környezettudatos magatartás megalapozása. 

 A nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó óvodai légkör kialakítása. 

 A gyermekek megfelelő gondozottságának biztosítása, szükségleteik kielégítése. 

 Életkori sajátosságaiknak megfelelő szokás, szabályrend kialakítása. 

 A gyermekek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése. Mindennapos mozgás. 

 Önállóságra szoktatás saját maga gondozása (testápolás, öltözködés stb.) kapcsán. 

 A nyugodt, meghitt pihenés biztosítása. 

 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Képessé válnak önállóan tisztálkodni, öltözni. 

 Ismerik és alkalmazzák a higiéniai szabályokat és azokat alkalmazzák; betartják. 

 A kulturált étkezési szokásokat, szabályokat ismerik, és azokat alkalmazzák. 

 Igényesek ruhájuk és környezetük tisztaságára, megóvására. Ügyelnek saját 

külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

 Alkatukhoz és fizikumukhoz mérten megfelelően edzettek, állóképességük jó, 

mozgásuk összerendezett. 

 

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

A gyermekek fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk a vegyes életkorú csoportot.             

A szocializációhoz megfelelő alapot nyújt, mivel a gyermekcsoport légköre közel áll egy jól 

működő nagycsalád légköréhez. Szakmai tapasztalatok azt igazolják, hogy az egyes gyermek 

saját érési ütemének megfelelően fejlődhet az ilyen közösségben. A vegyes életkorú 

csoportban folyó élet széleskörű értékrendet és mintát tár a gyermek elé. Ezzel segítve a 

gyermek erkölcsi és szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását és teret 

biztosít önkifejező törekvéseinek. 

 

Célunk: Érzelmi biztonságot, otthonosságot, derűs, kiegyensúlyozott, szerető, és elfogadó 

környezetet biztosítani. A gyerekeknek legyen lehetőségük sokoldalú érzelmi kifejezéseket 

megismerni, kimutatni és pozitív megerősítést kapni 

Kiemelt feladatunk – személyes példaadáson keresztül - a gyermeki jellem alakítása a 

türelem, az együttérzés, figyelmesség, az igazságosság formálásával. Tanulják meg az 

egymásra való odafigyelést, egymás segítését, alakuljon ki alkalmazkodó képességük, hogy ez 

által alakuljon bennük a különbözőségek elfogadása, és a mások iránti tisztelet és 

megbecsülés. 

 Szokás és normarendszer megalapozása (kitartás, önfegyelem, feladat és 

szabálytudat). 

 Viselkedéskultúra átörökítése. 

 Érzelmi intelligencia és a szociális képességek fejlődésének segítése. 

 Erkölcsi-szociális, esztétikai, intellektuális érzelmek fejlesztése. 

 Közös élményeket nyújtó tevékenységek által az összetartozás örömének 

megéreztetése. 
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 Közösség fontosságának megtapasztalása. 

 Társas kapcsolatok fejlődésének elősegítése, gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt 

kapcsolatának, pozitív attitűdjének formálása. 

 Ünnepeink, hagyományaink ápolása, hagyományőrző szokások kialakítása. 

 Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 

 

A csoportban megvalósuló közösségi nevelésünk alapvető feladata, hogy közvetítsük és 

megalapozzuk a kapcsolattartás és a kívánt viselkedés alapvető szokásait, szabályait, amelyek 

biztosítják gyermekeink számára a védettséget és a közös élet nyugalmát. Elvárásaink, 

valamint a társaktól kapott visszajelzések elősegítik a pozitív viselkedésformák kialakulását. 

Ennek feltétele, hogy minden gyermek számára közeliek, érthetőek, érzelmileg elfogadhatóak 

legyenek a normák. A gyermekek is a társadalmi értékrendszerek követői. A csoport, mint 

külső kényszerítő környezet elvárást sugároz a gyermek felé. 

A közösen megélt élmények fokozhatják a gyermek társas életének igényét, teljesítményét, 

módosíthatja viselkedését, alakíthatja önismeretét, önértékelését (kirándulás, színházi előadás, 

stb.). Az együttműködés, az együtt játszás, az együtt dolgozás képességének kialakítását, 

gyakorlását eredményezi. 

A gyermekcsoportja profiljának, a társas kapcsolatok rendszerének ismeretében alakítja ki a 

közösségfejlesztés stratégiáját. Segíti a szocializáció szempontjából meghatározó közös 

élményeken alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermekek közösségi tulajdonságainak és 

akaratának fejlődését. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 A gyermekek felé irányuló szeretetnek látható formában is jelen van a csoportban, a 

pedagógus kedvesen, vidáman fogadja minden nap a gyermekeket, érdeklődő, nyitott 

feléjük, türelmesen végig hallgatja őket, önzetlen, segítő az egész nap folyamán. Ilyen 

szeretetteljes légkörben tud a gyermek egyénisége és szociális képessége megfelelően 

fejlődni. 

 Az óvodapedagógus a kommunikációjával a gyermekek számára állandó értékrendet 

adó, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes, elfogadó légkört teremt. 

Személyisége nyitott, derűs, nyugalmat áraszt. 

 Tájékozott a gyermekek szociokulturális hátterét illetően, amelyet pedagógia munkája 

során befolyásoló tényezőként értelmez. Törekszik az eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó sajátosságok és az ebben rejlő értékek megismertetésére. 

 Az óvodapedagógus a csoportjában felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen 

értelmezi, és hatékonyan kezeli. Konfliktushelyzetben a gyermekeket a konfliktusok 

kompromisszumos megoldására ösztönzi. A csoport és az egyének profiljának 

ismeretében felismeri a lehetséges konfliktusforrásokat. A felmerülő problémákat 

fejlesztési célként értelmezi. 

 Csoportjában tudatosan alkalmazza a konfliktus megelőzés módszereit: a közös 

szabályalakítást, az értékelési szempontok tudatosítását, a pozitív példák 

megerősítését. 
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 Helyes viselkedés, feladatmegoldás értékelésére árnyaltan alkalmazza a verbális és 

metakommunikatív visszajelzéseit. A tevékenységek során személyes kapcsolatban, és 

bátorító attitűddel értékeli a gyermekek tevékenységét, magatartását.   

 A pedagógiai funkciónak megfelelő (minősítő, fejlesztő, összegző) értékelési stratégiát 

alkalmaz. Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembevételével tudatosan választja ki a 

pedagógiai célnak leginkább megfelelőt. 

 A pedagógus mindig konkrét cselekvéshez kötötten értékel, segíti a helyes viselkedés, 

kognitív képességek megszilárdítását és a következő fejlettségi szint megközelítését.  

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére:  

Az iskolába lépéshez szükséges akarati tulajdonságok is a közös játékban, tevékenységekben 

formálódnak, alakulnak. Óvodáskor végére célunk elérni azt, hogy gyermekeinkben 

kialakuljanak az erkölcsi (figyelmesség, segítőkészség, önzetlenség), és akarati tulajdonságok 

(önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat - és szabálytudat), melyek képessé teszik őket arra, 

hogy az iskolai közösségbe zavartalanul beilleszkedjenek. 

 A gyerekek szívesen járjanak óvodába, szívesen játszanak együtt. 

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. 

 Éretté válnak az iskolakezdésre. 

 

 

4.3. Az anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

4.3.1.. Anyanyelvi nevelés    

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés és a kommunikáció 

fejlődésének segítése. Identitástudatunk alapja anyanyelvünk, ezért fontosnak tartjuk a 

gyermekek számára a kulturált beszéd elemeinek közvetítését, nyelvünk szépségének 

megismertetését. 

 

Anyanyelvi nevelésünkkel célunk: Annak elérése, hogy a gyermekek tisztán és pontosan 

ejtsék a hangokat, megfelelő nyelvi formákkal, gazdag szókinccsel, színesen és bátran 

beszéljenek. A gyermekek beszédfejlettségénél (alakilag, tartalmilag, beszédtempóban) az 

egyéni fejlődés ütemének különbözőségeit figyelembe vesszük. Bő szókinccsel, fejlett 

kommunikációs készséggel rendelkező, minden helyzetben megnyilatkozni tudó, élményeit 

megfogalmazni képes gyermekek nevelése, akik tisztán és helyesen használják magyar 

nyelvet szívesen megnyilvánuljanak és mondják el gondolataikat. 

 

Feladatunk: 

 Beszélgetésre alkalmas meghallgatni tudó, nyugodt, kiegyensúlyozott, a 

gyermekre odafigyelő légkör megteremtése. 

 A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran mondják el 

véleményüket, élményeiket. 

 Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszédre, az 

önkifejezésre, metakommunikáció fejlesztése. 
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 Képessé tenni a gyermeket arra, hogy tudjon másokat türelemmel és érdeklődéssel 

meghallgatni. 

 A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése. 

 A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek 

a nyelvi kifejezés eszközeit variálni. 

 Beszédmegértés fejlesztése, beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés 

gyakorlása. 

 A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 

 A beszédhibák javítása, korrekciója megfelelő szakember bevonásával.  

 

 

Óvodapedagógus feladata az anyanyelvi nevelésben 

 Az óvodapedagógus beszéde legyen példaértékű, beszédében törekedjék a 

szemléletességre, képszerű kifejezések alkalmazására. 

 Kísérje figyelemmel a gyermekek beszédértési, beszédtechnikai, 

metakommunikáció fejlődését. 

 Szükség esetén kérje megfelelő szakember segítségét. 

 Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. 

 Beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak 

meg, mondják el élményeiket. 

 Lehetőséget teremteni minden gyermeknek, az élményeinek, gondolatainak 

kifejezésére, a beszéd gyakorlására. 

 Képessé tenni a gyermeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

 A gyermekek aktív szókincsének folyamatos bővítése. 

 A gyermekek bátran tegyék fel kérdéseiket, azokra kapják meg a megfelelő 

választ. 

 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Szókincsük váljon gazdaggá, fejlődjön kommunikációs képességük, összetett 

mondatokban, árnyaltan beszéljenek. 

 Időbeliséget és téri irányokat tudjanak beszédben kifejezni. 

 Életkoruknak megfelelően képesek legyenek élményeiket, gondolataikat minél 

színesebben kifejezni, társaikkal megosztani. 

 Legyenek képesek átélt élményeiket felidézni, saját szavaikkal kifejezni. 

 

4.3.2. Értelmi fejlesztés 

 Értelmi nevelésünk célja: Minél tágabbra nyitni a gyermekek környezetét a természet 

szépségeinek megismerésére, kíváncsiságuk megőrzésével, tanulási vágyuk felkeltésével és 

kreativitásuk kibontakoztatásával. 

Differenciálás során óvodásaink bejárhassák saját, belső tanulási útjaikat - öndifferenciálás az 

egyéni fejlődés szolgálatában. 
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Értelmi nevelésünk feladata: A játék mellett sok lehetőséget adunk kísérletezésre, hogy 

maguk jussanak el az eredményhez, olykor akár kudarcokon keresztül is. A gyermek 

érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosítjuk a változatos tevékenységeket. A tevékenységek közben a spontán szerzett 

tapasztalatokkal együtt nyújtanak a gyermeknek új ismereteket. Ezekben a tevékenységekben 

– egyéni sajátosságokat figyelembe véve - kapnak alkalmat a gyakorlásra. 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

Az óvodai tanulás folyamatos, szabad játékba integrált, önkéntes/önálló és cselekvéses 

tapasztalatszerzés. Pedagógiai programunk egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

 

Így fejlődik fokozatosan a gyermek kognitív képessége: 

 Vizuális észlelése, alaklátása és formaállandósága (alak, forma, méret, szín, rész-

egész viszony). 

 Téri tájékozódása, térérzékelése (oldaliság, irányok, viszonyok). 

 Feladatmegoldó képessége. 

 Verbális, vizuális memóriája és figyelmének tartóssága, terjedelme. 

 Gondolkodása, emlékezete. 

 Képzelete, kreativitása. 

A mozgásos játékok segítségével fejlődik a gyermek keresztcsatornája, ami a jobb és 

baloldaliság kialakításában játszik fontos szerepet. A gyermek életkorának és egyéni 

fejletségének megfelelően, differenciáltan fejlesztjük a gondolkodását (következtetés, 

konkretizálás, összehasonlítás, különbség-azonosság) és a vizuális észlelések 

megfogalmazását. 

A különböző célok elérésére (pl.: a tapasztalatok szerzésére, és rendszerbe foglalására, a 

problémamegoldó gondolkodás és az együttműködési képesség fejlesztésére stb.) tudatosan 

használják a tanulási stratégiák különböző módozatait. A tanulási folyamat felépítése, 

lépéseinek egymásra épülése a cél elérését segítő, világos rendszert alkotnak. 

 

Értelmi fejlesztés módszerei: 

 Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges az óvodapedagógusi minta, példa. 

 Kommunikációs helyzetek teremtése. 

 Játékos beszédfejlesztéssel gyermekek sikerélményhez juttatása, beszédöröm 

biztosítása. 

 A nyelvi képességek fejlesztése terén leghatásosabb eszköznek a mesét, a verset, a 

bábozást és a dramatikus játékot tartjuk. 

 Megfelelő motivációval, érzelmi ráhangolással, indirekt módszerek 

alkalmazásával, komplex módon történik a fejlesztés. 

 Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása. 
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Az óvodapedagógus feladata a tevékenységek megszervezésében 

 Biztosítani minél változatosabb többfajta tevékenység egy időben történő 

gyakorlásához a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszköz, ötlet). 

 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek 

tapasztalataira, a gyermekek aktuális élményeire. 

 Élmények nyújtásával segítse elő a sokoldalú tapasztalatok átélését. 

 Folyamatosan biztosítani a gyermek számára a képességeik 

kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. 

 Folyamatos megfigyelés alapján, és a pedagógusok által elfogadott mérési 

módszerrel tiszta képet kapunk a gyermek meglévő képességeiről. Ennek 

ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére. 

 A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradt 

gyermekekre-egyénre szabott fejlesztési tervet készítsen, és ez alapján 

segítse fejlődését. 

 Minden gyermek képességét önmagához – a saját lehetőségeihez – 

viszonyítva igyekezzen fejleszteni. 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás). 

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú 

érdeklődésének kielégítése. 

 Lehetőséget kínálni a gyermekek számára olyan élmények átélésére, ahol 

megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. 

 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. 

 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztése. 

 Szakszerű nyelvhasználat jellemzi, a műveltségtartalmak közvetítése során 

fogalomhasználata pontos, a gyermekek számára is érthetővé teszi 

mondanivalóját 

 

Fejlődés jellemzői óvodás kor végére 

 Érdeklődőkké és nyitottakká válnak szűkebb és tágabb környezetük iránt. 

 Kialakul pontos és valósághű észlelésük. 

 Képesekké válnak az irányított figyelemre. 

 Kialakul problémamegoldó és elemi fogalmi gondolkodásuk. 

 Fejlődik képzeletük. 

 Megbízhatóvá válik rövid és hosszú távú memóriájuk. 

 

4.3.2.1. Kiemelkedő képességű gyermekekkel való foglalkozás  

Az óvoda segíti a teljes emberi személyiség kibontakozását, mindig figyelve az eltérő 

adottságok, képességek, szokások különbségeit. Megfelelő módszertani kultúrával 

rendelkezik a gyermekek személyiségének, szűkebb és tágabb környezetének, a 

gyermekcsoportban elfoglalt helyének megismerésére. 
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Az óvoda elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

ellátását is). 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek egyéni fejlesztését fejlődésének segítése, e körébe 

tartoznak a kiemelten tehetséges gyermekekkel kapcsolatos intézményi feladatok. E körbe 

sorolandó az, aki átlag feletti általános, vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekekkel kapcsolatos 

intézményi feladatok. 

Megelőzés (prevenció) 

 a gyermek és szülői jogok megismertetése és érvényesítése,  

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel,  

 együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaival,  

 a családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése.  

Feltárás  

 a tüneteinek felismerése, dokumentálása,  

 tünetek okainak megkeresése,  

Megszüntetés  

 felzárkóztatás megszervezése,  

 induló hátrányok csökkentése (egészségvédő, mentálhigiénés),  

 szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez,  

 a gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása,  

 segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően, 

 konkrét esetekben együttműködés a segítőkkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

tagjaival. 

 

Átlag feletti általános, vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkező gyerekekkel kapcsolatos intézményi feladatok 

  intellektuális tehetség művészi tehetség (képzőművészeti, zenei)  

  pszicho motoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület)  

  szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)  

 

Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés célja az óvodánkban: 

Olyan támogató és szakszerű környezet megteremtése, amelyben a „tehetség-ígéretek” (a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek) minél korábbi életkorban felfedezhetők és komplex 

fejlesztő tehetségprogrammal kiemelkedő képességeik továbbfejlesztése biztosítottá válik. 

A „tehetség ígéretek” gondozása egyre inkább a mindennapok részévé válik 

 a kiemelt figyelmet igénylő (tehetségígéretes) gyermekek azonosítása, és gondozása az 

egyéni sajátosságoknak legmegfelelőbb módszerekkel, eszközökkel,  

 a tehetséggondozás középpontjában a gyermek teljes személyiségének komplex 

(erősségek, gyengeségek) fejlesztése áll.  

 egyenlő esély biztosítása minden gyermek számára a tehetséggondozásban,  

 a tehetséggondozás a mindennapi nevelőmunka része.  
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Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés feladata:  

 inger gazdag, motiváló környezet kialakítása,  

 elfogadó, kiteljesedést segítő légkör megteremtése,  

 a tehetség ígéretes gyermekek erős oldalának támogatása és az esetleges gyenge 

területeinek fejlesztése 

Az óvodapedagógus feladata:  

 differenciált feladatátadással egyéni, páros és mikro csoportos foglalkoztatási formában 

az egyéni képességek fejlesztése, 

 a tehetséges gyermek „erős oldalainak” megerősítése, 

 Az egyéni különbségek tiszteletben tartása: 

 Az egyéni fejlődési ütem nyomon követése a képességfejlesztéshez kidolgozott 

szempontok alapján.   

 Minden pedagógustól és nem pedagógus kollégától elvárás a másság elfogadása, a 

tolerancia és a segítőkészség.   

 Tervezőmunkánál a gyermek fejlettségének figyelembevétele. 
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Tehetségtámogatás  

 Cél: 

 Kiemelkedő képességű gyermekek alkotó-, önkifejező képességének 

támogatása, érvényre juttatása. Óvodánkban az egészséges életmódra nevelés 

mellett a gyermekek tehetségtámogatása irányított tevékenységi keretek között 

működik. 

 Célunk, hogy a gyermek olyan többletismereteket kapjon, amelyekkel a 

hétköznapok során nem találkozik.  

 Feladat: 

 Tehetségcsírák felismerése, támogatása, továbbfejlesztése. 

 Művészet ismeretére, szeretetére nevelés 

 Művészeti ág művelésére nevelés. 

 Kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása 

 Környezettudatosságra összpontosító, fenntarthatóság iránti fogékonyságra 

irányuló nevelés  

 Hagyományőrzés, honismeret megalapozása.  

A gyermekek szüleik segítségével, az óvodapedagógusok ajánlásával középsős kortól 

választhatják az adott évben a tehetségtámogatást. A választható tevékenység meghatározza 

az óvodapedagógus vagy külsős szakember érdeklődése, beállítottsága, felkészültsége, 

képzettsége, illetve a gyermekek érdeklődése.  

A tehetséggondozó tevékenység csak lehetőség, nem kötelező tevékenység a gyermekek 

számára. Csak akkor lesz eredményes, ha a csoportok alacsony létszámmal működnek. 

 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekkel kapcsolatos intézményi feladatok2 

Az óvodapedagógusok szakmai tanácsokkal, segédanyagokkal rendszeresen segítik a családot 

a gyermekük nevelésében és fejlesztésében. 

 

5.Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
 

Párhuzamosan tervezett, játéktevékenységbe ágyazott differenciált tevékenység tervezése, 

szervezése magyar nyelven:  

 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 Mozgás 

 Külső világ tevékeny megismerése (természet, társadalom, ember), benne 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

 Munka jellegű tevékenységek 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

 
2 Nkt.4.§.13. pont és a 20/2012. EMMI 75.§ (5)-(6) 
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5.1.Játék  

A játék a kisgyermekkor kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást 

fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

Olyan elemi szükséglet, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és 

zavartalanul ki kell elégülnie.  

A szabad játékkal töltött idő a legnagyobb érték, a teljesítményre és az alkotásra készülődés 

vissza nem térő kora. Olyan tevékenységforma, melyben a gyermek a külvilágból és saját 

belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja.  

Célunk, hogy a játék által, játék segítségével gyermekeink testileg – lelkileg egészséges, 

érdeklődő, kreatív, érzelmekben gazdag, együttműködő, türelmes személyiséggé váljanak. 

Fejlődjenek értelmi képességeik, készségeik, érzelmi és erkölcsi tulajdonságaik, és 

hozzájáruljunk élményeik feldolgozásához. 

 

Feladatunk:  

 A játékhoz, szükséges feltételek biztosítása. (hely, idő, eszköz). 

 Alkotó kedvű, kreatív légkör fenntartása. 

 Különböző típusú játékhoz szükséges hely kialakítása, környezet átalakításának 

segítése. 

 Az elmélyült játék feltételeinek zavartalan biztosítása. 

 Az együttműködést, kreativitást segítő, biztonságos játékeszközök biztosítása. 

 A közös élményszerzés lehetőségének megteremtése, tapasztalatok gazdagítása. 

 

Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei: 

 A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenlétével biztosítja a 

játékfolyamat kialakulását, szükség esetén kezdeményező, ha kell segítő. 

 Indirekt játékirányítás módszerével alakítsa a szabad játékot. 

 A szabad játék érvényesítése. 

 Az óvónő által kezdeményezett játékok körében tudatosan helyet kapjanak a 

magyar népi játékok és a más népek játékai. 

 Segítse a gyermekek közötti együtt-játszását kialakulását. 

 Megfigyeli a gyermek játékát, felhasználni a nevelési célok elérése érdekében. 

 Minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítani a gyermekeknek az elmélyült 

játékra. A játéktevékenységhez szükséges feltételek, ötletek és eszközök 

biztosítása. 

 Nyugodt légkör biztosítása az elmélyült játék feltételeinek megteremtésében. 

 Napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása. 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében. 

 Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együtt-játszás a gyerekekkel. 

 

A játékfajták 

Az óvodáskorban a játékfajták egymásra épülnek, egymást követik a fejlődés során. Azonban 

a gyermekjáték tevékenységében azonos időben - mindezek együtt is előfordulhatnak. 
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a.) Gyakorló vagy funkciós játék. A gyakorlójáték örömteli mozgásból álló tevékenység, 

melynek során a gyermek eszköznek, vagy saját magának meghatározott mozgását ismétli, 

gyakorolja. Az egyszerű gyakorló játékban a gyermek a viselkedést összefüggéséből kiemelve 

ismétel meg egy készség gyakorlásának öröméért (befűzi, ki fűzi a cipőjét, ki-be gombolja a 

ruháját). 

 A cél nélküli kombinációban, új játékos elemet dolgoz ki (homokot a vödörből ki-be 

önti). 

 A célvezérelt kombinációban jut el a gyermek a funkciós játékok legmagasabb 

szintjére. Az ismétlés örömét nem az érzékszervi-mozgásos élmények, hanem a 

beszéd funkció gyakorlása jelenti. Legelemibb szinten a gyermek a kérdezés 

gyönyöréért kérdez. Így hangzik el a „miért” végtelenek sora. 

 A gyermek legkorábbi grafikai tevékenységét (firka) és ecsethasználatát (foltfestés, 

maszatolás) is funkcionális játéknak kell tekinteni. 

b.) Konstrukciós játék. A játék során a gyerek kockából, más játékelemből, anyagokból 

'építményeket és különféle egyéb tárgyakat alkotnak, szerkesztenek - konstruálnak A játék 

feszültsége, a konstruálás kíváncsiságából fakad, az elvégzett tevékenység során létre jött 

feszültségcsökkenésből pedig a játék öröme. Pedagógiai értéke: kreativitásra nevel, melynek 

velejárója a megfigyelés, az emlékezés, a képzelet, a problémamegoldás, az esztétikai érzék, 

és a manualitás fejlesztése.  

c.) A szerepjáték. Lényeges sajátossága az utánzás, vagyis a gyermek a felnőtt szerepét, 

tevékenységét sajátos játékkörülmények között képzeletük segítségével újra alkotják, 

kiegészítik. A játék során használt játékeszköz gyakran szimbolizál valamit. Motivációja a 

felnőtthöz való, hasonlítás és az önállósodási törekvés. A gyermek szándékai és lehetőségei 

azonban ellentmondásba kerülnek. Az ellentmondás feloldása a játékos tevékenységben, a 

játékban válik lehetségessé. A gyermek játékának témáját élmény anyagából meríti. Ezek az 

élmények elsősorban közvetlenül, cselekvő módon átélt események, mint pl. az orvosos, 

boltos, vagy közlekedési játék, de megjeleníti azokat a helyzeteket is, amelyet mások 

elbeszéléseiből, mesékből, televízióból közvetett módon ismert meg. A szerepjáték a valóság 

megismerésének egyik eszköze. 

A játék tartalmában a gyermek megismétli a valóságot, utánoz, amelyben a reális elemek 

kétféle módon jelenhetnek meg: pontosságra törekedve, vagy módosított, átalakított formában 

(mely lehet kompenzáló jellegű, feszültséget csökkentő) 

d) Szabályjáték. A szerepekhez kapcsolódó szabályoknak egyre nő a jelentőségük. Az "így 

szokták" vagy "úgy szokták" kifejezések arra utalnak, hogy a szabályoknak való megfelelés 

erősen él a gyermekben. Azt, aki nem veszi komolyan a szabályokat, a többiek kizárják a 

játékból. Ahhoz, hogy a játékot jelentő szabályoknak meg tudjon felelni a gyerek, szükséges: 

a cél érdekében bizonyos szabályoknak alárendelje viselkedését, 

  képes legyen fogalmi gondolkodásra, amely a szabályok megértésének alapját jelenti 

  tudjon együttműködni 

A szabály játék jelentős része mozgáshoz, cselekvéshez kötött (pl. "fogócska" -"bújócska", 

sorverseny, népi daljátékok), de játsszák a logikai értelmet igénylő szabály játékokat is (pl. 

társasjáték, barkochba). Lényege a szabály betartása. Jellemzője, hogy a játék öröme nem a 

funkció gyakorlásából, hanem a szabály szigorú betartásából fakad.  



Delfino Óvoda     1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

Pedagógiai Program     OM: 201972 

 

 

32 

 

Továbbá, hogy a belső feszültség, amely a játék során egyre nő, illetve a megnyugvás, mely a 

játék befejeztével jelentkezik. Követelménye, hogy a szabály betartása igényeljen figyelmet, 

esetleg erőfeszítést, de érthető és teljesíthető legyen minden, a játékban résztvevő gyerek 

számára. 

 

Fajtái: 

 mozgásos játék 

 dalos népi játék 

 értelemfejlesztő játék 

e.) Barkácsolás. Az óvodás szívesen barkácsol. Már a kiscsoportos felragasztja a kivágott 

figurát a megjelölt helyre, tépéssel elkészíti a tárgyat. A négy-öt éves gyermek képes egyszerű 

papírhajtogatásra (pl. repülő, forgó) vagy képes elemek összeragasztásával különböző 

játékeszközöket létrehozni (pl. bababútor). A barkácsolás igazán a nagycsoportban válik a 

játéktevékenység részévé, kiegészítőjévé. A gyermek rájön, hogy játéka élménydúsabb, 

gazdagabb lesz, ha egy-egy újabb eszközzel kiegészítik. 

 

A fejlődés jellemzője óvodáskor végére 

 A gyerekek képesek legyenek a társaikkal való együttműködésre (szerepek 

elosztása, egymás ötleteinek elfogadása). 

 Tudják elfogadni a játékszabályokat, a játék által kínált egyéb kötöttségeket. 

 A siker és a kudarc megfelelő elviselésére. 

 Képesek legyenek a játékhoz szükséges megfelelő játéktér önálló kialakítására. 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

 Legyenek képesek egyéni ötletekkel a különböző anyagok, eszközök, játékok 

kombinált alkalmazására. 

 Váljanak igényessé alkotásaikkal szemben. 

 Együttműködőkké és kooperatívakká válnak. 

 

5.2. Verselés-mesélés  

 A vers és a mese az anyanyelvi fejlesztés forrása, erkölcsi értékeket, hagyományokat, 

szokásokat közvetít. 

A kisgyermek számára a leghatékonyabb tanulási forma, az óvodai élet egészét átfogó 

folyamat. Szórakozás, kellemes időtöltés, együttes élmény. 

Már a legkisebbek is felfogják, megértik a vers-mese tartalmát, mondanivalóját, ha az abban 

használt fogalmak az alapszókincsünkben megtalálhatóak. 

Célunk: A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, rigmusok, a magyarság 

történetét feldolgozó mondavilág, dúdolók, versek járuljanak hozzá a gyermekek érzelmi 

biztonságához és az anyanyelvi neveléshez. 

Feladatunk: A felhasznált irodalmi anyag igényes, az életkori sajátosságokat figyelembe 

vevő összeállítása, melynek gerincét a magyar és más népek meséi, klasszikus és kortárs 

irodalmi művek alkotják. Az óvodások kedvelt tevékenysége a bábozás és a dramatizálás. 

Mindkettő szorosan kapcsolódik a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. Ehhez is 

biztosítsunk megfelelő eszközöket, anyagokat, jelmezeket. 
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Módszerünk: hogy óvodásaink beszédfejlődése minél kiegyensúlyozottabb legyen, a 

beszélgetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, megerősítés módszerét 

alkalmazzuk.  

Eszközeink: Maga az anyanyelvünk az egyik legfontosabb eszközünk, melyet az önkifejezés 

eszközeként alkalmazunk. Ezt egészítjük ki képek, kártyák, festmények, felhasználásával. 

Törekszünk a minél színesebb, esztétikusabb, a gyermekek korának megfelelő eszközöket 

alkalmazni. Ebben segít az óvodapedagógus saját fantáziája és alkotóképessége is. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 A vers, mese hangulati anyagát változatosan válaszuk ki. 

 Teremtsünk lehetőséget a gyermekek önálló szöveg és mesemondására, versmondásra. 

 Segítsük elő, hogy a megfelelő eszközökkel el is játszhassák a nekik tetsző meséket. 

 Legyünk tekintettel arra, hogy a gyermekek kedvelik a gyakori ismétlést, a mese 

többszöri feldolgozását.  

 A mindennapos mesélésre, mondókázásra és verselésre teremtse meg a lehetőséget. 

 Segítsük elő az irodalmi élmények feldolgozását különböző eszközök, anyagok, 

barkácsolási lehetőségek biztosításával.  

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére 

Az óvodáskor végére kialakul a tartós emlékezet, a tartós figyelem, életkornak megfelelő 

szókincs és az összefüggő beszéd. 

 Örömmel, szívesen hallgatnak mesét. 

 Mesét, verset önállóan mondanak, báboznak, dramatizálnak. 

 Ismerik ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó mondókákat, verseket, meséket. 

 A mese leglényegesebb elemeit (szereplőket, eseményeket), fel tudják sorolni. 

 Legyenek képesek a hallott mese, vers lényegét elmondani. 

 Tudjanak a könyvekben kép alapján tájékozódni. Ismerjék és szeressék a könyveket. 

 Vegyenek részt dramatikus játékok közös műsorszerkesztésében. 

 

5.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Az éneklés, zenélés, körjátékozás óvodai életünk minden napján jelen van, hasonlóan a 

meséléshez. Már a beilleszkedés időszakában eszközként használjuk az érzelmi biztonság, és 

az óvónő-gyermek bensőséges kapcsolatának kialakításához az ölbeli játékokat, ringatókat, 

mondókákat. A dalos játékok, szerepcserés körjátékok kedveltek óvodásaink körében.  

Zenei nevelésünk célja a zenét szerető gyermekek nevelése és a zenei anyanyelv 

megalapozása. 

Zenei nevelésünk feladatai: Elsősorban a magyar néphagyományokra támaszkodik. A 

magyar gyermek zenei anyanyelve a magyar gyermekdalok. Életkornak megfelelő és művészi 

értékű más népek dalait is hallgassanak a gyerekek.  

Módszerünk, eszközünk: Az énekes játékhoz csak azokat az eszközöket használjuk, 

amelyekre a játékhoz feltétlenül szükség van (pl. kendő, gyűrű stb.) Ezek az eszközök 

szimbólumok melyek a játék szabályait erősítik. 
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Óvodapedagógus feladata 

 Teremtsen minél több lehetőséget a gyermeknek a környezetük hangjainak 

megfigyelésére. 

 Kapjanak lehetőséget a gyerekek zenei fejlesztés területén a ritmusérzék; a belső 

hallás fejlesztésére; a mozgásfejlesztésére. 

 A szabad játék alatt adjon lehetőséget a zenére történő mozgásra is. 

 Bátorítsa a gyermekeket a dallamok, ritmusok, dalszövegek kitalálására. 

 A zenei nevelés szerves részét képezze a hangszerekkel való ismerkedés, álljon 

rendelkezésre minél több ritmushangszer, amelyeket gyermekek használhatnak. 

 Fejlessze a gyermekek ritmusérzékét, hallását, mozgását. 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére 

 Óvodáskor végére kialakul a ritmusérzék, fejlődik a belső hallás, az emlékezet a 

dallamok felidézésével, a zene iránti igény alapja megszilárdul. 

 Dallamokhoz mozgást, játékot találnak ki. Próbálkozzanak a dallamrögtönzéssel. 

 Felismernek dallammotívumokat, néhány környezetbeli hangot (többféle zenei és 

zörejhangot), hangszereket (ritmushangszereket, az óvónő által bemutatott 

hangszereket). 

 Megkülönböztetik a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú fogalompárokat 

dallamban, ritmusban. 

 Tudnak egyszerű mozgásokat végezni helyes testtartással, ismernek néhány tér-forma 

alakítási lehetőséget (sor, csiga, kör stb.).  

 Tudnak természetes tempóban járni, segítség nélkül tempót tartani. 

 Vidáman, jókedvvel énekelnek, táncolnak, mondókáznak, a szerepeket kiosztják. 

 Kialakul zenei kreativitásuk. 

 

5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

A rajzolásra, festésre, mintázásra, kézi munkára a nap bármely szakában lehetőség van. 

Tartalmában és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal. A tevékenység lényege az, 

hogy a gyermek a világgal kapcsolatos benyomásait, tapasztalatait, élményeit a rajzban 

elrendezi – mint a játékban. Az alkotás örömmel tölti el a gyermeket, ezért nem az eredmény, 

hanem maga a tevékenység a fontos. 

Célunk a gyermekek alkotás vágyának kielégítése, eszközhasználat begyakorlása, 

alaptechnikák elsajátításának segítése, kreativitás fejlesztése.  

Továbbá a műalkotásokkal a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés. 

Feladataink:  

 Érdeklődés felkeltése a vizuális tevékenységek iránt. 

 A tevékenységhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. 

 A gyermek egyéni képességek szerinti differenciált fejlesztése. 

 Az ünnepek előtti teremdíszítésbe, teremrendezésbe, környezetalakításba a gyerekek 

bevonása. 
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 Változatos anyagokkal való ismerkedés során előtérbe helyezzük a természetes 

anyagokat. 

 Változatos technikákkal való ismerkedés.  

 Elsődleges feladatunk az alaptechnikák biztonságos begyakorlásának segítése 

(rajzolás, festés, mintázás, ragasztás, vágás, hajtogatás, tépés). 

 Néphagyományhoz kapcsoló technikákkal való ismerkedés (szövés, fonás, anyagozás, 

nemezelés). 

 Segítjük az eszközök célszerű használatának begyakorlását (finommotorika 

fejlesztése). 

 Lehetőséget biztosítunk játékeszközök, kiegészítők készítésére. 

 Az óvoda rendezvényein gyermekek alkotásaiból való kiállítás készítése. 

 A tehetséges gyermekek bátorítása. 

Módszerünk, eszközünk: Esztétikus élménynyújtással, a környezet esztétikai alakításával, 

illetve műelemzésekkel, közös alkotásokkal, minél többféle technikák megismertetésével, 

ajándékok készítésével és még sok más, saját maga által megválasztott eszköz és módszer 

használatával érheti el az óvodapedagógus a célját, figyelembe véve a játékba való integrálást.  

A pedagógus a saját szaktudásának megfelelően alkalmazza és használja fel ezeket az 

eszközöket és módszereket, természetesen odafigyelve az esztétikus, igényes munkák 

kivitelezésére, és a természetes anyagok használatára. 

 

Óvodapedagógus feladata 

 Egyes technikákhoz kapcsolódó megoldások, munkafogások, eszközök megismerésére 

és gyakorlására minden gyermeknek lehetősége legyen. 

 Az óvodapedagógus mindig építsen a gyermekek természetes érdeklődésére, 

tevékenységvágyára. 

 A vizuális tevékenységre az egész nap folyamán biztosítson teret, lehetőséget. 

 Az életkori sajátosságoknak, egyéni fejlettségekhez és képességekhez igazodva segítse 

a képi-plasztikai kifejezőképességet, a komponáló-, térbeli tájékozódó – és rendező 

képességek alakulását. 

 A gyermek valamennyi alkotását értékként kezelje. 

 A tevékenységek irányítása során, az alkalmazott technikai eljárásokhoz kapcsolódó 

tudnivalókat változatos szóhasználattal, érthető, az eljárásra jellemző kifejezésekkel 

mutassa be, gyarapítva a gyermekek szókincsét. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Örömmel és szívesen alkossanak. 

 Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. 

 Biztonsággal, rendeltetés-szerűen használják a vizuális tevékenységhez használatos 

eszközöket. 

 Legyenek képesek érzelmeiket, gondolataikat vizuálisan kifejezni. 

 Rajzaikban jelenjenek meg az apróbb részletek, formák. 

 Alkalmazzák bátran a színeket.  

 Legyenek téralkotásban ötletesek és együttműködők. 
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 Plasztikai munkáik legyenek egyéniek, részletezők. 

 Csodálkozzanak rá a szépre, tudjanak gyönyörködni benne. 

 Élményeik megjelenítésére bátran alkalmazzák a képi kifejezés változatos eszközeit. 

 

5.5. Mozgás 

Célunk: Az egészséges életmódra nevelés, a természetes mozgások alakítása és fejlesztése. A 

fontos személyiség-tulajdonságok alakítása, fejlesztése (bátorság, kitartás, fegyelem, 

közösségi-érzés, alkalmazkodó képesség). 

Testi képességek fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, testtartás), a növekedés 

és önbizalom elősegítése. 

A légző-, keringési-, csont-, és izomrendszer teljesítőképességének növelése. 

A mozgáskoordináció alakítása. A szem-, kéz-, láb koordinációjának fejlesztése. 

A nagymozgások, a rugalmasság, az egyensúly párhuzamos fejlesztése. 

 

Feladatunk, hogy a gyermekek elsajátítsák a természetes mozgások elemeit (járás, futás, 

kúszás, mászás), ismerjenek és gyakoroljanak gimnasztikai rendgyakorlatokat.  

Feladatunk a változatos eszközök és kézi szerek alkalmazásával fejleszteni a gyermekek 

ügyességét, kitartását, koncentráló-képességét, pontos, esztétikus mozgás kivitelezését, 

térben, időben való látását, izomzatát.  

Törekszünk minden nap alkalmat teremteni a spontán egészségfejlesztő mozgásra, mind a 

levegőn, mind pedig a csoportszobában. A mindennapi mozgásban figyelnie kell az óvónőnek 

a tartásjavító-, és a lábtorna beépítésére, valamint a mozgásigény kielégítésére. A 

pedagógusnak feladata a nagy udvar lehetőségeit kihasználva minél több időt eltölteni a 

gyerekekkel a friss levegőn. A mozgás megszerettetését a változatos játékok beépítésével 

tudja leginkább elérni.  

 

Módszereink, eszközeink: ugyanúgy, mint a többi tevékenységnél, a pedagógusnak szem 

előtt kell tartania a játékba való integrált nevelést. Ezt kiegészítheti saját személyiségére és 

tudására jellemző módszerekkel. Az óvoda eszközeit figyelembe véve a pedagógus 

szabadsággal rendelkezik az eszközválasztásban. 

Az óvodában a gyerekek többnyire a mozgás, a tevékenykedés által szereznek tapasztalatot a 

környezetükről. A mozgásfejlesztés a nagymozgásoktól a finommotorikus tevékenységekig az 

egész személyiség fejlődését segíti, alakítja a szociális képességeket, kedvezően befolyásolja 

az értelmi fejlődést. A mozgás az egész életet átszövi, a testnevelés mellett a játékot, a 

környezeti nevelést, a művészeti nevelési területeket, a gondozási tevékenységeket. 

 

Óvodapedagógus feladata 

 Minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél hosszabb időtartamon keresztül 

a szabad levegőn való tartózkodásra.  

 Az óvónő feladata a mindennapos frissítő mozgáshoz szükséges megfelelő terület 

biztosítása, a baleset megelőzése. 

 Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyerekek az alapvető mozgásformák 

gyakorlásával. 
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 Folyamatosan fejlessze a gyermekek mozgását és egyensúlyérzékét. 

 Segítse elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának fejlődését. 

 Változatos eszközök használatával színesítse a tervezett tevékenységeket 

 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére 

 Megismerkednek és elsajátítják a természetes mozgások elemeit (kúszás, csúszás, 

mászás, szökdelés, futás). 

 Képesek megfelelő tempó, ritmus- vagy irányváltoztatással nagymozgások, finom 

mozgások végzésére. 

 Ismerik az alapvető téri irányokat. Képesek mozgásuk koordinálására.  

 Mozgás közben tudnak irányt változtatni az irányok megnevezésével. 

Óvodáskor végére összerendeződik a mozgás, a szem-kéz, szem-láb koordináció, változatos 

sportolási lehetőségekkel biztosítjuk a gyerekek mozgásigényét, állóképességük fejlődését. 

Ezzel megalapozva az egészséges életvitel kialakulását. 

 

5.6.A külső világ tevékeny megismerése 

Az óvodai környezeti nevelés áthatja az óvodai élet egészét. Elsősorban szokásokon, a 

hétköznapok apró történésein keresztül érvényesül. Itt alapozódnak meg a cselekvési és 

magatartási szokások, az emocionális viszonyok, valamint az elemi tapasztalatok a 

környezettel kapcsolatban. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési 

területen a környezet felé irányítsuk. A növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülése, a 

szülőföld, a hazai táj, a lakóhely, az itt élő emberek, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeinek megismerése, szeretete és 

védelme vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához 

2014-ben megkaptuk a Madárbarát óvoda címét, 2017-ben, majd 2020-ban intézményünk 

elnyerte a Zöld Óvoda címét is. 

A helyi hagyományok és szokások, a közösséghez való tartozás élményét ismerjék meg. A 

család és a tárgyi kultúra értékeit tanulják meg szeretni és védeni. 

 

Az óvodai környezeti nevelés célja:  

 a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása;  

 olyan érzelmi alapozottság érdeklődési kedv felkeltése a világunk iránt, amely 

kedvező alapja lehet a környezettudatos életmódnak. 

 

 Az óvodai környezeti nevelés feladata: 

 környezeti fogalmak tisztázása, ismeretszerzés, a gyermek fejlettségéhez mérten 

 természetszeretet és más élők tiszteletének kialakítása;  

 alkalmazkodás a természeti és társadalmi környezetünkhöz;  

 a természetvédelem megalapozása;  

 környezeti kultúra kialakítása, tudatformálás: 

– életmód, életvitel;  

– gondolkodásmód; 

– viselkedés;  
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– természetvédelem;  

– értékrend alakítás; 

– a felelősségérzet kialakítása.  

Pedagógiai céljainak, a tevékenységi terület sajátosságainak, a gyermekek szükségleteinek és 

a környezet lehetőségeinek figyelembevételével választja meg pedagógiai módszereit. 

 

Óvodai tevékenységeink, amit a „Zöld Óvoda” cím jegyében végzünk  

 kiskertek kialakítása  

 komposztáló használata  

 madár-, és lepkeitató kialakítása 

 rovarhotel telepítése 

 szelektív hulladékgyűjtés  

 kupak gyűjtés, műanyag flakon gyűjtés – ezek újrahasznosítása 

 kirándulások  

 „Zöld” jeles napok: 

Szeptember 18. Takarítás világnapja 

Október 6.     Állatok Világnapja  

Október 21.        Földünkért világnap 

Március 23.        Víz Világnapja  

Április 22.          Föld Napja  

Május 10.           Madarak és Fák Napja 

 Madárbarát- Lepke kert fenntartása 

 Takarékossági tevékenységek –víz, energia, papír. 

 

A pedagógus feladatai:  

 A gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve, természetes 

érdeklődésükre alapozva, olyan belső környezetet kell kialakítani az óvodában, ahol a 

gyermekek növényekkel, állatokkal élhetnek együtt és ahol azok élete, fejlődése az 

ember gondoskodásán múlik. 

 A természet érzelmi és értelmi megközelítése egyszerre történik, de a hangsúly 

általában az egyik oldalon van, és ez nem életkor függvénye. A kisgyermekek 

esetében természetesen az érzelmi oldalnak kell dominálnia. Legelőször az 

intellektuális érzelmekre kell hatni. Biztosítani kell a gyermekek számára a közvetlen 

tapasztalatszerzést, hiszen semmivel nem pótolhatók a szabadban tett séták, 

kirándulások és az erdei óvoda.  

 A természettel kapcsolatosan kialakult íratlan szabályokat a szokás szintjére kell 

emelni (pl. nem bántjuk az állatok lakhelyét).  

 Mind több lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a gyermekek a természet szépségeit, 

hangulatait a gyakorlatban tapasztalják meg. A látottak, hallottak helyes irányítással 

értéket jelentenek a gyerekeknek, és ez lesz az alapja a felnőttkorra kialakuló 

természetbarát magatartásnak, természetvédelemnek.  

 Tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését.  
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 Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. 

 

A környezeti nevelés megvalósulásának lehetőségei  

A gyermekek számára kezdeményezett könnyed, vidám, játékos tevékenységek, melyeknek 

szervezése során olyan helyzeteket teremt az óvodapedagógus, ahol a nevelés közben 

értelmezett környezetet - benne önmagát - a gyermek élményszerűen tapasztalja, megfigyeli, 

cselekvő játszó részese. Ez megvalósulhat:  

 csoportszobában;  

 óvoda udvarán;  

 sétákon;  

 kirándulásokon. 

 

A tevékenységnek jellemzője kell, hogy legyen: 

 a személyes tapasztalás, vizsgálódás;  

 a kötetlen szemlélődés és kötött szempontok alapján történő megfigyelés.  

A tevékenységeknek tartalmaznia kell:  

 különbségekre, hasonlóságokra (összehasonlításokra), csoportosításokra irányuló 

kereséseket;  

 ítéletalkotásokat, relációk feltárását;  

 konkrét és absztrakt fogalmak megalkotását;  

 kapcsolatok keresését.  

 

A környezeti nevelés elemi tudományos megismerési módszerei az óvodában 

 Szenzitív játékok: melyek a gyermekek érzékszerveinek és személyiségének 

„érzékenyítésével” segítenek, hogy nyitottakká váljanak környezetünk és a kapcsolódó 

problémák iránt is.  

 Megfigyelések:  

o folyamatos, visszatérő (pl. évszakonkénti);  

o egyszeri (pl. csiga, hernyó);  

 Vizsgálatok (pl.: nagyítóval apró élőlények keresése talajban, vízben);  

 Összehasonlítások (pl.: lenyomatminták, virágszirmok, falevelek összehasonlítása 

különféle szempontok alapján); 

 Mérések (pl.: különféle becsléseket igazolni - egyik edénybe több víz fér, mint a 

másikba);  

 Kísérletek (pl. fajsúlykísérletek, oldódási kísérletek);  

 Modellezés, avagy a valóságban meglévő jelenségeket leegyszerűsítve megcsinálni a 

gyerekekkel együtt (szennyezett víz megtisztítása műszerrel, ülepítéssel). 

 

 Az óvodai környezeti nevelés területei:  

A témakörök egymással szoros kölcsönhatásban vannak, az évszakváltozások alárendeltek és 

a helyi lehetőségekben konkretizálódnak. 
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 Külső, természeti környezet  

 Külső, ember alkotta környezet  

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását 

 

A külső, természeti környezet megismerése, védelme és megóvása: 

 Időjárási jelenségek évszakonkénti jellemzőinek megfigyelése (Szempontok: 

hőmérséklet, levegő vízháztartása, levegő mozgása)  

 Levegő, víz, talaj, és ezek védelme (Szempontok: szín, szag, súly, tisztaság)  

 Levegő, víz és talaj kapcsolata a növényekkel, állatokkal, emberekkel 

 Elemi csillagászati és földrajzi ismeretek (Például: a Föld formája, a Föld mozgásai, 

az évszakok váltakozásai, a Földgömb) 

 Állatvilág megfigyelése évszakonként más és más szempontok alapján (Például: 

utódgondozás, évszakonkénti életmód, lakóhely-változtatás stb.) 

 Az állatvilág néhány speciális jellemzője, valamint az állatok viselkedése (Például: 

kommunikáció az állatok között, az állatok vészjelei, az állatok szag - és illatjelei) . 

 Állatvilág védelme  

– környezetünk állatainak élőhelyeit nem zavarjuk; 

– „nem szeretem" állatokat közelebbről megismerjük, 

– állatok etetése (évszakonként eltérő), 

– közeli állatmenhely rendszeres látogatása, támogatása, 

– óvoda területén itatók, etetők kihelyezése 

 Növények megfigyelése, elemi növénytani ismeretek (Például: jellemző levélformák, 

virágok, termések, növényi társulások; festőnövények, gyógynövények, konyhakerti 

növények, gyümölcsök stb.)  

 Növényvilág védelme, helyes viselkedés az erdőben, mezőkön, parkokban stb.  

 Különleges állatok és növények (például védettek és kipusztultak)  

 Növény- és állatgondozás az óvoda épületében és az udvaron  

 Az élő és élettelen természet nevezetes napjainak megünneplése. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 a gyermek tisztában van az évszakoknak megfelelő időjárási jelenségekkel 

 tudjon különbséget tenni az évszakok között, ismeri az évszakok jellegzetességeit 

 ismeri a napszakokat  

 ismeri a növény szót, tisztában van a növények fejlődésével, fogyasztásával 

 gyakorolja a növénygondozást  

 tisztábban van azzal, hogy az élethez szükség van vízre, levegőre, talajra  

 tartsa fontosnak a levegő, a víz és a talaj védelmét  

 tudatosodik bennük, hogy a Földön élünk  

 szívesen tanulmányozza a Földgömböt  

 kialakulnak azok a magatartási formák, szokások, melyek a természeti környezet 

megóvásához szükségesek  

 A külső, ember alkotta környezet megismerése, védelme és megóvása  
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 A gyermeket körül vevő környezet különféle tárgyai: épületek, eszközök és tárgyak, 

járművek  

 Az eszközök és anyagok ökológiája, vagyis mi miből van 

 Városi környezet: közlekedési ismeretek, magatartásformák; városszerkezet 

(Budapest); levegőszennyezés, vízszennyezés.  

 Környezetünk technikája (fűtés, világítás, folyóvízhasználat)  

 A komfort technikákhoz kapcsolódó takarékos magatartási szokások.  

 Hulladékkezelés (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás)  

 Vásárlási szokások (természetbarát csomagolópapírok, tisztítószerek, élelmiszerek)  

A városban élő gyerekeknek olyan helyzeteket kell teremtenünk, melyek során érzi, hogy rá 

és a tevékenységére szükség van. Arra kell törekednünk, hogy a környezeti nevelésünk 

részeként játékos feladatokon keresztül lásson mintát (pl. energiatakarékosság, 

víztakarékosság).  

 

Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:  

 ismerik a környezetükben lévő néhány intézmény rendeltetését 

 elemi közlekedési ismereteik vannak  

 ismerik a gyalogos közlekedés alapvető szabályait 

 tudják csoportosítani a járműveket aszerint, hogy hol közlekednek 

 tisztában vannak azzal, hogy az energiahordozókkal takarékoskodni kell 

 tudják, hogy egyes tárgyak milyen anyagból készültek  

 tudják, hogy egyes tárgyak milyen anyagból készültek kialakulnak azok a szokásaik, 

melyek a társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 

5.6.1.Matematikai tartalmú tapasztalatok 

Célunk: Matematikai tartalmú ismeretek szerzése és alkalmazása a tevékenységekben. 

Felkelteni az érdeklődést a környezet formai, alaki, mennyiségi, téri és síkbeli viszonyai iránt. 

Ezzel fejleszteni akarjuk a gyermekek kognitív képességeit, logikai gondolkodását, 

koncentrációs képességét, elvont gondolkodását, formák tulajdonságainak megfigyelését, 

hasonlóságok, különbözőségek megnevezését, monotónia tűrését, stb.  

Feladatunk: A különböző tevékenységekkel összekapcsolva könnyen elsajátíthatják a 

megfelelő téri tájékozódást, környezetükben, csoportszobájukban, otthonukban. Arra 

törekszünk, hogy a gyermekek ne csak térben, hanem síkban is jól tájékozódjanak, mert ez 

alap az iskolai tanulásban. A környezetükben, azt tapasztaltatjuk meg, hogy a matematika 

szerves része a mindennapi életünknek. 

A gyermekek észreveszik, miben különböznek a tárgyak egymástól, miből van több-

kevesebb. A természettel való ismerkedés közben, a kirándulások helyszínein a fák, a 

termések, a virágok adják a matematikai tapasztalatokat: sok-kevés, hosszú-rövid, színek, 

formák stb. A térirányok megfigyelésére ad lehetőséget például a madarak etetése (lent, fönt, 

bent). A madárkalács készítésénél a magok nagysága, sokfélesége kerül előtérbe. 

Az évszakok megfigyelésével az idő válik érzékelhetővé. 

A kerti munka során a palánták ültetése ad matematikai tapasztalatot (hosszabb-rövidebb, 

párosítás). 
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Módszerünk, eszközeink: A pedagógus szabadság érvényesítésével megtapasztalás, 

megélés, átélés, megfigyelés, beszélgetés, magyarázás. Az eszközöket a természetből és a 

környezetünkből választhatjuk. 

A gyermekben igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés 

igényét.  

Ennek érdekében indokolt esetben, felhasználja az IKT eszközök alkalmazásában rejlő 

lehetőséget. 

Összekapcsolva a környezeti nevelést és a matematikai tevékenységeket a fejlettségi mutatók 

is ennek jegyében készültek. 

 

Óvodapedagógus feladatai  

Az óvodapedagógusnak biztosítania kell az önálló véleményalkotást, a döntésképesség 

fejlesztését kortárskapcsolatban és a környezet alakításában. 

 Fedezzék fel az őket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseit. 

 A megismerési folyamatban szerezzenek mennyiségi és formai tapasztalatokat, 

matematikai fogalmaik alakulnak. Helyesen használják a matematikai fogalmakat. 

 Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat 

szerzését a természetben. Az ítéletalkotást a mennyiségszemléletüket alakítsa és 

segítse. 

 Összehasonlításokat, méréseket végezzenek, kísérletezzenek. Ismerjék fel a 

halmazok változásait. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Ismerjék fel a mennyiségi-, téri-, síkbeli és nagyságrendi viszonyaikat. 

 Érti és helyesen használja a névutókat. 

 Szétválogatja a tárgyakat tulajdonságaik és rendeltelésük szerint. 

 

5.7. A munka jellegű tevékenységek 

A munka jellegű tevékenység a gyerekek saját személyükkel és környezetükkel közvetlenül 

összefüggő tevékenysége, amelyben higiénikus, esztétikus, harmonikus világot teremtenek 

maguk körül. Az önként vállalt, örömmel és jól teljesített feladat növeli az önbecsülést; a 

környezet megismerésének, a környezethez való viszonyulásnak és beilleszkedésnek, a 

tapasztalatok, ismeretek megszerzésének és gyakorlati alkalmazásának is eszköze. 

Célunk, hogy a gyerekekben fokozatosan alakuljon ki a munkához való pozitív hozzáállás, 

hogy a közösség életében, környezetük alakításában aktívan és felelősen résztvevő gyerekeket 

neveljünk. 

Feladatunk, hogy játékos és örömet szerző formában alakítsuk ki a gyerekek 

felelősségérzetét, kötelességtudatát, elősegítsük közösségbe való beilleszkedését, növeljük 

kitartását, értékelését és önértékelését, átéreztessük a feladat elvégzésének örömét, sikerét. 

Tartsák tiszteletben és becsüljék meg mások munkáját. 
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A munka jellegű tevékenységek tartalma: 

A munka a személyiség fejlesztésében fontos szerepet játszik. A munka jellegű 

tevékenységgel (a segítés, a segítségadás, az önkiszolgálás, és a társak kiszolgálása, az 

együttesen végzett közösségi tevékenységek, alkalomszerű megbízatások, önként vállalt 

feladatok teljesítése) elősegítjük a gyerekek közösségi emberré válását, alakítjuk 

alkalmazkodó képességét, fejlesztjük önállóságát. 

 

Az óvodánkban a gyerekek munka jellegű tevékenységei a következők: 

Saját személyükkel kapcsolatos munka: 

 Önkiszolgálás. 

 Testükkel kapcsolatos tevékenységek (öltözködés, étkezés, mosdóhasználat, 

fogmosás). 

 A környezet rendben tartása. 

Közösségért végzett munka 

 Naposi tevékenység. 

 Egymás segítése.  

Az óvoda és a csoport mindennapi életével kapcsolatos tevékenységek 

 Teremrendezés. 

 Segítés a felnőtteknek. 

 Megbízatások. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Törekednek az önállóságra, szívesen vállalnak önként is feladatokat. 

 Ismerik meg az eszközök használatával járó veszélyeket is. 

 Legyenek rendszeresen visszatérő feladatai, teljesítsék pontosan a megbízásokat. 

 Gondozza, óvja környezetében lévő növényeket. 

 

5.8.A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Célunk: A tapasztalatszerzés, a tevékenyég örömének átélésével a tanulás, a tudás iránti vágy 

felkeltése. Fejlődjön a gyermekek megismerési képessége, alakuljon képszerű gondolkodásuk, 

és váljon tudatossá szóbeli kifejezésük. Az óvodai tanulás kiemelt elsődleges célja az óvodás 

gyermekek kompetenciáinak fejlesztése.  

Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés 

szükséges (gyakori kérdezősködés, a környezet apró változásaira való felfigyelés, koncentrált 

figyelem, kiemelkedő emlékezet, képzelőerő, és eredetiség). 

 

Feladatunk, hogy a tanulás hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződjenek: érzékelésük, 

észlelésük, megfigyelésük pontosabb, figyelmük tartósabb, emlékezetük, fantáziájuk 

gazdagabb legyen. 

A gyermekeket a kíváncsiság, az óvónőhöz fűződő kapcsolat, a problémahelyzet és az 

önállóság motiválja a feladat megoldására. 

A pedagógus feladata odafigyelni a gyermek vizuális, akusztikai, kinesztetikus észlelés-, és 

érzékelés képességének, a verbális emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítására. Az 
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egyéni adottságokat az optimális terhelhetőséggel és a motiválással próbálja fejleszteni, 

bővíteni. Az így szerzett spontán tapasztalatokat és ismereteket egymásra épülve kell 

rendszereznie a gyermek gondolkodásában. 

A tanulás, ha akadályba ütközik vagy a tanulási folyamat megreked egy szinten, a gyermek 

fejlődési üteméhez igazodóan egyéni felzárkóztatás, fejlesztés szükséges. Az óvónő feladata 

biztosítani ezt, vagy csoporton belül, vagy pedig egy szakember bevonásával, a szülővel 

egyeztetve. 

Módszerünk, eszközeink: Tetszőleges idő fordítható egy-egy témára, a természeti és 

társadalmi környezet megismerésére, és a hozzá tartozó játékra, verselésre, mesélésre, ének-

zenére, énekes játékra, a rajzolás, festés, mintázás és kézi munkára. 

A tervben vannak állandó részek, valamint háromévente, illetve évente változó részek, és 

mindez időben változhat a gyermekek pillanatnyi hangulata, viselkedése és felkészültsége 

szerint. A fejlesztés tevékenységi formákban, szervezet időkeretekben valósul meg. 

Módszerhasználatát tudatosság, célszerűség és változatosság jellemzi. 

Tervező munkánk még hatékonyabbá válhat az által, hogy megismerjük a gyermekek 

előzetes, más forrásból (család, bölcsőde) származó tudását, tapasztalatait. Szükség esetén 

tapintatosan korrigáljuk, alakítjuk a helytelen szokásokat, téves ismereteket. 

A tanulás folyamatában a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált 

feladatadással késztetjük sokféle tevékenységre. A játékosság a tanulás egész folyamatában  

érvényesül. Ezért az óvodapedagógus gyakran egyénileg, vagy mikro csoportban foglalkozik 

a gyermekekkel, ezzel is több lehetőséget biztosítva a folyamatos játéklehetőségre.  

Az óvodapedagógusok tudatosan terveznek olyan szervezési módokat, munkaformákat, 

módszereket, (pl.: páros-, csoportos tevékenységek, projekt, stb.), amelyek lehetővé teszik a 

gyermekek számára a helyes viselkedési normák, mintaként szolgáló cselekvések, 

kommunikáció megismerését, a segítő együttműködést, közös feladatmegoldást és a 

csoportközösség erősítését. 

Megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása. 

Az óvodai tanulás folyamatos, szabad játékba integrált, önkéntes és cselekvéses 

tapasztalatszerzés.  

A teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, 

hanem az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, komplex módon történik. A 

tanulás a nevelési folyamat szerves része. 

Lehetséges formái 

- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása) 

- játékba integrált, cselekvéses tanulás 

- gyermeki kérdésekre és válaszokra épülő ismeretszerzés 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

- gyakorlati problémamegoldás  

- az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban megvalósuló 

tanulás. 
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Az óvodai tanulás tervezett pedagógiai folyamat, elsődleges célja az óvodás gyermek 

kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulás támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire 

6. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet. Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek 

közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai 

munkához. Ezért óvodánk a három éves időszak alatt a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséért 

mindent megtesz, a játékba való integrálást figyelembe véve.  

Célunk, hogy az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet érjenek el 

gyermekeink, amit az előző tevékenységi formák megfelelő és szakszerű továbbadásával 

valósíthatunk meg. A gyermeki kompetenciák fejlesztése pontos nevelő –oktató munkát vár el 

a pedagógusok részéről. 

Feladatunk:  

 A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe vesszük az életkoron túl az egyéni 

fejlettségi szint figyelemmel kisérése. 

 Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális érettség megszerzése.  

– A testi fejlettség: Az életkorának megfelelő alakváltozás, teherbírás, összerendezett, 

harmonikus mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való 

képesség kialakulása. 

– A lelki képességek szintje: A gyermek lelkileg kiegyensúlyozott legyen, ismerje a 

viselkedés általános szabályait. Rendelkezzen a tanuláshoz szükséges képességekkel - 

szándékos bevésés, figyelem -, megfelelő kommunikációval, elemi ismeretekkel 

önmagáról és a környezetéről. 

– Szociális képességek szintje: A gyermek szociális érettsége a környezete és társai felé 

irányuló elfogadásban, a velük való együttműködési- és kapcsolatteremtési 

képességében jelenik meg. Elsajátítja az alkalmazkodó képességet, a feladattudat 

kialakulóban van nála, és kezdenek kibontakozni az ismeretszerzési tevékenységekhez 

szükséges tulajdonságok. 

Ha szükségesnek látjuk, külső szakember segítségét vesszük igénybe, a szülő 

beleegyezésével. A kiemelt figyelmet érdemlő gyerekek iskolaérettségi kritériumainak 

teljesítése. Náluk különösesen próbáljuk biztosítani a differenciált nevelést is.  

 

Az óvodából az iskolába való átmenetet segíti az óvodai a nevelés: 

 a képességek, készségek megalapozásával, fejlesztésével, 

 a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, kitartás, figyelem, fegyelem önállóság, 

szabálytudat, kommunikáció, együttműködés kialakításával, 

 a tudás iránti vágy felkeltésével, szándékos tanulás iránti pozitív attitűd 

megalapozásával. 
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7. Ünnepeink, hagyományaink 
Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek óvodai életében. Perspektívát adnak, megerősítik 

a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyermekekben az összetartozást, a 

közösségi érzést. A közösen át élt ünnepek gazdagítják élményeiket, ezzel jó alapot biztosítva 

játékuk tartalmának változatosságához. Az ünnepekre való készülődés, a várakozás izgalma a 

meghittség, mind gazdagítja érzelem világukat, az elfogadást, erősíti az egymás iránti 

szeretetet.  

 

7.1. A gyermekek születésnapjának megünneplése minden esetben az adott naphoz közeli 

napon történik. Az óvónők által kialakított módon: köszöntéssel, apró ajándék készítésével. A 

szülők ebből az alkalomból származást igazoló papírral tortát hozhatnak az ünnepeltnek. 

 

7.2. Óvodai élet hagyományai, ünnepei, programjai 

Az évszakok változásai a hagyományok megőrzése elsősorban a népdalokban, a dalos 

körjátékokban, a kézműves tevékenységben kerülnek kifejezésre.  

A hagyományok megélésével alapozzuk meg a szülőföldhöz való kötődés, hovatartozás 

érzését, a hazaszeretet, magyarság erősítését, identitását. 

Intézményen kívüli havi programjaink szervezésével tágabb környezetünkről is szereznek 

benyomásokat, tapasztalásokat, kitágul a világ előttük.  

 

Őszi programok, ünnepek, nyílt napok: 

  Szülői értekezlet 

  Takarítás világnapja 

  Mihály napi vásár (Nyílt nap) 

  Állatok világnapja 

  Szüreti mulatság 

  Földünkért Világnap 

  Iskolatáskás nap  

  Fotózás 

  Márton nap (Nyílt nap: Lámpás felvonulás) 

  Adventi naptár készítése 

 

Téli programok, ünnepek, nyílt napok: 

  Mikulás  

  Luca nap 

  Karácsonyi műsor (Nyílt nap) 

  Farsang (Nyílt nap) 

   

Tavaszi programok, ünnepek, nyílt napok: 

  Március 15-e ünneplése 

  Víz világnapja (Nyílt nap) 

  Húsvéti locsolkodás, nyuszi érkezése 

  Fotózás 
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  A Föld napja (virág ültetés) 

  Anyák napja (Nyílt nap) 

  Madarak és Fák napja 

  Gyereknap 

  Évzáró szülői értekezlet 

 

Nyári programok, ünnepek, nyílt napok: 

  Apák napja (Nyílt nap) 

  Delfino nap, ballagás (Nyílt nap) 

 

Az ünnepekkel kapcsolatos óvodapedagógusi feladatok 

 Az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból, de előzményei illeszkedjenek 

a gyermekek természetes életmenetébe. 

 Előzze meg tevékeny érzelmi ráhangolás. 

 A gyerekek is vegyenek részt az előkészületben (teremrendezés, ajándékkészítés, 

ünnepi ruha) 

 Az ünnep hangulatát emelheti a felnőtt közösség „ajándéka”: bábozás, közös éneklés, 

színházi előadás). 

 Az óvodapedagógusok és a dajka közösen tervezzék és szervezzék meg a feladatokat. 

 

Az óvodapedagógus feladata az érzelmi nevelés területén 

 A szeretet és kötődés képességének fejlesztése. 

 A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése. 

 Az élménybefogadás képességének fejlesztése. 

 Az érzelmek kifejezőképességének fejlesztése. 

 Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése. 

 Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése. 

 Erkölcsi szokás-és szabályrendszer kialakítása 

 A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együtt-játszás, együtt-dolgozás 

képességének kialakítása. 

 A felnőttekkel és a gyerekekkel kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása, 

gyakorlása. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, felnőttekhez és ez nyilvánuljon meg  

o érzelmeikben, szavaikban, tetteikben. 

 Érdeklődnek társaik iránt. 

 A tevékenységeket türelmesen végzik, türelemmel és figyelemmel hallgatják 

óvónőiket, társaikat. 

 Igényükké válik a helyes viselkedés szokásainak, szabályainak betartása. 
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 Ismerik és gyakorolják a közösségi szokásokat, szabályokat. 

 Kialakulj siker és kudarctűrő képességük, önfegyelmük. Szívesen vesznek részt az 

óvodai ünnepeken. 

 

8. Gyermek- és ifjúságvédelem 
Célja: Feltárni azokat az okokat, melyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, 

veszélyeztethetik. „A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.” – határozza meg a Gyermekek 

védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység.  

Óvodásaink megfelelő családi háttérrel rendelkeznek. Amennyiben külső környezet 

vizsgálása is szükségessé válik, felvesszük a megfelelő intézményekkel a kapcsolatot a 

gyermekvédelmi felelős kezdeményezésével (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő központ, 

Gyermekvédelmi ügyintéző, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság). 

Az óvónők rendszeres kapcsolatot tartanak az óvoda orvosával, a szülőkkel, és szükség esetén 

a szakellátással.  

A gyermekvédelmi felelős biztosítja, ellenőrzi a megfelelő balesetmentes környezet 

kialakítását is.  

 

Az óvodavezető feladata:    

 Az óvodai keretek között adjon meg minden segítséget a hátrányok csökkentéséhez. 

 Keresse a prevenciós lehetőségeket a veszélyeztetett státus kialakulásának esetleges 

megelőzésére.  

 A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen 

nevelhető gyermekeket térképezze fel, szűrje ki, koordinálja a feladatokat.  

 A veszélyeztetettségi okokat mérje fel, vegye nyilvántartásba a gyermeket és közben a 

változásokat kísérje figyelemmel, ezekről az illetékeseket tájékoztassa. 

 Segítően közreműködjön, tegyen javaslatot segélyek, térítési csökkentés 

odaítélésében, szociális ügyek intézésében segítsen.  

 Szükség esetén végezzen családlátogatásokat az óvónőkkel, készítsen 

környezettanulmányokat.  

 Tartson kapcsolatot a megfelelő gyámügyi szervekkel, Családsegítő Központtal, a 

Nevelési Tanácsadóval, Szakértői Bizottsággal, Gyermekjóléti Szolgálattal, orvossal, 

védőnővel az Önkormányzat Szociális Osztályával. A jelzőrendszert működtesse. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen 

nevelhető gyermekeket feltérképezze a csoportban. 

 Fokozott toleranciával bizalmas kapcsolatot alakítson ki a gyermekkel. 
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 Tapintatos, személyes kapcsolatot tartson a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy 

segítségre szorulnak.  

 Ismerje meg és kísérje figyelemmel a család körülményeit. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végezzen. 

 Kompenzálja a problémákat a családgondozás és az egyéni bánásmód keretei között. 

 A családot tartsa tiszteletben, a család nevelését segítse. 

 Titoktartási kötelezettségét tartsa be.  

 Az óvodavezetőt rendszeresen tájékoztassa, és évente írásban számoljon be 

munkájáról az óvodavezetőnek. 

 

9. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

9.1. Környezeti nevelés elvei3 

Óvodánkban kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek, családok és óvoda dolgozói számára 

megteremteni az egészséges, biztonságos környezetet. 

Mind az emberi,- tárgyi,- természeti környezet nevelő hatása meghatározó a gyerekek 

életében. 

Az a gyermek, akit egészséges, minőségi környezet vesz körül, az óvodai élet megszervezésén 

keresztül természetesen válik felelős saját környezetéért. 

A helyi adottságokat figyelembe véve alakítjuk ki, a természet- és környezetvédelmi 

feladatokat.  

 

Cél a közvetlen környezet megismerésének segítése és a környezet iránti felelősségtudat 

alakítása, fenntartható fejlődést segíti. 

 

Feladat 

 Óvoda természeti környezetének, élővilágának megismerése, ápolása és védelme 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Környezetvédelem 

 Hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtés 

 Energiatakarékosság 

 Lakóhely megismerése, épített és természeti környezet védelme 

 

 

9.2.  Egészségnevelés elvei4 

Óvodánkban a mindennapos működésben kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges, 

biztonságos környezet kialakítására, az egészségmegőrzéssel és egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra. 

 

Cél testileg és lelkileg egészséges gyerekek nevelése. 

 

 
3 -4 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 6.§ és 128.§ 
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Feladatok 

 Egészséges táplálkozás biztosítása. Gyümölcs, zöldség fogyasztás, valamint elegendő 

folyadék bevitel biztosítása. 

 Testi egészség fejlesztése, mindennapos testnevelés, testmozgás.  

 A gyerekek igényeihez igazodó, hosszan tartó, egybefüggő idő biztosítása a 

szabadban, friss levegőn.  

 Az időjárásnak megfelelő öltözködés biztosítása, a mindennapos játszókertben való 

szabad mozgáshoz. 

 Lelki egészség fejlesztése. Gyermekek életkorának megfelelő önismereti játékok, 

tevékenységek, érzelmek kifejezésére alkalmas módszertani eszközök biztosítása. 

 Bántalmazás, és bármilyen erőszak megelőzése. 

 Baleset megelőzés, elsősegélynyújtás. 

 Személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővítése, gondozási feladatok ellátása, 

önállósodás támogatása. 

 

10. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések. 

Óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az egyenlő 

bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 

segítő intézkedésekre.  

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjük különösen: 

 Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés minden formája. 

 az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a 

felvételi kérelmek elbírálásánál, 

 az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során, 

 a teljesítmények értékelésénél, 

 az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele 

során, 

 a különböző juttatásokhoz való hozzáférés során, 

 az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő 

konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi beszámolójában 

pedig értékeli azok megvalósulását, a szükséges korrekciókat megteszi. 

 

11.A pedagógiai programunk végrehajtásához szükséges mérési értékelési 

feladatok 

11.1. Óvodánk önértékelési rendszere 

Az önértékelési program Készítési kötelezettség Intézményünk - a nevelési- oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (2) bekezdése figyelembevételével, elkészíti az Oktatási 

Hivatal által kidolgozott és az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott "Önértékelési 
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Kézikönyv óvodák számára" standard alapján előírt 5 évre szóló - átfogó - intézményi 

önértékelési programját. Az intézmény önértékelés munka célja, hogy az EMMI rendelet 145. 

§ (2) bekezdésében meghatározott intézmény önértékelési feladatok az intézményben ellátásra 

kerüljenek. Az intézményi önértékelés alapvető, legfontosabb célja, hogy segítséget adjon az 

óvoda pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez azzal, hogy megmutatja, hogy az óvoda 

hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. Az átfogó intézményi önértékelés részei, 

és egyben szintjei az alsó szinttől felfelé:  

 a pedagógus önértékelés, a vezető önértékelés, valamint az intézmény önértékelés 

célja, hogy: az intézmény az önértékelés mindhárom szintjén az elvárások teljesülését 

értékelje úgy, hogy: pedagógus önértékelésnél a pedagógus önmagára, vezető 

önértékelésnél a vezető önmagára, intézmény önértékelésnél a vezető és nevelőtestület 

közösen végzi az értékelést; 

Az értékelés alapján megállapításra kerüljenek a kiemelkedő területek és a fejlesztendő 

területek. Az intézmény a fejlesztendő területek fejlesztése érdekében intézkedési tervet 

készítsen, a fejlesztési tervben szereplő szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programok 

megvalósítását, eredményességét újabb önértékelés keretében vizsgálja.  

 

Pedagógus pedagógiai munkájának értékelése a pedagógus kompetenciák mentén. 

Pedagógus önértékelése és értékelés alapján 5 évre szóló önfejlesztési tervet készít, amit 

évente felülvizsgál. 

 

Az óvodavezető az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet 

készít, amit évente felülvizsgál.  

 

Az intézmény átfogó önértékelésének megállapításaira intézkedési tervet készít a 

nevelőtestület a fejlesztendő területekre (5 éves ciklusban egyszer )  

 

11.2.Pedagógus dokumentációjának ellenőrzése: az óvodavezető irányítja és ellenőrzi a 

tervezési dokumentumok kidolgozottságát. 

 Csoportnapló: A gyermekcsoport nevelési programjának szokás- és szabályrendszer 

tervezése, tevékenységi rendszer képességfejlesztési terve, mindezek megvalósítását 

segítő szervezési feladatok. 

 Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentuma: 

Minden nevelőmunka tudatos végzése magában rejti a fejlődés nyomon követését, az elért 

eredmények figyelemmel kísérését, a belső kontrollt, amellyel a gyermek fejlődése 

biztosított. Ehhez elengedhetetlen, hogy a fejlődési szakaszokat nyomon kövessük, 

elemezzük és a fejlődés menetét ez alapján határozzuk meg.  

A gyerek fejlődéséről fél évente részletesen kidolgozott jellemzést készít az óvodapedagógus, 

melyet fénymásolva kézhez kapják a szülők. Az esetleges kérdéses területeket fogadóóra 

keretén belül beszéli meg az óvónő a szülővel. 
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11.2.1. Óvodánk dokumentációs rendszere (a tudatos pedagógiai munka tükörképe) 

Alapelveink: Használhatóság! Átláthatóság! Egyszerűség! 

 Óvodai törzskönyv – óvoda alapadatait, nyilvántartását tartalmazza. Vezetésért 

felelős: Óvodavezető 

 Felvételi és előjegyzési napló – az óvodát igénylő, jelentkező gyerekek nyilvántartó 

lapja - Vezetésért felelős: Óvodavezető 

 Felvételi – és mulasztási napló: A csoportba felvett és járó gyermekek napi 

nyilvántartását és alapadatait tartalmazza.  Vezetésért felelős: óvodapedagógus 

 Csoportnapló: A csoport tudatos nevelési-képességfejlesztési, tanulási, szervezési 

tervét szokás-és szabályrendszerét tartalmazza. Vezetésért felelős: óvodapedagógus 

 A gyermek egyéni fejlődési naplója: tartalmazza a gyermekek folyamatos fejlődését, 

fejlesztését az óvodai portfólióját tartalmazza. Vezetésért felelős: óvodapedagógus 

  Szabályzatok:  

o Pedagógiai Program: Az ÓNAP alapján elkészített, helyi pedagógiai ígéretét 

tartalmazza. Elkészítésért felelős: óvodavezető, nevelőtestület. 

o Szervezeti és működési szabályzat: Az óvoda jogi dokumentuma, ami a belső 

kapcsolattartást, jogokat és kötelességeket és a külső kapcsolatokat 

szabályozza.  Elkészítésért felelős: óvodavezető, nevelőtestület. 

o Házirend: Szabályozza a szülő és az óvoda kapcsolatában a jogszerű 

működést. Elkészítésért felelős: óvodavezető, nevelőtestület. 

o Intézményi önértékelés: Az óvoda működésének minőségi garanciáját a 

folyamatos minőségi fejlődést segíti. Elkészítésért felelős: óvodavezető, 

nevelőtestület. 

 

11.3. A gyerekek egyéni fejlődésének mérési-, értékelési rendszere 

Célunk a gyermeki játékszabadság figyelembevételével és tiszteletben tartásával az egyéni 

képességek olyan szintre történő fejlesztése, hogy a környezetében jól eligazodó, jó 

kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, iskolai életre alkalmassá váló gyermekeket 

neveljünk. 

Feladatunk a gyermekek folyamatos megismerése, fejlődésük folyamatos nyomon követése, 

fejlődési körülmények biztosítása. 

Minden egyes gyermekhez meg kell találunk, azokat az eszközöket módszereket, amelyekkel 

biztosítani tudjuk fejlődésüket. A szülőket fél évente, igény szerint folyamatosan tájékoztatjuk 

gyermekeik fejlődéséről. 

Az óvodai nevelés feladata  

 szociális képességek 

 verbális képességek 

 testi képességek 

 értelmi képességek fejlesztése 

A fejlődés nyomon követése: 

 megfigyelési szempontok az óvodapedagógus tapasztalatai és jegyzetei 

alapján 
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 kérdések, beszélgetések, cselekedtetés, feladatok, a gyermek játéka és tanulási 

tevékenysége alapján, főként spontán, alkalmanként szervezett helyzetekben 

valósul meg 

Óvodánkban olyan fejlettségi szintet rögzítő mérőlapokat dolgozunk ki, amelyekkel 

biztosítjuk a gyermekek teljes körű mérését, így értékelhetővé válik a gyermekeink fejlődése. 

A mért adatokat írásban rögzítjük. 

Az óvodapedagógus tájékoztatást készít a gyermek fejlődéséről, valamint javaslatot tesz a 

további fejlődéshez szükséges fejlesztés feladatairól. 
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12. Érvényességi nyilatkozat 

A Pedagógiai Program 2022. november 25-én lép hatályba.  

Hatályát veszíti az előző 2020-ban készült pedagógiai program. 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása 

Felülvizsgálata: két évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok 

figyelembevételével. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, írásban kezdeményezni a fenntartó és a nevelőtestület 

felé a felülvizsgálat tényét, idejét, módszerét, felelősöket. 

A módosítás indoka lehet: 

 jogszabályváltozás, 

 alapító okirat tartalmának változása, 

 Óvodai nevelés országos alapprogramjának változása, 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatát 2024. augusztus 31-ig kell elvégeznie a 

nevelőtestületnek.  

 

A Pedagógiai Program nyilvánossága 

 A hatályba lépett Pedagógiai Programot-t meg kell ismertetni az óvoda minden 

alkalmazottjával, óvodahasználóval. 

 A Pedagógiai Programban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 

 

Az óvoda pedagógiai programja nyilvános, honlapunkon olvasható, a  szülők tájékoztatást 

kapnak róla, illetve az óvodavezetőtől kikérhető. 
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13. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

  

A nevelőtestület 100 %-os arányban elfogadta ….../2022. számon. 5 

 

Az óvodavezető jóváhagyta a pedagógiai program módosítását6 

 

 

Budapest, 2022. 11. 24.     P.H.                       ………………………………. 

Óvodavezető   

 

 

 

              

           

A pedagógiai program módosítását a szülők közössége megismerte …../2022. számon. 

 

 

Budapest, 2022. 11. 24.               ………………………………. 

Szülők nevében 

 

 

 

 

Szakértő véleményezte:                                                       ……………………………. 

                                                                                                    Mészáros Istvánné 

                                                                                                szakértő. ig. szám:   SZ021041 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A fenntartó egyetértését nyilvánította a Pedagógiai program módosítását és jóváhagyta. 

…../2022. számon7 

 

Budapest, 2022. 11. 24.               ………………………………. 

            Fenntartó 

                                                              P.H. 

 

 

 

 

 
5 Nkt.26.§ - 70.§ 
6 Nkt. 26.§ és 69.§. 
7 Nkt. 26 §. és 85.§. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Delfino Óvoda nevelői értekezletén. 

Helye: Delfino Óvoda székhelyén  

Ideje: 2022. 11. 24. 1500 

Jelen vannak:  Delfino Óvoda óvodavezetője 

Delfino Óvoda nevelőtestülete 

/ a mellékelt jelenléti ív alapján 2 fő/ 

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető: óvodapedagógus 

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

I. A Delfino Óvoda Pedagógiai Program módosítását elfogadása 

Megkérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzatok a Pedagógiai Program 

elfogadásáról.” 

Nyílt szavazás:  nevelőtestület –2 fő 

   Igen: 2 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

A Nevelőtestület a Pedagógiai Programot egyhangúan elfogadta. 

HATÁROZAT 

A Delfino Óvoda nevelőtestülete a  …../2022.sz határozatával Pedagógiai Program 

módosítását elfogadta. 

Az Óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet. 

 

Budapest, 2022. 11. 24.          

            

Hitelesítő…………………………..  Jegyzőkönyv vezető………………………… 

 

 

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

       ……………………………..  ………………………………….. 

       ……………………………..  …………………………………... 

      ……………………………..  …………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delfino Óvoda     1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

Pedagógiai Program     OM: 201972 

 

 

57 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Delfino Óvoda szülői értekezletén. 

Helye: Delfino Óvoda székhelyén  

  

Ideje: 2022. 11. 24.. 14:00 

Jelen vannak: Delfino Óvoda óvodavezetője 

Óvoda szülői képviselők 

/ a mellékelt jelenléti ív alapján 3 fő/ 

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető: ................................... 

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

1.A Delfino Óvoda Pedagógiai Program módosításának ismertetése,  

2. Megkérem a jelenlévőket, tegyenek fel kérdéseket a pedagógiai programmal  

kapcsolatban.  

3. A szülők a Pedagógiai Program módosítását megismerték és  

Nyílt szavazás:  szülő –3 fő 

   Igen: 3 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 

A szülők a Pedagógiai Program módosítását megismerték  

 

 HATÁROZAT 

A Delfino Óvoda szülői közössége a  …../2022.sz határozatával Pedagógiai Program 

módosítását megismerték és véleményezték. 

Az Óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet. 

 

Budapest, 2022. 11. 24. 

     

          ................................. 

Jegyzőkönyvvezető 

Hitelesítő:…………………………..  

  

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

                    ……………………………  ………………………………….. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlési értekezletén. 

Helye: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. székhelyén  

  

Ideje: 2022. 11. 24. 1500 

Jelen vannak: Delfino Óvoda óvodavezetője, óvodapedagógusa 

                         DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. tagjai/ a mellékelt jelenléti ív alapján  

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető:  

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

                     1. Delfino Óvoda Pedagógiai Program módosításának ismertetése. 

                     2. A közgyűlés tagjai kérdéseket tesznek fel a Delfino Óvoda Pedagógiai céljáról  

                     feladatáról. 

         3. A Kft. Közgyűlése megismerte a Delfino Óvoda Pedagógiai Program     

módosítását. 

Nyílt szavazás:   

   Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 

A Delfino Óvoda fenntartója az DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlése a 

Pedagógiai Programban a módosításokkal egyetértett.  

A pedagógiai program módosítása külső szakértő bevonásával történt meg, mely 

többletköltséget ró a fenntartóra.  

  

HATÁROZAT 

A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. a  ……../2022.sz határozatával Pedagógiai Program 

módosításával egyetértett. 

DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszöni a részvételt, bezárja az 

értekezletet.     

Budapest, 2022. 11. 24. 

Jegyzőkönyvvezető:............................. 

Hitelesítő:………………………….. ... 

 

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

       ……………………………..             ...................................................... 

 

 

 

 


