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1. JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 

 2o11. évi CNC: törvény a nemzeti köznevelésről 

 

 Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, annak 2003. évi LXV. 

törvénnyel történt módosítása, ezek végrehajtási utasításai (1-14/1994. MKM 

rendelet) 

 Egyházi Törvénykönyv (Codex Inris Cananici) 

 A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása a 2002. 

évi IX. törvény 

 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alap-

programjának kiadásáról 

 51/2004. (III.23.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alap-

programjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 Melléklet az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. 

(VI.8.) MKM rendelethez Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszereléséről és módosításai  

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

és módosításai  

 Egyházi Törvénykönyv  

Vatikáni Zsinat dokumentumai 

 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) kormányrendelet 

módosításáról 

 

Továbbá a fenntartói rendeletek. 

Az óvoda működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat. 



2. BEVEZETÉS 
 

Egy életre szólóan meghatározóak a kisgyermek korban megszerzett ismeretek, 

és magatartásformák. A keresztény nevelést is már kisgyermek korban kell elkezdeni, 

mert minden kornak meg van a maga jellemzője, mind érdeklődésben, mind olyan 

értékekben, amelyekre érzékenyek. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik. Keresztény nevelésre minden gyermeknek 

szüksége van. Sok gyermek már a családban megkapja ezt a nevelési módot. Szülein 

keresztül megérzik Isten szeretetét, megismerik Jézus Krisztus életét otthoni 

tapasztalataik során. Megtanulják a rend, a tisztesség, a tisztelet fogalmát. Vannak 

olyan kicsi gyermekek, akik a katolikus óvodában szerzik meg első vallásos 

ismereteiket. Az őket körülvevő felnőttek - óvónők, dajkák - példájából tapasztalják 

meg Isten szeretetét. A keresztény óvónők és dajkák keresztény világnézetükkel, 

keresztény erkölcsi normák betartásával, keresztény közösségi életükön keresztül 

szavaikkal, tetteikkel, példamutatással tudják segíteni a gyermek keresztény 

nevelését. A katolikus óvoda egész napja: a játék, a munka, a tevékenységbe ágyazott 

tanulás egy sajátos jellegű világszemlélettel történik. Az óvodai nevelés során képessé 

válnak a hit befogadására, nyitottá, kezdeményezővé válnak a másik felé és a 

környezetükhöz. A tanulási folyamaton belül az anyanyelvi nevelést, a verset, mesét 

a rajzolást, mintázást, kézimunkát, az éneket, zenét, énekes játékokat a külső 

(teremtett) környezet tevékeny megismerését és a mozgást vallásos légkörnek kell 

áthatnia. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, melynek 

értékét gyakran kevéssé ismerik. A katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a 

kincs a Szülő számára fokozatosan föltárul kibontakozik.  Nagyszerű lehetőség, hogy 

a gyermekek a legfogékonyabb korszakukban keresztény értékrend alapján 

nevelkedjenek. Előny a vallását gyakorló szülő számára biztonságba tudni gyermekét 

a mai felgyorsult világban. 

 

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 

velem tettétek „(Mt25.40) 



2.1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

KÜLDETÉSE 
 

Jelenlegi óvoda épülete 1970-ben épült, állaga jó állapotban van. Rendben 

tartott épület tágas, világos csoportszobákkal, öltözőkkel, mosdókkal. Az épületben 

főzőkonyha is működik. Jelenleg két osztatlan, Kis-középső és Nagy-középső 

csoporttal működik. Óvónők száma 2012.szeptember 1-től 4 fő, felsőfokú 

végzettséggel rendelkeznek. Egy óvónőnek van környezet nevelői és fejlesztő 

pedagógusi végzettsége. Dajkák száma kettő fő. Csoportszobai berendezési 

tárgyainkat eszközpályázat és SZK segítség útján folyamatosan pótoltuk. 

Képességfejlesztő eszközök pótlásra kerültek, de további fejlesztésük a cél. A 

csoportszobai játékeszközök pótlására, cseréjére évente egy alkalommal szükség van, 

hiszen a mindennapi igénybevételtől elhasználódnak ezt a költségvetés terhére 

oldottuk meg minden évben. Az udvar az elmúlt években sokat fejlődött. Megtörtént 

a rossz kerítés cseréje, korszerű fajátékok kerültek az udvarra, melynek szabályszerű 

telepítését ellenőrizték. Az udvart fásítottuk, hogy gyermekeink a nyári erős 

napsütéstől védve legyenek.  

 

2.1.1. A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé: 

 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé 

vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a 

Krisztust követő embernek. Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, 

vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus 

evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a 

hívek lelkébe, életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai nevelésnek is. A 

misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés és a tanulás 

megalapozása folyik. A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg 

egyre több embert segíthetünk az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért nyitottak 

vagyunk mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus 

szellemiségét, más felekezetekből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási 

szokásaikat. 

 

2.1.2. A katolikus intézményküldetése a pedagógus felé: 

 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. 

Csak akkor érheti el célját, ha az óvodapedagógusokat, sőt a technikai dolgozókat is 

áthatja a katolikus küldetéstudat. A katolikus óvoda otthona a benne megvalósuló 

keresztény életnek, melyet minél több család számára kell vonzóvá tenni. Ezért olyan 

dolgozókra van szükség, akiknek mindennapi életük tesz tanúságot hitük mellett. 

 

2.1.3. A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé: 

 



A katolikus óvoda éppen olyan gyermek intézmény, mint az állami fenntartásúak, 

azonban szemléletében, életrendjében arra törekszik, hogy a gyermekekben 

megalapozza a krisztusi értékrendet, a katolikus életformát. A mindennapos lelki 

beszélgetések célja a gyermekekben a hitformálás, és elfogadás képességének 

alakítása. Ezeken a beszélgetéseken örökérvényű igazságokat dolgozunk fel a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, mint a szeretet, segítés, 

igazmondás, egymásra figyelés, bocsánatkérés, vigasztalás. Az óvodapedagógus 

figyel a tehetségekre utaló jelekre és képességeinek megfelelően foglalkoztatja az 

ilyen gyermeket. A felzárkóztatásra is nagyobb hangsúlyt fektet. Az egészségesen 

fejlődő gyermek el kell, hogy érje az óvodáskor végére az iskolai munkához, az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, tovább vigyék a keresztény 

közösségben átélt mintát. Szeretnénk, hogy a Tiszajenői”Jó Pásztor” óvodából 

kikerülő gyermekek a mennyei Atya szeretetét élvező és érző, a társak és a világ felé 

nyitott, kreatív, testileg-lelkileg egészséges emberré váljanak. 

 

2.1.4. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei: 

 

A katolikus óvoda, része az egyház küldetésének, különösen a hitre való nevelés 

területén. Amikor katolikus nevelésről szólunk Jézus által adott küldetésről van szó, 

szükséges megfontolni: 

 A Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli 

küldetést. 

 A hívők számára át kell adni Krisztus életét, amely az ember teljes 

kibontakozásához vezet. 

 Az Egyházi Törvény könyv rendelkezéseit. 

 A zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat. 

A katolikus óvoda, része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való 

nevelés területén. Az Egyház a katolikus óvoda által, mely fölkínálja korunk 

embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális 

párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember 

személyiségének teljes kibontakozásához vezet. 

 

2.2. KATOLIKUS GYERMEKKÉP, KATOLIKUS ÓVODAKÉP 
 

2.2.1. Katolikus gyermekkép 

 

Gyermekképünk felvázolásakor szükséges figyelembe venni a 3-6 éves korú 

óvodás gyermekek életkori sajátosságait: 

-A gyermeki személyiség egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi 

és biológiai értelemben is egyedi személyiség s egyben szociális lény is. 

- Fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, érési folyamat 

törvényszerűségei és a spontán, tervszerűen biztosított környezeti hatások határozzák 

meg. Figyelembe kell venni az egyéni sajátosságokat és a fejlődés eltérő ütemét. 



Törekszünk a gyermeki személyiség egyéni kibontakoztatására, a sokoldalú és 

harmonikus fejlődés biztosítására,melyhez fontos a gyermeki személyiség 

tiszteletben tartása,a gyermek szeretete. Kiemelten fontos, hogy testileg-lelkileg 

egészséges gyermekeket neveljünk, ezért nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges 

életmód szokásainak kialakítására. Szervezetük edzett, ellenállóképes legyen, 

mozgásuk összerendezett, és célszerű. Tanulják meg szeretni a természetet, és 

alakuljon ki a természet védelmének, megóvásának igénye. Boldog, kiegyensúlyozott 

gyermekké váljanak, ezt a kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló óvodai légkör 

biztosításával segítjük. Az elfogadó, segítő, derűs óvónői magatartás, a pedagógus 

személye mindenkor példa legyen. Családhoz igazodva, a családdal együtt az egyéni 

képesség, és fejlettség figyelembe vételével érhetjük el, hogy alkotóképes, másokra 

érzékeny, világosan gondolkodó, felelősséggel cselekvő gyermekké váljanak. 

A keresztény óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget 

fejleszti a vallási neveléssel, a keresztény értékek hordozásával, megismertetésével. 

A keresztény pedagógusnak a gyermek nevelése során az emberi személyiség 

teljes kibontakoztatására és a gyermek különleges védelmére kell törekednie. Szem 

előtt kell tartania, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, 

s ezt a katolikus óvoda csak kiegészíti. 

A gyermek személyiségének kibontakozásában meghatározó szerepe van a 

személyi és tárgyi környezetnek, ezért nagyon fontos a megfelelő pedagógusok 

kiválasztása, és az esztétikus, tiszta, keresztény értékeket hordozó környezet 

kialakítása 

 

2.2.2. Katolikus óvodakép 

Óvodaarculat: 

 

„ Bizony, bizony mondom nektek:…..Én vagyok a jó pásztor, ismerem 

enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és 

én ismerem az Atyát.”(Jn 10,1-14). 

 

A Jó Pásztor Óvoda nevet választottuk, mert szeretnénk, hogy Jézus Krisztus jó 

pásztor módjára soha ne hagyja el óvodánkat, terelgesse tanításaival az igaz hit és 

szeretet felé óvodás gyermekeinket, családjukkal és az óvoda nevelő- testületével 

együtt. 

 

Óvodakép: 

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda szakmailag önálló nevelési intézmény, amely segíti a családi 

nevelést. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Óvodánk betölti óvó-védő, 

szociális, és nevelő személyiségfejlesztő funkcióját a szülők igénye szerint, 

pedagógiai tevékenység rendszerével, és tárgyi környezetével. Szorgalmazzuk a 



sajátos nevelési igényű gyermekek (beilleszkedési, tanulási, és magatartási zavar) 

segítését megfelelő vizsgálati helyre való utalással. Ezen diagnózissal bíró 

gyermekek kiemelt figyelemmel történő nevelésük megfelelő rehabilitációs kezelés 

mellett történjen. 

 

2.3. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 
 

A gyermek hitének ébresztése, és fejlesztése, hogy hitvalló felnőtt kereszténnyé 

váljanak, s majdan a keresztény közösség tudatos, aktív tagjává legyenek. 

Óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása az életkori, és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével. 

A szociális életképesség fejlesztése járuljon hozzá az érzelmekre épülő, 

kapcsolatteremtő képesség igényének kialakulásához. 

A testi, a szociális értelmi képességek, egyéni, és életkor szerinti alakítása , érzelmi 

biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével. 

A hazai táj, a szülőföld szeretetére, a környezeti, természeti értékek megőrzésére, 

védelmére, gondozására neveljük a gyerekeket.  

Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a 

következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez, 

és a keresztény értékrendhez kell igazodniuk. 

A keresztény nevelés során képessé válik a gyermek a hit befogadására, 

megváltozik a viszonyuk saját magukhoz, önmagukhoz, kapcsolódásuk az 

emberekhez, a természeti és tárgyi környezethez. 

Elegendő időt kell biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben 

történjen. 

 

2.3.1. A hitre nevelés erősítése 

 

 A hitre nevelés folyamán a gyerekek Jézus Krisztus személyével, tanításaival, 

cselekedeteivel, játékos formában ismerkednek. 

 A lelki beszélgetések segítsék az óvodába járó gyerekek lélekbe való 

növekedését. 

 Fedezze fel Isten nagyságának és jóságának nyomait az őt körülvevő világban. 

 Meg kell tanítani a gyermeket Jézus szeretet példájára, megmutatni számukra 

mi a szeretet, élethelyzeteken keresztül. 

 Óvodai élet során a katolikus hitélet megtapasztalása. 

 Bibliai ismeretek. 

 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben. 

 A katolikus értékek erősítése, és kiegészítése, valamint közvetítése a 

gyermekek által a családba. 

 Krisztustól tanult erények: megbocsájtás, felebaráti szeretet, segítőkészség, 

bűnbánat, önzetlenség fejlesztése. 



 A teremtett életre való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése 

(öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség). 

 

2.3.2. Az érzelmi, az erkölcsi nevelés, és közösségi nevelés biztosítása 

 

Az óvodás gyermek legfőbb igénye érzelmi függőségeinek kielégítése az 

érzelmi biztonság. Érzelmi támogatást nyújtó nevelői attitűd mellett feladat, 

hogy a gyermekben kialakuljon, és felerősödjön: 

 

o az érzelmi beleélés, 

o az érzelmek felismerésének képessége, 

o az indulati élet elvárható uralása. 

o a teremtő Isten gondoskodásának megélése. 

 

Az óvodai program tartalmának megvalósításán keresztül fejlődnek ki a 

gyermekben: 

 

o A szociális érzelmek: együttérzés, segítőkészség, bizalom, részvét, 

örömszerzés, bánat, fájdalomokozás felismerése, átélése. 

o Esztétikai érzelmek: a szép iránti fogékonyság; a művészi élmény 

befogadására való igény, és képesség fejlesztése, verselés, mesélés, 

ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, mintázás,kézimunka. 

o Erkölcsi érzelmek: igazságosság; lelkiismeretesség; felelősség 

érzésének megtapasztalása; az őszinteség; igazmondás, hazugságokhoz 

való viszony. 

o Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen 

szocializálható, valamint kiemelkedő képességű gyermekek elfogadó 

szeretete. Szükség esetén segítése, megfelelő szakemberek 

közreműködésével. 

o Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása, a szülőföldhöz való 

kötődés alapozása. 

o Egyházi, és világi ünnepek megélése. 

o Szokás, és normarendszer megalapozása. 

 

Az érzelmi nevelés alapja az egész óvodai életnek. 

Világunk tele van erőszakkal, a felnőttek nem mindig mutatnak jó példát 

egymás tiszteletére, megbecsülésére. 

Az óvodás gyermek jellemző sajátossága, a magatartás érzelmi 

vezéreltsége, ezért elengedhetetlen a szeretetteljes, otthonos légkör 

megteremtése, pozitív érzelmi viszony kialakítása. Az óvónő modell 

értékű viselkedése, szeretet adása, és kifejezése segíti a másság elfogadását 

is. Tiszteletünk a gyermek iránt megtanítja őket mások (felnőttek, és 

társaik) tiszteletére, és megbecsülésére. A gyermek intézményi életét 

meghatározza, és befolyásolja, hogy óvodába lépéskor kedvező hatások 



érték-e. Az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat pozitív legyen. A 

közösségi nevelés lényege az együttműködés. Az óvodai nevelés 

folyamatában az egyén, és a közösség nevelése összefonódik. Olyan 

óvodai élet megszervezése kívánatos, amely a keresztény szellemiség 

jegyében folyik. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

o A gyermekek közötti kapcsolatrendszer bővítése, társas 

szükségleteik kielégítése /egymáshoz való alkalmazkodás/ 

o A szociális érzékenység fejlesztése /énkép, önismeret, önértékelés/  

o Az erkölcsi és akarati tulajdonságok alakítása/udvariasság, 

önzetlenség, akarat/ 

2.3.3. Az egészséges életmód alakítása 

 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. A katolikus nevelés az egész 

embert szolgálja, egészségre irányul. Egész életet csak úgy élhetünk, ha 

testünket a szellemi, és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. Az egészséges 

életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. 

 
2.3.3.1. Fejlesztés tartalma 

 A helyes életritmus életkoronként is eltéréseket mutat. A gyermek testi 

és szellemi fejlődésének alapvető feltétele a gondozás központi kérdése. 

A napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek 

(pihenés, étkezés, egyéb tevékenység) visszahatnak az életfolyamatokra. Az 

óvodapedagógus a gyermekek óvodában eltöltött idejét tudatosan, élettani 

szükségleteik figyelembevételével tervezze. 

A helyes életritmust a családdal együtt kell kialakítani. Ennek érdekében 

óvodai és óvodán túli ajánlott napirenddel segítsük a családi nevelést.  

 A táplálkozás a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. Az 

óvodában tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyerekek rendelkezésére. 

Mivel a gyermeknek nemcsak a fejlődését, de közérzetét is befolyásoló 

tevékenységről van szó, az óvónő ismerje az egyes gyermekek étkezési 

szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleg undorát – vagyis nagy 

tapintattal segítse, szoktassa őket a kívánt táplálkozási követelményekhez. 

Szorosan működjön együtt a családdal, s esetenként fogadja el a szülők 

adományait (zöldség, gyümölcs, ivólevek stb.) 

Az étkezés feltételeinek biztosításában maguk a gyermekek is részt vesznek, 

uzsonnáikat, zöldségtálaikat maguk készítik el (önkiszolgálás, naposi rendszer 

stb.) 



Különös figyelmet kell fordítani az esztétikus terítésre (textil abrosz, 

porcelánedények, gyermekkéz méretű poharak, kosarak, szalvéták stb.). 

 A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk 

gondozását, rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük 

kialakulását szolgálja. Az óvodapedagógus érezze át ennek jelentőségét, 

és maga is működjön közre az ápolási szokások alakítására, igyekezzen 

a gyermekekkel bensőséges kapcsolat kialakítására, alkalmazkodjék a 

gyermek egyéni igényeihez, otthonról hozott szokásaihoz. 

 Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de fejlesztheti a 

gyermek ízlését, önállóságát is. A gyermekek óvodai öltözéke legyen 

kényelmes. Cserecipő használata kötelező. Az óvodai ünnepélyek fényét 

emeli az ünneplőruha. Minden gyermek számára javasolt egy garnitúra 

tartalék fehérnemű. A pizsama és a tornaruha használata kötelező, 

amelyet a szülők biztosítanak a gyermekeik számára, tetszésüknek 

megfelelően. 

 Az edzés fontos az egészség megőrzéséhez. Elsősorban az óvoda udvara, 

kertje kínál e tekintetben jó lehetőségeket: levegőzés, a tornaruhában 

végzett testnevelés, alvás, játék, séta. 

A pihenés és alvás az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet 

kap. Az óvodapedagógus imával, mesével, énekkel altasson, és figyeljen fel a 

zaklatott, nyugtalan gyermekekre. A gyermekek alvási szokásait az 

óvodapedagógus tartsa tiszteletben beszoktatás idején (plüss állat, kendő stb.). 

Ahol a gyermekek pihennek, ott csend és nyugalom legyen. 

 

Testápolás: 

 Alakítson ki személyes, bensőséges kapcsolatot a testápolási, 

gondozási műveletek során. 

 Hívja fel a szülők figyelmét a hetenkénti hajmosás fontosságára, 

a körmök tisztántartására, amely betegségek forrása is lehet. 

 Segítse elő a papír zsebkendő használatát, az orrfújás gyakorlását. 

 Biztosítsa naponta legalább egy alkalommal a fogmosás, vagy 

szájöblítés lehetőségét. 

 Igényelje a tisztaságot és a rendet, vetesse észre a rendetlenséget, 

és megszüntetésébe vonja be a gyermeket is. Érje el, hogy ez a 

gyermek belső igényévé váljon. 

 

Táplálkozás: 



 Étkezés terén szervezzen az étkezéshez kulturált körülményeket, mindig 

tiszta, ép edényeket használjon. 

 Biztosítsa a megfelelő időt az önkiszolgálás szokásainak kialakítására, 

fokozatosan, tapintatosan végezze azt. 

 Érje el, hogy a gyermek csak a saját evőeszközével és saját tányérjából 

fogyassza az ételt, ösztönözze annak elfogyasztására. 

 Teremtsen lehetőséget az egész nap folyamán folyadék fogyasztására. 

 Alakítsa ki a napirendben, hogy azonos időpontban történjen az étkezés, 

így megerősödnek a táplálkozás feltételes reflexei. 

 Segítse elő az új ízek megismerését, megkedveltetését. 

 

Öltözködés: 

 Kísérje figyelemmel, hogy megfelelő váltócipőt biztosítsanak a szülők a 

gyermek számára. A papucs használata tilos! 

 Az óvónő irányítsa a gyermekek figyelmét a helyes öltözködés 

fontosságára, egészségvédelmük érdekében. 

 Biztosítsa, hogy a gyermek a lehető legkevesebbet várakozzon 

felöltözve fűtött helyiségben. 

 Kérje a szülőket, hogy legyen tartalék fehérnemű, nadrág stb. 

 Javasolja a szülőknek a gyermekek többrétegű öltöztetését. 

 Biztosítsa, hogy a gyermek bátran öltözhessen, vetkőzhessen a 

hőmérséklet változásának megfelelően. 

 

Mozgás: 

 Szervezzen minél több szabadban és csoportszobában végezhető 

mozgásos tevékenységet, a gyermek mozgásigényének kielégítésére és 

fejlesztésére. 

 Biztosítson a gyermek számára kirándulási lehetőséget is, amely a 

mozgásigény kielégítésén kívül együttes élményt nyújt. 

 Tájékozódjon a kirándulás előtt a helyszínről, a megközelítés módjáról, 

a hely balesetmentességéről, ösztönözze a gyermeket a környezet 

tisztaságának megóvására. 

 Juttassa a gyermeket öröm- és sikerélményhez a mozgás segítségével. 

 Az óvónő növelje a gyermek ellenálló képességét a szabad levegőn való 

rendszeres tartózkodással. 

 Biztosítsa, hogy a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban. 

 A csoportszobában gondoskodjon a mozgásos játékok alkalmával friss 

levegőről, kellemes hőmérsékletről. 



 

Pihenés: 

 Pihenés, alvás idején az óvónő biztosítsa a gyermeknek a nyugodt alvás 

körülményeit. 

 Ügyeljen arra, hogy a korábban ébredők ne zavarják a még alvókat. 

 Ne erőszakolja a mozdulatlanságot, az alvást. 

 Biztosítsa a levegőcserét az alvás alatt is. 

 

 

 

2.3.3.2. Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Elvégzi a saját személyével kapcsolatos feladatokat (testápolás, 

öltözködés, étkezés stb.), pihen, alszik, játszik, mozog. 

 Igény szerint használja a zsebkendőt. 

 Érzi, ha melege van, fázik, öltözködik le, fel. 

 Segít a csoportszoba rendjének helyreállításában, a tisztaság 

fenntartásában. 

 Önmaga is kezdeményez mozgásos játékot a csoportban és a szabadban. 

 Egyéni ötletei alapján alkot játékszabályokat. 

 Sétál, kirándul, ez alatt lég- és napfürdőzik. 

 Változatos mozgásokkal erősödik, differenciálódik mozgása. 

 Megismerkedik eddig ismeretlen ételekkel. 

 

2.3.3.3. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Önállóan mosakodik, törülközik, kezet mos, amikor szükséges. Ruhája ujját 

feltűri, fogat mos, fogápoló szereit tisztán tartja. 

 Helyesen fújja az orrát. 

 Tüsszentéskor a szája elé tartja a zsebkendőt. 

 Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként 

látja el. 

 Segédkezik a foglalkoztató átrendezésében. 

 Segítséget nyújt társainak és a felnőtteknek. 

 Étkezés közben kulturáltan viselkedik. Igényli az asztal esztétikai rendjét. 

 Helyesen használja az evőeszközöket. 

 Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik. 



 Ruháját hajtogatja. 

 Cipőfűzőjét megköti, cipőjét szükség esetén letisztítja. 

 Ügyel saját személye és környezete rendjére. 

 Az eszközökkel óvatosan bánik. 

 Óvja maga és társai testi épségét. 

 

 

 

 

 

2.3.3.4. Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Törekedjen a család és az óvoda gondozási szokásainak 

összehangolására, erősítse a helyes, egészséges életmód szokásainak 

kialakulását. 

 Törekedjen személyes példamutatással a helyes testápolás, étkezés, 

öltözködés, mozgás elsajátítására. 

 Tudatosan irányítsa a gyermek mozgástevékenységet a csoportban és 

szabadban egyaránt, testi fejlesztése, megfelelő terhelése érdekében. 

 

2.4 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

2.4.1 Fejlesztés tartalma 

A nyelv az emberek beszédtevékenységét szolgáló eszközöknek rendszert 

alkotó állománya, mely a valóság tükrözésére alkalmas jelekből áll. Az 

anyanyelv sokrétű, árnyalt rendszer, amelyet a gyermek minden tevékenysége 

közben a felnőttekhez és a társaihoz való viszonyának fejlődése során sajátít el. 

A beszédmegértés és a beszéd alapfeltétele a magán- és mássalhangzók pontos 

hallása és tiszta képzése. Az anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember a 

legjobban és legszívesebben beszél, s rendszerint az, amelyet gyerekkorában 

főként az anyjától tanult. 

Az anyanyelv a gondolkodás közvetlen eszköze, átfogja nemcsak minden 

tudatos, hanem valamennyi tudattalan tevékenységünket is. A beszéd által 

erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak 

ismeretei. A szép beszéd mélyíti érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét. 

Anyanyelvét korának megfelelő szókinccsel, nyelvi beszédfordulatokkal 

használja, mely alapját képezi az iskolai életnek. 



 

2.4.2 Feladatok 

 

Az óvónő 

 Teremtsen biztonságot adó szeretetteljes, beszéltető légkört az egész nap 

folyamán, amelyben a gyermek szívesen megnyilatkozik. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek élményeihez kapcsolódva és 

tapasztalatszerzéssel egybekötve, életszerű helyzetekben beszélhessen 

arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. 

 Mindig találjon időt, hogy válaszoljon a gyermek kérdésére, ne vegye el 

a kedvét állandó javítással, figyelmeztetéssel, dicsérje, ha szépen 

fogalmazza meg gondolatait. 

 Önképzéssel fejlessze anyanyelvi kultúráját olyan szintre, hogy beszéde 

legyen követésre méltó egyszerű, de változatos, éreztesse a nyelv 

kifejező erejét és szépségét. 

 Tegye képessé a gyermeket, hogy másokat meg tudjon hallgatni, 

kialakuljon a beszédfegyelme, érdeklődéssel hallgassa társait. 

 Biztosítsa mesék, versek által, hogy a gyermek aktív és passzív 

szókincse bővüljön, beszéde választékos legyen. 

 Segítse dicsérettel és bíztatással azon gyermeket, aki beszédhibával, 

beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzd. 

 

2.4.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Gondozás közben megtanulja szükségleteinek, kéréseinek szóbeli 

kifejezését. 

 A napi gondozási tevékenységek során (tisztálkodás, étkezés, 

öltözködés) új fogalmakkal ismerkedik, gyakorolja azokat, beépíti 

beszédébe. 

 A gyermekcsoport együttes tevékenysége során megnyilvánul a 

gyermek kapcsolatteremtési vágya, megnyilatkozási szándéka, 

érdeklődése társai iránt, alkalmazkodási képessége. 

 Közös tevékenysége során használja a párbeszéd különböző, 

együttműködést elősegítő formáit. 

 A változatos szerep és szituációs játékokban felismeri és gyakorolja a 

különböző beszédmódok, nyelvi eszközök használatát. 



 Bábozás, dramatizálás közben gyakorolja az elbeszélő és párbeszédes 

formákat, melynek során megtanulja a szóbeli kapcsolatok helyzeti 

sajátosságait. 

 Az óvónő és a gyermek együttes munkatevékenysége melletti jóízű 

beszélgetések során oldódik beszédgátlása. 

 Az irodalmi élmények hatására bővül szókincse a művek újbóli átélése 

közben, fejlődik nyelvi emlékezete. 

 Vizuális tevékenysége közben a nyelvi és képi, formai ábrázolást 

együttesen alkalmazza. 

 Ábrázolás közben egyéni fantáziája alapján tapasztalatokat szerez az 

arányok, irányok nyelvi kifejezésének gyakorlására, amely elősegíti az 

íráshoz – olvasáshoz szükséges képességek fejlődését.  

 Ének-zene, énekes játék közben észleli ritmikusan ismétlődő 

beszédhangokat, alkalmazza a jó beszédritmust. 

 Séták, kirándulások alkalmával ismerkedik a közeli és távoli 

környezetével, azok tárgyaival, fogalmaival, szókincse gyarapodik. 

 Matematikai tevékenység közben matematikai fogalmakkal ismerkedik, 

melyek megfogalmazása pontos nyelvi kifejezést kíván. 

 A feladatok megoldása során fejlődik problémamegoldó gondolkodása, 

képessé válik önálló ítéleteket alkotni. 

 mozgásos tevékenység során megérti a speciális kifejezéseket és ez 

alapján a gyakorlatokat végrehajtja. 

 

2.4.4. A fejlődés jellemzői 

 

3-4 éves korban 

 A gyermek egyéni fejlettségének megfelelően szívesen beszél. 

 Ismeri a környezetéhez tartozó tárgyak nevét. 

 Ismeri a legfontosabb szavakat, amelyek tulajdonságot mozgást jelölnek. 

 Gondolatait láncszerű, vagy szaggatott mondatokba önti. 

 Kérdés, kérés, felkiáltás formában nyilatkozik meg. 

 A hangzók egy részét tisztán ejti. 

 

 

4-5 éves korban 

 A gyermek bátran beszélget, elmondja korábbi élményeit. 

 Megjelenik a beszédében a „miért” kérdőszócska. 

 Érti és használja az ismert szavakat. 



 Gondolatait érthetően, összefüggően mondja el. 

 Alkalmazza a párbeszéd jellegzetes fordulatait. 

 Odafigyel társai beszédére, helyesen használja a jelen, múlt jövőidejű 

igéket. 

 Még előfordul helytelenül képzett hang. 

 

 

5-6-7 éves korban 

 A gyermek összefüggően beszél, aktívan használja kibővült szókincsét. 

 Elbeszélése folyamatos. 

 Nyugodtan meghallgatja társai és az óvónő beszédét. 

 Helyesen használja a névmásokat, névutókat, a különböző igemódokat. 

 Jól érthetően, megfelelő hangsúllyal beszél, összetett mondatokban is. 

 Beszédét gesztussal, arcjátékkal kíséri. 

 Tisztán ejt minden hangot. 

 

2.4.5. Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Tartsa szem előtt, hogy beszéde a gyermek szemében mintaértékű, ezért 

tudatosan törekedjen a kifogástalan, igényes, szép beszédre. 

 Tegye lehetővé a különböző anyanyelvi háttérből érkező gyermekeknek, hogy 

egyéni sajátos ütemben fejlődjön kifejezőkészségük, törekedjen szókincsük 

fejlesztésére. 

 Ösztönözze a gyermeket, hogy a különböző tevékenységek során szívesen és 

örömmel fejezzék ki gondolataikat, törekedjen beszédfejlesztő alkalmak 

létrehozására, építsen a gyermeki beszéd aktivitására. 

 

2.4.6. Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 

Cél: Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a 

változatos tevékenységeket.  

Feladat: 

- a gyermek saját teljesítőképességének megismertetése tapasztalatszerzésen 

keresztül 

- spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, 

rendszerezése 

- felfedezés, kutatás örömének a felfedezése 

- gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori  



sajátosságokra és tapasztalatokra, élményekre építve  

- tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,  

képzelet , gondolkodás, kreativitás fejlesztése 

- feladattudatuk fejlesztése, az önállóság, figyelem, kitartás, pontosság 

-  Az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek  

alapozása  

 

A kiemelkedő képességű gyerekek számára lehetőségeket kell teremteni tehetségük 

megmutatására (versenyek, sport tevékenységek, alkalmával), a témák változatos 

feldolgozásával (a hitre nevelő témákat más-más tevékenységgel dolgozzuk fel, ének, 

rajz, kézimunka, dramatikus játékok,), valamint változatos fejlesztések biztosításával, 

melyet óvodapedagógusok tartanak: érdekes színfoltot varázsolva a gyermekek 

mindennapjaiba. 

 - Ismerkedés a furulyával, zene-ovi. 

 

2.5 A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

GYERMEKEK NEVELÉSE 
 

Cél: 

A gyermekek fejlesztése során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve 

a gondozásra, az egyéni bánásmódra és a differenciált fejlesztésre kell kiemelten 

figyelni, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek eltérő fejlődési 

ütemének figyelembevételére, tanulási zavarok kiszűrésére, megelőzésére és 

korrekciójára.  

 

Feladatok: 

      - Hátrányos helyzet okainak feltárása 

      - Lehetőségek keresése az okok megszüntetésére 

      - Segítségnyújtás 

      - Lelki támogatás 

 

2.6 HELYI ADOTTSÁGOKBÓL, ÉS IGÉNYEKBŐL FAKADÓ 

NEVELÉSI ELVEINK 
 

2.6.1. Környezetvédelemre és természetszeretetre nevelés 
 

A környezetszennyezés és a természet pusztítása olyan méreteket öltött, hogy a 

kiutat a gyökeres szemléletváltásban találhatjuk. 

Már óvodáskorban alapozzunk meg egy olyan természetszemléletet, amely a 

természetet tisztelő, elfogadó, annak törvényeit tiszteletben tartó, jelzéseit 

befogadó személyiség sajátja. 

Vadasparki, Állatkerti programunkkal hozzájárulunk a növények, állatok jobb 

megismeréséhez, megszerettetéséhez, védelmükhöz. 



Helyi adottságaink sok lehetőséget nyújtanak e feladatok szélesebb körű 

tevékenységbe ágyazott, megfigyelésekre, tapasztalatgyűjtésre. 

 

Jeles napok: - Madarak, Fák napja – Kirándulás a Tisza folyó partjára, a Nagy 

Rétre, amely egybe természetvédelmi terület is. 

 Víz Világnapja: Látogatás a helyi Gyógyvíz üzembe. 

 Állatok világnapja: a faluban háziállatokat tartó és nevelő 

gazdákat látogatunk, megismerkedve az állattartás, 

gondozás munkáival. 

 Föld napja: Környezetünk szépítése, virágültetés az 

óvodánk udvarán, nagytakarítás az udvaron, a gyerekek 

kerti szerszámokat használnak. 

 

Óvodai szinten hasznosanyag gyűjtés. Ebbe a tevékenységbe az óvodások aktív 

bekapcsolódása (papír, PET palackok stb.) . 

 

2.7 A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK 

ELVEI 
 

2.7.1. Személyi feltételek 

 

 A fenntartó által engedélyezett felvehető maximális létszám óvodai 

csoportonként 30 fő.  

Óvodánkban két, részben osztott csoport működik./ Kis-középső és Nagy-középső/ 

A dolgozói létszámunk: 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka. 

A fejlesztő pedagógiai foglalkozás az iskolába készülő nagycsoportosok részére egy 

óvónő személyében biztosított. Logopédiai fejlesztés és orvosi, védőnői ellátás 

megoldott. 

Az óvodában dolgozókat jellemezze az Isten-és emberszeretet, mivel a katolikus 

óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, 

munkatársakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. 

Ezeket a keresztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő 

mintává, modellé válik, ezért az óvoda dolgozóinak példaként kell állnia külső 

megjelenésében, kulturált viselkedésében. Az óvodapedagógus ismerje a pedagógiai 

és egyházi dokumentumokat, a szakirodalomban tájékozott legyen. Segítse elő a 

derűs, örömteli vidámságot a gyermekek és a szülők körében, hogy az evangéliumi 

szemlélet alapvető optimizmusa érvényesüljön. A pedagógus tevékenységét és az 

óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazott munkájának hozzá kell járulnia 

az eredményes óvodai neveléshez. A dajka végzi a gondozási feladatokat, az óvoda 

épületének és udvarának rendben tartását. Az óvodai nevelőmunkának 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek jelenléte állandó és folyamatos. A 

katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek 

között. 



 

2.7.2. Tárgyi feltételek 

 

Az óvoda épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai 

életét. A gyermek környezete rendezettséget, nyugalmat, harmóniát sugároz. A 

csoportszobák, fürdőszobák, az öltözők balesetmentes, tágas, világos, otthonos 

környezetet, családias hangulatot biztosítanak, és lehetőség van a szülők fogadására. 

Az óvodai munkatársaknak biztosítva van a megfelelő munkakörnyezet.  

Az udvaron a rögzített és mobil tárgyak, eszközök a mozgásfejlődést segítik, 

sokféle mozgás gyakorlására adnak lehetőséget. Hatalmas, tágas udvaron tölthetik a 

gyermekek szabad és játék idejüket. A játszó udvar egy része füves ,másik része 

sárgahomok borítású  . A csoportszobák kialakítása az tárgyak, eszközök természetes 

anyagokból készültek. A játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, tevékenységéhez 

igazodnak. Az óvoda könyvtárát folyamatosan fejlesztjük szakkönyvekkel és hitünket 

erősítő kiadványokkal. 

 

a) Tornaszoba: Célnak megfelel, üresen álló csoportszobából lett kialakítva 

b) Játékkészlet: Értelmi képességet és kreativitást fejlesztő játékok, 

munkajellegű tevékenységek eszközei, ábrázoló tevékenységet fejlesztő 

tevékenységek eszközei folyamatos karbantartást igényelnek.    

c) Könyvtár: Szakmai és gyermek könyvek folyamatos beszerzést igényelnek 

d) Udvar állapota: KRESZ –park, játékközlekedési eszközök, Udvari játék 

eszközök állandó karban tartást igényelnek. 

 

2.7.3. A katolikus óvodai élet megszervezése 

 

Óvodánkban a családias légkör, és környezet az uralkodó. A gyermek 

személyiségének tiszteletben tartásával, a hitre neveléssel párhuzamosan az óvodai 

nevelés alap feladatainak biztosításával: egészséges életmód kialakítása, az érzelmi 

nevelés, a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, hogy iskolaéretté váljanak, 

valamint tehetséggondozás és differenciált fejlesztés. Az óvodai élet nevelési területei 

a csoportban az éves terv szerint a néphagyományokra, és az egyházi- és magyar 

ünnepkörökre épülve valósul meg terveink szerint.  

Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi Pedagógiai Program 

alapján valósulhat meg, és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. A fejlődés nyomon 

követése a gyermekek megismerését, fejlesztését tükrözze. A gondozás kapjon 

kiemelt szerepet a gyermekek önállóságának segítésében   A napirendet rugalmasság, 

folyamatosság jellemezze, amelyben a játék kitüntetett szerepet kap. A napirend és 

heti rend összeállításakor az óvodapedagógus minden esetben vegye figyelembe a 

helyi szokásokat és a gyermekek egyéni szükségleteit. Az óvoda teljes nyitvatartási 

idejében a gyermekek tevékenységét óvodapedagógus irányítja.  

 



2.7.3.1. Éves szinten hónapokra lebontva 

 

Augusztus: 

 Éves felkészülés (anyaggyűjtés) 

 Felkészülés a gyermekek fogadására 

 Tanévnyitó értekezlet 

Szeptember: 

 Évnyitó mise: Veni Sante 

 Szülői értekezlet (csoportonként) 

 Szülői közösség megválasztása 

 Fejlesztő pedagógiai felmérés 

 Logopédiai felmérés megszervezése 

 Őszi gyümölcsök napja,  (néphagyomány) 

 Termésáldás 

 Szüreti kirándulás a faluba (szőlő, dió, termések stb.) 

 Kisboldogasszony napja (madarak költözése) 

 Születés és névnapok megünneplése 

Október: 

 Nemzeti ünnep megszervezése 

 Jótékonysági rendezvény-óvodások javára 

 Fejlesztési terv kidolgozása 

 Az összegyűjtött termésekből barkácsolás,kiállítás 

 Születés és névnapok megünneplése 

November: 

- Készülődés a Mindenszentek ünnepére 

- Szent Márton nap 

- Nyílt nap a Nagy-középső csoportban 

- Adventi lelki percek- Adventi koszorúkészítés 

- Plébános meghívása- Adventi koszorú szentelése 

- Adventi „jó cselekedetek” gyűjtése 

- Ovis mise 

- Születés és névnapok megünneplése 

December: 

- Adventi készülődés-mézes süti és ajándékkészítés 

- Betlehemhez, eszközkészítés 

- Szent Miklós ünnepség megszervezése (Mikulás nap) 

- Luca napi búzaültetés 

- Betlehemes játék megszervezése (nagycsoportosok) 

- Karácsonyfa díszítés 

- Karácsonyi ünnepség megszervezése (minden csoport) 

- Szent Misén való családi részvétel 

- Születés és névnapok megünneplése 

Január: 



- Vízkereszt –Plébánosunk meghívása 

- SZK összehívása 

- Szülői értekezlet 

- Féléves értekezlet megszervezése 

- Téli sportjátékok 

- Születés és névnapok megünneplése 

Február: 

- Gyertyaszentelő 

- Nagy-csoportosok szakértői vizsgálata 

- Gyermekek egyéni fejlettségének mérése 

- Téli madáretetés 

- Balázs áldás (Templom) 

- Farsangi bál a gyermekeknek  

- Hamvazkodás (Templom) 

- Születés és névnapok megünneplése 

Március: 

- Nemzeti ünnep megszervezése 

- Nagyböjti időszak (jó cselekedetek gyűjtése) 

- Apák napja (Család erősítése) 

- Víz világnapja 

- Születés és névnapok megünneplése 

Április: 

- Húsvéti böjti időszak vége (Krisztus szenvedése) 

- Húsvéti felkészülés gyermekekkel, szülőkkel 

- Húsvéti szent misén való részvétel a családdal 

- Húsvéti néphagyomány ápolás, tojásfestés, locsolkodás 

- Nyílt nap mindkét csoportban (tanító néni látogatása) 

- Föld napja, hála a teremtett világért 

- Születés és névnap megünneplése 

Május:  

- Családi nap 

- Anyák napja 

- Pünkösd 

- Szülői értekezlet megszervezése 

- Gyermeknap 

- Búcsúzó, évzáró megszervezése 

- Szent Jobb ünnepe (Iskolával) 

- Születés és névnap megünneplése 

Június: 

- Csoportok kirándulása 

- Szülői értekezlet a leendő kiscsoportos szülőknek 

 

Az egyházi ünnepeket, csoport- vagy óvoda szinten tartjuk, ilyenkor „ünneplőbe 

öltöztetjük szívünket, lelkünket”.  



A nemzeti ünnepek megemlékezéseit ünnepi hangulatban, óvodai- vagy csoport 

szinten és az iskolával közösen tartjuk, amikor hazaszeretetre, a haza, a szülőföld 

szeretetére neveljük a gyermekeket. 

Az éves programot kiegészíti Játszóház látogatás, kézműves foglalkozás szövés-

fonás, mézeskalácssütés, Gyermek meseszínház látogatás, zene-ovi, mazsorett. 

Biztosítunk a gyerekeknek korcsoportos játékos fejlesztő tevékenységeket is (pl. 

játékos, mozgásos versenyek) 

 
2.7.3.2. Hetirend 

 

A heti rendben rögzítjük a foglalkozási területek időbeli elosztását, oktatási kereteit, 

ez elősegíti a folyamatosságot, rendszerességet a szokás, és szabályrendszer 

kialakulását. Összeállításánál figyelni kell arra, hogy jusson elegendő idő a gyermeki 

tevékenységek kezdeményezések, ötletek, javaslatok meghallgatására, kipróbálására. 

Óvodapedagógus feladata a heti rend kialakítása. 

 

Párhuzamosan végezhető 

differenciált 

tevékenységek tervezése 

és szervezése 

Szervezett 

tevékenység 

Tevékenységek formái 

• Játék  

 

• Verselés, mesélés  

 

• Ének, zene, énekes játék 

gyermek tánc  

 

•Rajzolás, mintázás, 

kézimunka  

 

• Mozgás  

 

•A külső világ tevékeny 

megismerése  

 

• Matematikai tartalmú 

tapasztalatok  

 

•Munka jellegű 

tevékenységek  

Szabadidős tevékenységek 

 

• Hitre nevelés  

 

• Mozgás  

 

•Mozgásos 

játék 

(mindennapos 

mozgás)  

 

egyéni, mikro csoportos, 

frontális  

a témakörnek és a gyermekek 

fejlesztésének megfelelően 

 



2.7.3.3. Napirend  

 

A nevelés céltudatos megtervezését a gyermekek óvodai életrendjét, időbeosztását 

szolgálja, amely elősegíti a helyes életritmus, szokásrendszer kialakítását. A napirend 

biztonságot, támpontot ad, és állandóságot jelent a gyermekek számára, biztosítja a 

napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát, de 

rugalmasan változtatható a körülmények, évszakok, váratlan események hatására. 

Összeállításában az óvodapedagógus szakmai önállósága érvényesül. 

 

Minden csoportban mindennap kötelező tevékenységek: 

 

 Verselés, mesélés 

 Mindennapos testnevelés 

 Lelki percek 

 Szabadidős tevékenységek 

 

Kis-középső csoportban heti szervezett foglalkozás: 

 

 Ének, zene, énekes játékok, gyermek tánc   1 foglalkozás 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka,                      1 foglalkozás 

 Mozgás, mozgásos játékok     1 foglalkozás 

 Külső (teremtett) világ megszerettetése, megismertetése 1 foglalkozás 

 Matematikai ismeretek, tapasztalatok gyűjtése  1 foglalkozás 

 

Nagy-középső csoportban heti szervezett foglalkozás: 

 

 Ének, zene, énekes játékok      1 foglalkozás 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka,     1 foglalkozás 

 Mozgás, mozgásos játékok     1 foglalkozás 

 Külső (teremtett) világ megszerettetése, megismerése 1foglalkozás 

 Matematikai ismeretek, tapasztalatok gyűjtése  1foglalkozás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7.3.4. Napirend időtartam 

 

 

6.30-7.30 

_____________ 

 

7.30-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös gyülekező a kijelölt csoportban  

_________________________________________________ 

 

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

• Játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban  

• Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, 

reggeli ima 

• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött 

mozgás (teremben, tornateremben, vagy a szabadban)  

• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése 

spontán és szervezett formában  

• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a 

szabad levegőn  

• Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, 

tevékenységekben megvalósuló tanulás  

- Verselés, mesélés  

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

- Mozgás  

- A külső világ tevékeny megismerése  

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése  

11.45-14.45 

 

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

• Étkezési ima 

• Pihenés előtti lelki percek, mese, ének. 

• Pihenés  

 

14.45-16.30 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

• Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig (a teremben vagy a szabadban, az évszaktól 

függően). 

 

  



2.8 AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

2.8.1. Óvoda – Család 

 

A kapcsolattartás feladatai: 

 

Kiemelt fontosságú a kapcsolattartás, amely legyen folyamatos, törekedjen az 

együttműködésre és a kölcsönös bizalomra, alkalmazkodásra. 

Keressük az óvodapedagógusok, szülők, gyerekek közötti együttműködés 

továbbfejlesztésének lehetőségeit. 

Közös programok segítsék elő a kapcsolat mélyülését 

A nyílt napok, közös ünnepek, szülői értekezletek, családlátogatások segítik a minél 

nagyobb betekintést az óvoda és a család életébe egyaránt. 

Az óvodapedagógus minden egyes családdal külön találja meg a kapcsolatteremtés, 

az együttműködés, a segítés legmegfelelőbb módját. 

Mindig reálisan tájékoztassa a szülőket, tisztelve érzelmeiket. 

A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek 

együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei:  

• Az óvodapedagógus vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait. 

• Az együttműködés során érvényesítse, a segítségnyújtás, családhoz illesztett  

megoldásait: 

  - Kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás.  

  - Családlátogatás az új felvételis gyermekeknél, a gyermek otthoni környezetének 

megismerése.  

  - A fogadóóra, a megbeszélések, a gyermek fejlődésének, a szülővel való   

    együttes nyomon követését szolgálja.  

  - Szülői értekezletek szervezése.  

  - Szülői Közösség működésének segítése.  

  - Játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének   

    megteremtése.   

  - Kirándulások felkínálása.  

  - Közös szentmisén való részvétel. 

  - A kiscsoportos korú gyermekeknek ajánljuk, a középsősöket kérjük, a 

nagycsoportosoktól elvárjuk, hogy nagyobb ünnepek alkalmával részt vegyenek a 

szentmiséken. A gyerekeken keresztül közelítjük meg azokat a szülőket,akik keresik 

a helyüket,akik szimpatizálnak az Egyházzal,de nem tudják megtenni segítség nélkül  

az első lépést. 

  - Az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 
 

2.8.2. Szülői Közösség 

 

- A Szülői Közösség működésének segítésében az óvoda vezetősége közreműködik. 

- Rendszeres kapcsolattartásra törekszünk. 



- A Szülői Közösség működése olyan tapasztalatok és információk gyűjtését is 

segíti,amelyek az óvoda működését megkönnyítik .A szülők ötleteit-úgy a 

szervezésben,mint a kivitelezésben- igényeljük. 

 

A Szülői Közösség szervezetének csoportonként 6 fő tagja van. 

Az évente újra alakuló csoport SZMSZ alapján végzi munkáját. 

A nevelési év során 4 alkalommal találkoznak. 

 

2.8.3. Iskola – Óvoda 

 

- Az iskolával való szoros kapcsolattartásra nagy gondot fordítunk, 

mivel óvodásaink nevelése,tanulmányaik ott folytatódnak. 

- Az iskola igazgatójával egyeztetjük a kölcsönös látogatások rendjét, időpontját 

esetleg közös program szervezését. 

- Lehetőséget keresünk arra, hogy óvodásaink ismerkedjenek az iskolával. 

- Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanítók ellátogassanak az óvodába, és 

ismerkedjenek a leendő iskolásokkal, az óvodai nevelő munkával. 

- Kikérjük az iskola véleményét arról, mennyire elégedettek az iskolakezdés 

időpontjában a gyermekek fejlettségével. 

- Óvodapedagógusok is ellátogatnak az első osztályba régi óvodásaikat megnézni. 

- Az iskola igazgatója és a tanító néni a leendő elsőosztályosok szüleinek tájékoztatót 

tart. 

 

2.8.4. Óvoda - Óvoda 

 

Lehetőség szerint tartjuk a kapcsolatot más katolikus óvodákkal (Szolnok-

Nagykőrös-Cegléd) 

 

2.8.5. Óvoda – Plébános 

 

Plébánosunkkal való kapcsolat kiterjed az óvodai rendezvényeken, feladatokban való 

bevonásába. Segítségét, támogatását kérjük az óvodai hitélet kialakításában, 

megerősítésében,a liturgikus eszközök megismertetésében. 

Javaslatát kérjük, hogy az óvodásainkat hogyan , mikor tudjuk tevékenyen bevonni a 

szent miséken imával, énekkel,verssel stb. A Plébánost, mint a Fenntartó helyi 

képviselőjét meghívjuk Tanévnyitó és Tanévzáró értekezletünkre,és óvodai 

rendezvényeinkre. 

 

2.8.6. Óvó-védő, fejlesztő hálózattal kapcsolattartás 

 

A védőnő rendszeresen végzi a tisztasági vizsgálatot. 

Logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. Szeptemberben fölméri a 

csoportokat és beosztja, kire mikor kerül sor. Elsősorban a nagycsoportosokkal 

foglalkozik 



Nevelési Tanácsadó vagy Szakszolgálat segítségét vesszük igénybe a kérdéses 

gyermekek iskolaérettségi vizsgálatánál, illetve az év közben szükséges kezelések 

ellátása érdekében. 

Az óvodavezetője egyben a gyermekvédelmi munka felelőse is, rendszeresen tartania 

kell a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

2.8.7. Fenntartó – Óvoda 

 

A fenntartó dönt az intézmény gazdálkodásáról, átszervezéséről. 

Jóváhagyja az SZMSZ-t és a Pedagógiai Programot. 

Kapcsolatot a Plébános és az Intézmény Igazgatója által tartjuk. 

 

 

2.9 A KATOLIKUS ÓVODA TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

Az óvodai élet tevékenységi formáinak tervezésekor javasoljuk, hogy jelenjen 

meg a cél, a feladat, a tartalom, az óvodapedagógus faladata, a sikerkritérium.  

Dokumentációja a csoportnaplóban heti rendszerességgel történjen. 

 

2.9.1. Hitre nevelés 

 

A hit Isten ajándéka a Szentlélek megvilágosítása bennünk. 

 -A hit hallásból ered, szükséges a példa is:  

 megtapasztalás 

 érzelmi biztonság 

 szerető, elfogadó légkör, bizalom 

 összetartozás élménye 

 iskolába lépés idején a hit tovább élése 

 

-Az óvoda missziós feladatai: 

 A családok bekapcsolása az egyházközség életébe 

 A közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás megtartó 

erő   

 

-A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét  

 a köszönési módban  

 a mindennapos lelki beszélgetés során  

 az étkezés előtti és utáni imádságban  

 a templomlátogatások során 

 a játékban  

 a tevékenységekben megvalósuló tanulásban  

 a délutáni pihenés előtti imában, fohászban   



 

-A liturgikus év eseményei 

 Karácsonyi ünnepkör  

 Húsvéti ünnepkör 

(Az ünnepekre készülve jócselekedetek gyűjtése) 

 Templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel 

 Templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások    

megismertetése 

 Közös szentmise látogatás a családokkal 

 Imádságok tanulása 

 Óvodánk és iskolánk Szent Jobb ünnepe 

 Szentekről való megemlékezés 

( Szent Erzsébet Szent Balázs) 

 Szent Miklós ünnepének megtartása 

 Az egyházi év egyéb ünnepeinek megtartása 

 

2.9.2. Erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, 

keresztény erények) átszövi az óvodai élet egészét: 

 

 Közös élményeket nyújtó tevékenységek során 

 Erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben 

(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat) 

 Biztonságérzet erősítése során 

(feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom élménye) 

 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Igyekszünk elérni és segítjük a szülőket 

abban, hogy az óvodában kialakított értékrendet fogadják el, majd vallják magukénak 

az eredményes együttnevelés érdekében. 

 

Ünnepek és megemlékezések 

Feladat: 

- az ünneplés jelentőségének megéreztetése,  

- az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 

- az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből (szép abrosz, ünnepi 

ruha, égő gyertya, egy szál virág, stb.) 

- az ünnep előkészítése és lezárása, a gyerekek minél aktívabban vegyenek részt az 

ünnep előkészítésében, és lezárásában, átélhessék azok örömét. Arra próbáljuk 

rávezetni őket, hogy az igazán értékes ajándék az, ami saját magukból fakad 

(ajándékozhatunk verset, éneket, rajzot, ölelést, simogatást, mosolyt, stb.) 

Előre egyeztetve plébánosunkkal a középsős és nagycsoportos gyermekeink rövid 

imával énekkel szolgálnak a szentmisén. 

A nagyobb ünnepek alkalmával (pl. Karácsony, Húsvét, Gyertyaszentelő, Úrnapja) 

óvodásainkat családjaikkal együtt hívjuk a templomba.  



Az ünnepek jelentőségét azzal is fokozzuk, hogy jócselekedetek gyűjtésével tesszük 

teljesebbé a várakozást. 

A hit Isten ajándéka, a Szentlélek megnyilvánulása bennünk. Fontosnak tartjuk, hogy 

olyan légkörben nevelődjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt. Ebben 

a szerető, elfogadó légkörben éljék meg az összetartozás élményét, s az iskolába lépés 

idején fogékonyak legyenek a hit befogadására, továbbélésére. A vallásos nevelés 

átszövi az óvodai élet egészét. Megnyilvánul a gyermekeket körülvevő felnőttek 

hiteles életében, az étkezés előtti és utáni imádságban, a játékban, de legfőképpen a 

mindennapos lelki beszélgetések során. A Biblia ismeret az alapja a keresztény 

értékrend átadásának, ezért az óvodában a hitre nevelés bibliai történetek hallgatása, 

- a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve - valamint mindennap 

rövid csendességet tartunk és imádkozunk a gyermekekkel. 

  

2.9.3. Társas, közösségi tevékenység 

 

2.9.3.1. A közösségfejlesztő tartalma 

 

A társas és közösségi tevékenység a teljes nevelési folyamatot átszövi, a teljes 

gyermeki személyiség fejlesztését, az életre nevelést szolgálja. A közösen átélt 

élmények bizonyos többletet adnak a csoporttagoknak. A gyermekek 

tevékenyszükségleteinek kielégítésével, gazdag tapasztalatszerzést, tanulást tesz 

lehetővé. Sokszínű, változatos tevékenykedtetések által, szabad, nyílt, őszinte 

légkörben a közösségi érzés, közösségi tudat, magatartás, viselkedés, mások 

megbecsülése, tenni akarás, döntési képesség kialakítását érhetjük el. 

 

2.9.3.2. Feladatok: 

 

Az óvónő: 

 Biztosítsa az elfogadó érzelmi alapokra épített kellemes óvodai légkört. 

 Tegye lehetővé a gyermek és társai között, valamint a gyermek és 

felnőttek közötti minél gyakoribb kontaktusfelvételt. 

 Biztosítsa annak lehetőségét, hogy a felnőttekkel és a társakkal szembeni 

viselkedési szokásokat elsajátítsa a gyermek. 

 Segítse elő a gyermekcsoporton belül az együttműködés, az 

együttdolgozás képességének kialakulását. Gyakoroltassa azokat 

változatos tevékenységek megszervezésével. 

 Tegye képessé a gyermeket arra, hogy az adódó esetleges konfliktusokat 

önállóan próbálják egymás között megoldani. 

 Segítse elő a társakért, a csoportért érzett felelősség kialakulását a 

gyermeki tevékenység folyamatos értékelése által. 



 Biztosítsa, hogy a gyermek társai irányában mindig megértést tanúsítson. 

Tisztelje társai másságát. 

 Állítson a csoport elé távlatokat, melyek a közös tevékenységekkel a 

gyermekek fejlődésének serkentői. 

 Biztosítson alkalmat a baráti kapcsolatok kialakulására. Állandósulását 

tegye lehetővé közös tevékenységek, élményszerzések biztosításával. 

 

2.9.3.3. Tevékenységek 

 

A gyermek: 

 Megtanulja tevékenység közben a másokkal való érintkezést és 

együttműködést. 

 Törekszik a felmerülő konfliktusok önálló megoldására és ez által 

szocializálódik. 

 Baráti kapcsolatokat alakít ki – ezekben tevékenykedik. Közösen 

tervezget több napra szóló játékot. 

 Alárendeli saját akaratát másokénak. 

 Formálja önfegyelmét – szabálytudata magasabb szintre jut. 

 Társainak segítségére siet – tolerálja a másságot. 

 Önként vesz részt a közös munkavégzésben, a csoportszoba 

formálásában – csoport illetve óvodai közös programokban. 

 A népi hagyományok ápolásában tevékenyen részt vesz – pl. Luca napi 

búzát ültet, komafát cserél, kiszebábot készít, stb. Felfedezi szűkebb 

lakóhelyét, séták, kirándulások alkalmával irányított megfigyelések által 

megismerkedik szülőfaluja nevezetességeivel, ezáltal kialakul benne az 

együvé tartozás érzése. 

 Az óvónők által szervezett közös programokban részt vesz. Melynek 

során megtanulja a szülők, felnőttek tiszteletét, az irántuk való 

figyelmességben jártasságot szerez. 

 
2.9.3.4. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 A gyermek, figyel az óvónőre, végrehajtja a kapott feladatokat. 

 Megköszöni, ha kap valamit, kezd segíteni másoknak, szívesen játszik 

együtt. 

 A kívánt játékszert elkéri a társától, használja az udvarias beszédmód 

kifejezési formáit. 

 Betartja a kulturált étkezés szokásait. 



 Tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival. Köszönti a 

csoportba érkező vendéget. 

 Kezd eligazodni, a napirendben. A kialakult szokásokat önállóan 

alkalmazza. Érti a szabályok lényegét és törekszik azok betartására. 

Tevékenységeiben egyre önállóbb. 

 Szívesen játszik együtt, érdeklődik társai iránt, segíti őket öltözködés, 

séta stb. Együtt érez társaival, türelmes irántuk, figyelmesen hallgatja 

meg őket, örül a közösen elért sikernek. A megkezdett tevékenységet 

befejezi. Elfogadja az adott tevékenység által megkívánt 

magatartásformát. 

 Képes saját akaratát alávetni másokénak. Kapcsolatot alakít ki a többi 

csoportba járó gyermekekkel. 

 

2.9.3.5. Módszertani alapelvek 

 

 Az óvónő tartsa szem előtt a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör 

megteremtését, amelyben szívesen és önként tevékenykedik a gyermek 

egyéni fejlettségi szintjének megfelelően. 

 Állítson távlatokat a csoport elé, mely a „holnap örömével” serkenti a 

gyermek fejlődését. 

 Érvényesítse a gyermek társas kapcsolataiban azt, hogy az egyéni, a 

csoportos és az óvodai ünnepek előkészítésében minden gyermek 

tevékenyen vegyen részt. 

 Ösztönözze a barátságok kialakulását. 

 Értékelésével érje el, hogy a gyermek a megkezdett tevékenységet 

fejezze is be. 

 Erősítse a közösségi szellemet, a pozitív jellemvonások kialakulását, a 

kulturált viselkedésmódok gyakorlására ösztönözze a gyermeket. 

 

 

 

2.9.4. Játék 

 

2.9.4.1. Játék tartalma 

 

A program fejlesztési céljának megfelelően a játékot alapvető és legfőbb 

tevékenységformának tekintjük. A játék semmi mással nem helyettesíthető, 

önkéntes tevékenység. A játék a gyermek számára pótolhatatlan tevékenységi 



forma, mert olyan örömet szerez, amely nélkül egészséges fejlődése 

nélkülözhetetlen. 

A játékot a belső leképződés szintjei határozzák meg, amely lehet: cselekvéses, 

képi és szimbolikus. E szintek összjátéka,belső arányai meghatározzák a játék 

jellegét, információs sajátosságait, a kapcsolatok rendszerét stb. A cselekvéses, 

a képi, a szimbolikusfunkciók szerveződései, összerendeződései teszik a 

játékot a legfontosabb tevékenységi rendszerré. 

A program alapelve, fő feladata, hogy sajátos szervezettsége által biztosítsa 

minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos 

töltekezésével, a gyermek egyéni vágyai és ötletei- a kötetlen, széles skálán 

mozgó játéklehetőségekben – kibontakozhassanak. 

Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan használhatja a rendelkezésre álló 

eszközöket, és akinek módja van befejezni a maga választotta tevékenységeket, 

fejlődése jó irányba halad. Ha emellett lehetősége nyílik a játszótársak 

megválasztására – együttműködésre vagy elutasításra -, a problémahelyzetek 

és konfliktusok önálló megoldására, a társakkal való egyezkedésre, szociális 

fejlődése is biztosított. Mindezen tevékenységek közben számos 

kommunikációs helyzet alakul ki, tehát a beszédfejlődésben is fontos szerepe 

van. 

A játékok egyszerűbb változatai után döntően mozgásos és képi 

képzetrendszerekre alapozottan jönnek a rendszerbe foglalt játékformák. Ebbe 

csak beleszőhető a verbális és szimbolikus rendszer, mert a szimbolikus 

dominancia létrejötte csak a 7-8-9 éves életkorban történik meg egy hirtelen 

átbillenéssel, valahogy úgy, ahogy a két-három éves kor határán a mozgásosból 

átbillent a gyermek a képzetekkel rendelkező vizuális dominanciába. 

A szerepekkel hordozott fantáziajáték már bonyolult, amely ebben az 

értelemben szimbolikus folyamatok nagyon magas arányát is jellemezheti. 

A szabálytanulás már csecsemőkorban elkezdődik a szenzomotoros sémák 

kidolgozásakor. Ezért a szabály-játék fogalma átértékelődik. Nem korlátozódik 

pusztán társasjátékokra és a hagyományos fogalmi háttérre. Az alapozó játékok 

szabály-játékok: mozgásosak, képiek, egyéniek, vagy társasak, abban az 

értelemben, hogy a magányos játéktól az együttmozgáson át jutnak el a 

gyermekek a legmagasabb kooperációkig. 

Minden szinten, minden formában szabálytanulás folyik. Nem szándékosan, 

főleg utánzás útján, aktív tevékenységgel a sokszoros variációkban történő 

újrajátszás lehetőségeivel. 

A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek életében, 

mert benne minden tanulási tartalom: ismeret, jártasság, készség megjelenik. 

Eredményeképpen alapozódnak a képességek és alakul a magatartás. 



A gyermekek napjának nagy részét az általuk spontán módon kezdeményezett 

játékok töltik ki. Ezek a játékok gazdagítják ugyan a személyiséget, de nem 

minden gyermeknél olyan sokoldalúak, hogy önmagukban elegendő 

lehetőséget biztosítanának egyes képességek fejlődésére. Szükség van ezért az 

óvodapedagógus által kezdeményezett és irányított játékokra is, mint például a 

dominó, kártya, társasjáték, kirakós kocka, puzzle, számítógépes játékok, lottó-

játék stb. 

A legtöbb szabály-játék megkedveltetése attól függ, hogy mennyire tudja az 

óvónő egyszerűsíteni a hozzájuk tartozó szabályokat. 

Az énekes játékok és a mozgásos játékok szintén szabály-játéknak 

tekinthetőek. Személyiségfejlesztő hatásuk nem nélkülözhető az óvodai évek 

alatt, ezért rendszeresen jelen vannak a gyermekek tevékenységi lehetőségei 

között. 

Az óvódáskor elején az óvónő kezdeményezi a bábozást, dramatizálást, 

drámajátékot, barkácsolást is. Később, ahogy egyre inkább megismerkednek a 

gyerekek ezekkel a tevékenységekkel, jártasságra tesznek szert a technikákban, 

mind önállóbakká válnak a kezdeményezésben és cselekvésekben. 

 

2.9.4.2. Feladatok 

 

Az óvónő 

 A katolikus óvodapedagógus feladata a játék által keresztény értékekre 

fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, aktív feladatokat értő 

és megtartó gyerek nevelése. 

 Teremtse meg a feltételeket és helyzeteket, melyek hatással vannak a 

játékra, s melyek a gyermekvilágról szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek állandó bővítésére, elmélyítésére, pozitív élmények 

kialakulására adnak lehetőséget. 

 Biztosítsa játékhoz a megfelelő légkört, a játékkedv fokozásával, az 

együttjátszás igényének felébresztésével, serkentse a közös játék 

kibontakozását, fejlődését. 

 Biztosítsa a gyermek önállósulásának fejlődését a játék folyamán, hogy 

a különböző élethelyzetekben és tevékenységekben is növekedjen az 

önállósága. 

 Alakítson ki (szükség szerint a gyermek közreműködésével, vagy 

nélküle) állandó és ideiglenes játszóhelyeket. 

 Biztosítson elegendő időt a minél hosszabb és megszakítás nélküli 

játékra, a nap minden időszakában. 



 Teremtse meg a gyakorló játékhoz szükséges elegendő helyet és 

eszközöket, tanítsa meg annak használatára a gyermekeket. 

 Kísérje állandóan figyelemmel a gyermek játéktevékenységét, segítse 

hozzá h. tartalmat kereshessen gyakorló játékhoz, hogy tapasztalatait 

gyakorolhassa, képességeit kibontakoztathassa, sikerélményhez jusson. 

 Segítse ötleteivel a gyakorlójáték magasabb szintre jutását, a szerepjáték 

kifejlődését. 

 Biztosítson minél több élményt, ismeretet (mese, séták, foglalkozások, 

kirándulások stb. kapcsán) a szerepjáték tartalmi gazdagodásához. 

 Segítse elő a szerepvállalást, törekedjék arra, hogy minden gyerek 

szerepjátéka egyéni képességeinek szintjén bontakozzon ki, 

gyakorolhassák a konfliktusok önálló, megnyugtató megoldását. 

 Teremtse meg annak feltételeit, hogy a játék tartalma folyamatosan 

gazdagodhasson eszközökkel, élményekkel elmélyültté váljon. 

 Biztosítsa az átélt irodalmi élmények dramatizálását, a bábozás 

lehetőségét. 

 Nyújtson lehetőséget az ehhez szükséges eszközök elkészítéséhez, 

barkácsolásához, teremtsen ösztönző, nyugalmat adó légkört a szerepel 

való azonosuláshoz. 

 Biztosítson változatos anyagokat, eszközöket, konstrukciós elemeket az 

építő, konstruáló játékhoz. 

 Tanítsa meg őket a konstrukciós eszközök használatára, segítse, hogy a 

gyermekek tapasztalatai segítségével a spontán alkotástól a 

sikerélmények hatására eljussanak a meghatározott céllal végzett 

építéshez. 

 Vegye figyelembe a szabályjátékok kiválasztásánál a gyermek 

fejlettségét, segítse a szabályok betartását. 

 Ügyeljen arra, hogy a gyermek a szabadon választott játékban is 

megtartsa az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat. 

 Biztosítsa valamennyi gyermek számára a zavartalan, változatos, 

elmélyült játéktevékenységeket a csoportban, az udvaron, a kertben, a 

kirándulások alkalmával. 

 Éreztesse, hogy bármikor igényli a gyermek, kész a velük való 

együttjátszásra, számíthatnak a segítségére. 

 

 

 



2.9.4.3. Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Gyakorló játékai során különböző képességeit gyakorolja. 

 Játékosan gyakorolja a beszédet, a különböző eszközök rakosgatása során 

megismeri azok tulajdonságait, megtanulja használatukat 

 Elemi, statikai, térbeli, formai ismereteket szeret, megismeri az anyagok 

tulajdonságait. 

 A szerzett tapasztalatok alkalmazásakor sikerélményhez jut, s így mer 

bonyolultabb feladatokra vállalkozni. 

 Szerepjátékai során általánosított formában képzelete segítségével, a felnőttek 

által használt tárgyak játékeszközzel történő helyettesítésével újra alkotja a 

felnőttek tevékenységét. 

 Megtanulja a játékszabályok elfogadását, betartását, a társakkal való 

együttműködést. 

 A szereppel való azonosuláskor kijátsza feszültségeit, szorongásait, elsajátítja a 

társadalmi normák alapjait, a helyes viselkedési, magatartási szokásokat. 

 Dramatizálás, bábozás alkalmával újraéli az irodalmi élményeket a saját 

elgondolásai, a benne kiváltott élményei alapján. 

 A bábozásban közvetlenül nyilvánul meg játéktevékenysége, a környezethez való 

viszonya, az átélt cselekvés vagy történés általa fölfogott tartalma 

 A barkácsolás alkalmával a gyermek új eszközöket készít saját ötletei, céljai, 

elgondolásai szerint, melyet felhasznál játékában, közben megtanulja az eszközök 

használatát, alkalmazza eddigi tapasztalatait, problémamegoldó gondolkodása 

fejlődik, átéli az alkotás örömét. 

 Különböző tárgyakból, eszközökből, változatos anyagokból épít, konstruál, 

homokból várat épít stb. 

 Szabályjátékok játszásával önként vállalva a szabályok betartását, elsajátítja az 

eredményre való törekvést, a mértéktartást, a felelősségtudatot és fejlődik a 

közösségi érzése. 

 

 

 

 

 

 

 



2.9.4.4. A fejlődés jellemzői 

 

3-4 évesek 

 Érzelmileg erősen kötődik a játékszerephez, tárgyi cselekvések tartalma 

saját személyével és közvetlen környezetével kapcsolatos 

tapasztalatokat tükrözi. 

 Tevékenységét a gyakorlójáték és a szerepjátékból kiemelt művelet 

jellemzi. A gyakorlójáték keretei között már kialakulnak a szerep és a 

konstruáló játék elemei. 

 Szavakat, szótagokat, rövid mondatokat, dallamokat játékos szabály 

szerint ismételget. Ismétlés közben a ritmushoz mozgásformát kapcsol. 

Maguk alkotta szabályok szerint rakosgatják az eszközöket, 

játékszereket. Az építés, konstruálás során maga a tevékenység a fontos. 

 Elsajátítja és már be is tartja a játékszerekkel és az együttjátszással 

kapcsolatos elemi szabályokat. 

 Szívesen játszik egyedül, egymás mellett, vagy 2-3 gyermekből álló 

csoportban. 

 Szerepjátékában még csak olyan szerepeket játszik,melyek egyszerű 

cselekvéseket tartalmaznak, s a résztvevők jellegzetes műveleteket 

végeznek. 

 Barkácsolásban csak szemlélődőként vesz részt, esetleg az eszközök 

odaadásánál segít. 

 Bábozásnál elsősorban a báb mozgása kelti fel a gyermek érdeklődését, 

számára még a cselekvés kifejezőbb, mint a szó. 

 Ebben a korban csak azt a szabályjátékot játssza szívesen, melynek 

szabályai egyszerűek, s elsősorban mozgásszükségleteit elégíti ki és 

nincs szükség az egész csoporthoz való igazodásra 

 

4-5 éves korban 

 A gyakorlójáték már csak a konstrukciós és szerepjáték elemeiként 

jelentkezik, vagy ha egy új játékszer, eszköz használatát még nem ismeri. 

 Tartósan kisebb-nagyobb csoportokban játszik együtt. Mozgása, értelmi 

és érzelmi fejlődése eljut arra a szintre, hogy képes környezete 

egyszerűbb jelenségeit megérteni és játékában újraalkotni. 

 Az eszközökhöz való ragaszkodást felváltja a szerephez való kötődés. A 

játékszerekkel és eszközökkel végzett cselekvés a szereplők magatartása 

megfelel a szerep kívánalmainak. 



 A játék témájának megfelelően képes egyszerűbb közös játék 

megszervezésére, a szükséges játékszerek kiválasztására. 

 Szívesen segít az óvónőnek a játékok megjavításában. 

 Az óvónővel közösen készít bábokat, melyeket közös bábozáshoz fel is 

használnak. 

 Konstruáló, építő játékelemekből már előre eltervezett építményeket 

készít, az építés, konstruálás gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik, az 

építmény egyre jobban hasonlít a valóság tárgyaihoz vagy egyszerű 

modellekhez. 

 A szabályjátékokban már egyéni kívánságait képes egyeztetni, 

alárendelni társai érdekeinek, közösen őrködnek a szabályok betartásai 

felett. 

 

5-6-7 éves korban 

 Gyakorlójáték ebben a korban már csak a fejlődésben lemaradt, 

szegényes élményű gyermekeknél jelentkezik tartósan. 

 A szerepjáték ekkorra kerül a legfejlettebb fokra. Képesek olyan 

játékhelyzeteket létrehozni, melyekben a szerepből következő 

játékszabályok megtartása válik fontossá és a valóság minél pontosabb 

visszaadása. 

 Közösen őrködnek a játékszabályok megtartásán. A szerepjáték tehát a 

szabályjátékba olvad, mindinkább a valóság logikáját követi. 

 Az óvodáskor vége felé megjelennek a szabályokat különösen igénylő 

társasjátékok is. 

 A barkácsolás a szerepjáték, a bábozás természetes eszköze, a gyermek 

maga kezdeményezi, és a létrehozott eszközöket felhasználja játékában, 

dramatizálásában. 

 Önként, saját kezdeményezéssel bábozik, játssza újra a halott, vagy látott 

mesét, történetet. 

 Konstrukciós játékukat az alkotó fantázia motiválja, egyre bonyolultabb 

alkotásokat hoznak létre önállóan, sok egyéni ötlet alapján, különböző 

anyagok, eszközök kombinált alkalmazásával. 

 

 

 

 

 



2.9.4.5. Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Tartsa szem előtt a gyermeki szabadságot és kezdeményezést, hogy a 

gyermek játékaiban szabadon nyilvánulhasson meg fantáziája, 

hangulata, érzelmei, élményei, tevékenységválasztása. 

 Vegye figyelembe a játék fejlődésének általános tendenciáin túl a 

fejlődés egyéni sajátosságait is, ezért igazodjék az adott fejlettségi 

szinthez, segítse elő, hogy a gyermek – egyéni lehetőségeinek 

megfelelően – magasabb szintre jusson. 

2.9.5. Munka 

 

2.9.5.1. Fejlesztés tartalma 

 

Az óvodában a munkatevékenységek olyan munkavégzést jelentenek, amelyek 

tényleges tevékenykedtetéssel, játékos jelleggel, rendszeresen, folyamatosan, a 

mindennapokba beépítve valósulnak meg. 

A munka alapvető követelménye az önállóság és öntevékenység, a 

munkavégzés során fejődik a gyermek értékteremtő együttműködési 

képessége, aktivitása, önkéntessége, érdeklődése, mely elősegíti az életre való 

felkészítést, személyiségfejlesztést. A munka jellegű tevékenység fejleszti a 

szükséges készségeket. A gyerekek megtanulják a legszükségesebb eszközök 

használatát, miközben tapasztalatokat szereznek a munkaszervezésről elemi 

fokon. 

Az óvodában a munka elsősorban a csoportért végzett tevékenység. 

Tartalmazza: a naposságot, az alkalomszerű munkát, a növény és 

állatgondozást. 

Ezzel hozzájárul a gyermekek közötti társas kapcsolatok alakulásához, a 

csoportért végzett tevékenység értelmének, szükségességének és örömének 

felfogásához, átéléséhez. Lehetővé válik általa a kitartás, a felelősségérzet, a 

kötelességteljesítés gyakorlása. Miközben alakul a gyermekek önértékelése és 

ezzel együtt a csoportértékelés. 

 

Munkaformák: 

 

1.Önkiszolgálás jellegű munkák: testápolás, étkezés, öltözködés, 

környezetrendjének megőrzése, a gyermek személyes holmijának kezelése 



2.Másokért végzett munka: szeretetből, önfeláldozásból, alázatból végzik a 

következő feladatokat: naposi munka, segítés a kisebbeknek, takarítás, 

ajándékkészítés, kerti munka. 

3.Alkalomszerű munkák: környezetük rendben tartása, segítés egymásnak, az 

óvónőnek, barkácsolás, játékkészítés, játékjavítás, teremdíszítés, egyéb 

megbízatások. 

Évszaknak megfelelő tevékenységek, csoportszobában, udvaron, óvoda 

környezetében. 

 

Mivel a gyermekek munkáját a környezet szükségessége indokolja, annak 

eredményessége mindenki számára érzékelhető. A tevékenyég nevelőereje 

nagy hatású, mert erősíti a gyermekben a munka játéktól eltérő jegyeit, 

ízlésformáló hatásával fejleszti esztétikai állóképességüket. 

 

2.9.5.2. Feladatok:  

 

Az óvónő 

 Biztosítsa, hogy a gyermek munkatevékenysége játékos jellegű 

maradjon, de erősítse és fejlessze a munka sajátos, játéktól eltérő 

vonásait is. 

 Teremtse meg mindenfajta munkában és minden korcsoportban 

életkorukhoz és erejükhöz mért önálló munkavégzés és öntevékenység 

lehetőségét. 

 Biztosítson napirenden belül a munkára megfelelő időt. 

 Biztosítson olyan munkalehetőséget, ami a gyermekek számára 

elfogadható, amihez kedvük van, elvégzése megerőltetés és testi épségük 

veszélyeztetése nélkül megvalósítható. 

 Biztosítsa és folyamatosan bővítse a munkatevékenységhez szükséges, a 

gyermek számára megfelelő munkaeszközöket. 

 Biztosítson helyet a munkaeszközök számára, ahol a gyermek bármikor 

elérheti és használhatja a szükséges eszközöket. 

 Teremtse meg a kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört. 

 Segítse elő a munka által az életre való felkészítést, a társadalmi 

gyakorlat megismerését. 

 Érje el, hogy a gyermek szívesen, örömmel dolgozzék, a felnőttek 

munkáját becsülje meg és felelősséget érezzen a közösség munkájáért. 

 Keltse fel a gyermek tevékenységi vágyát, a felnőttek utánzása és a 

felnőttekhez hasonulás igényét. 



2.9.5.3. Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Saját személyével kapcsolatos tevékenységeket végez, öltözködik, 

étkezik, tisztálkodik, környezetét rendben tartja. 

 Naposi munkát végez, segédkezik az étkezésnél, rendbe rakja a 

játékokat, részt vesz a teremrendezésben, kisebb megbízásokat teljesít. 

 A foglalkozási eszközök előkészítésében, kiosztásában, elrakásában, 

tisztántartásában közreműködik. 

 Alkalomszerű munkákat végez, segít a csoportszoba díszítésében, 

ajándékot készít. 

 Segédkezik az ágyak berakásában, a foglalkoztató átrendezésében. 

 Részt vesz a játékszerek tisztításában, javításában, babaruhák 

rendbetételében, összehajtogatásában. 

 Meghatározott időközökben nagytakarítást végez a játéksarokban. 

 Természet gondozásában, ápolásában tevékenykedik 

 Ünnepekre ajándékokat készít. 

 Ősszel részt vesz a kertbe ültetett növények felszedésében, 

feldolgozásában. 

 Segít az óvónőnek magvak, gyökerek csíráztatásánál, hajtatásánál. 

 Közreműködik falevelek összegereblyézésében, az udvari játékok 

tisztántartásában. 

 Előkészített ágyásokba az évszaknak megfelelő virágokat, magvakat, 

palántákat ültet. Folyamatosan részt vesz ezek gondozásában. 

 Télen részt vesz a hó eltakarításban. 

 A napos önállóan, esztétikusan terít, feltálalja az ételt, étkezés után 

leszedi az asztalt, rendet rak, takarít. 

 Játékelrakás után, ha szükséges esztétikusan elhelyezi a tárgyakat. 

 Figyelemmel kíséri az udvari játékok elpakolását. 

 Vigyáz a mosdó, öltöző, csoportszoba rendjére. 

 Locsolja a szobanövényeket, eteti a kisállatokat az óvónő irányításával. 

2.9.5.4. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 az önkiszolgálást teljes önállósággal, természetes teendőként látja el, 

képes mindennapi szükségletei önálló kielégítésére. 

 Önállóan tevékenykedik, észreveszi elvégezhető feladatait és segítséget 

nyújt társainak, valamint a felnőtteknek. 



 Örömmel és önként vállal megbízatásokat és munkatevékenységeket, 

azokat önállóan végrehajtja. 

 A gyermek képes önállóan dönteni, feladatait egymás közt megosztani. 

 a munkát felelősségteljesen végzi el, felfogja eredményét, örül a sikeres 

végrehajtásnak. 

 A munkaeszközöket önállóan előveszik, használják, rendben tartják, 

elteszik. 

 Észreveszik a rendetlenséget, felszólítás nélkül felveszik a szemetet, 

elteszik a kint felejtett eszközöket. 

 Folyamatosan részt vesz a növények gondozásában, megállapítja az 

elvégzendő műveletek sorrendjét, indokolja egy-egy feladat 

elvégzésének szükségességét vagy feleslegességét. 

 

2.9.5.5. Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Tartsa szem előtt a munka játékkal megegyező sajátosságait, így a 

gyermek szívesen azonosul a munka céljával, természetesnek tartja 

annak szükségességét, élvezi annak eredményét. 

 Érvényesítse a munkafolyamatok bevezetésénél a fokozatosságot, 

állandósággal és folyamatossággal erősítse a gyermekekben a munka 

szükségességének felismerését. 

 Ösztönözze a gyermekek önkéntes munkavállalását, tényleges 

aktivitását, tényleges aktivitását, önértékelésének alakulását, 

igényszintjének növekedését. 

 

 

2.10 SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 
 

2.10.1. Fejlesztés tartalma 

 

A szabadidős tevékenységek a termékeny idő felhasználási lehetőségek közötti 

szabad választás, melynek alapja az össztevékenység és a döntés. 

Segíti a gyermeket, hogy meg tanuljon gazdálkodni az önmaga számára 

felszabaduló, rendelkezésre álló idővel, segíti a szabad, autonóm egyéniségek 

kialakulását. 

 

 



2.10.2. Feladatok 

 

Az óvónő 

 Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keressen 

lehetőséget arra, hogyan biztosíthatna nagyobb mozgást és tevékenységi 

teret a gyermeknek. 

 Biztosítsa a választásra felkínált tevékenységek listájának bővítését, 

időszakonként gondolja át a változtatások lehetőségét és szükségességét. 

 Biztosítsa egyszerű saját maga és a gyermek készítette eszközökkel a 

gyermek fantáziájának a fejlődését. 

 Pihenőidőben és délután folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az 

egyéni képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermek 

egyéni kéréseinek teljesítésére. 

 Biztosítson megfelelő időt és helyet a gyermeknek a tevékenységekhez 

az épületen belül és kívül egyaránt. 

 Tegye lehetővé, hogy a tevékenységek során a gyermek újabb 

ismereteket szerezzen a világról, tárgyakról, ezek tulajdonságairól. 

 Biztosítsa a gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, 

pontosságának, feladattudatának fejlesztését a tevékenységek által. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek eljusson önálló döntéshez. 

 Segítse elő, hogy a tevékenységi formák során elsajátíthassa a gyermek 

a társadalmi és az egyéni lét fenntartásához és gyakorlásához szükséges 

képességeket. 

 Tegye lehetővé a szabad választás lehetőségét, az egyik csoportból a 

másik csoportba való átlépést is. 

 Tegye lehetővé, hogy a tettrekészség, a beállítódás hatására a gyermek 

újabb és újabb célokat fogalmazzon meg, elsősorban olyanokat, amelyek 

a gyermek mindennapi életével kapcsolatosak. 

 

2.10.3. Tevékenységek 

 

A gyermek 

 ünnepekre készülődve bevásárol; 

 süteményt készít; 

 környezetét tisztán tartja; 

 barkácsol; 

 szabadidőben vizuális tevékenységeket végez; 

 csíráztat, rügyeztet; 



 évszakonként az udvari munkálatokba besegít; 

 játékokat tisztít; 

 ünnepek előtt dekorációt készít; 

 a foglalkozásokon elkezdett, megismert tevékenységeket folytatja; 

 dramatizáláshoz, bábozáshoz eszközt készít. 

 

2.10.4. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére  

 

 Képessé válik arra, hogy önként válasszon az óvónők által felkínált 

lehetőségek közül. 

 Kitágul a gyermek élet- és mozgástere. 

 Egyéni fantáziája alapján saját készítésű eszközöket gyárt. 

 Sokféle választási lehetőség újabb és újabb gyakorlásra készteti a 

gyermeket – dönteni lesz képes. 

 az azonos érdeklődésű gyermekek mikro csoportjában optimálisan 

fejlődik, speciális az egyéni képességük. 

 Megtanul gazdálkodni az önmaga számára felszabaduló idővel. 

 Képessé válik belülről önmaga által irányított emberré válni. 

 Elsajátítja a társadalmi és egyéni lét fenntartásához és gyakorlásához 

szükséges képességeket. 

 A gyermek által szabadon választott képességek befejezésével értéket 

teremt önmaga és társai számára egyaránt. 

2.10.5. Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Törekedjen, hogy a gyermek aktív, öntevékeny legyen. 

 Tartsa szem előtt, hogy a gyermek önállóan és a lehetőségekhez mérten 

szabadon tevékenykedhessen. 

 Ösztönözze a gyermek, kezdeményező készségének és döntési 

képességének kifejlődését. 

 Erősítse a gyermekben felismert speciális képességek fejlesztését, 

segítse elő, a differenciált készségfejlesztést. 

 

 

 

 

 



2.11 A külső (teremtett) világ tevékeny megismerése 
 

2.11.1 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

Fejlesztés hatása 

Matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi 

viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. 

Hatására a gyermek előrejut az önálló tapasztalatszerzésben, tud véleményt mondani, 

kapcsolatot teremteni a társaival, felnőttekkel, növekszik türelme, kitartóbbá válik, nő 

figyelme tartóssága, erősödik akarata, önfegyelme. 

Matematikai nevelés meghatározó szerepet kap a gyermek képességeinek 

fejlesztésében elsősorban a következő területeken: 

 tapasztalás 

 emlékezés 

 megértés 

 konstruálás 

 ítélőképesség 

A környező valóság fontos jellemzői a formai és mennyiségi viszonyok. Amikor a 

környezet megismerésről beszélünk, fontos alapelvként kell leszögeznünk, hogy a 

tárgyak, jelenségek tulajdonságai nem korlátozódnak például színük, ízük, 

halmazállapotuk milyenségére, hanem alapvető jegyeik közé tartoznak formai, 

mennyiségi jellemzők is. 

Másik fontos alaptétel, hogy a környezet változásainak megfigyelése el sem 

képzelhető matematikai alapismeretek nélkül 

Lényegében minden matematikai fejlesztő tevékenység integrálható a megfigyelésre 

szánt jelenség, illetve tárgy tapasztalati rendszerébe. A matematikai 

tapasztalatszerzés tehát természetes környezetben a legeredményesebb. 

 

Jól fejleszti a gondolatok tevékenységgel, szóval történő kifejezését. A közös feladat 

közös élményt jelent a gyermekek számára, ezzel is erősítve a csoporttudatot, 

miközben az egyéni feladatmegoldás egyéni sikert biztosít, mely növeli a 

feladatvállalási kedvet, segíti az önkontroll kialakítását. 

A matematikai nevelés hozzájárul a gyermek külvilágról szerzett tapasztalatainak 

feldolgozásához. 

A gyermekek természetes környezetben végzett megfigyeléseik alkalmával vegyék 

észre, hogy a tárgyak, személyek, halmazok összehasonlíthatóak, szétválogathatóak 

tulajdonságaik szerint, illetve saját szempontok alapján. 



Végezzenek sorba rendezést, megnevezett mennyiségi tulajdonságok, felismert 

szabályosság szerint. A számfogalom megalapozására végezzenek mérési, 

összemérési feladatokat mennyiségekkel, halmazokkal, különböző egységekkel. 

A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat a geometria körében (például építéssel, 

síkbeli alkotásokkal stb.). Jussanak el a geometriai formák felismeréséig. 

A tükörrel való tevékenység (mozgások tükör előtt) fontos feltételét képezik a téri 

percepció kialakításának. Minden alkalmat meg kell ragadni a fejlesztésre más 

területeken is (például testnevelés, rajzolás stb.), hogy a gyermek egyaránt jól 

tájékozódjék térben és a síkban ábrázolt világban.  

A környezet megismerése során szerzett élmények, tapasztalatok matematikai 

tevékenységek lehetőségének tárházát kínálják a nevelés számára. Rendkívüli 

fejlesztő hatását az önálló minden gyermek számára egyénileg biztosítható – 

problémamegoldás fokozza, az egyéni fejlődésről kapott objektív információ segíti az 

óvodapedagógust a nevelési, fejlesztési elképzeléseinek differenciált kialakításában. 

 

2.11.2 Feladat 

 

Az óvónő 

 Biztosítson nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkört. 

 Vegye figyelembe a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét és ütemét. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermekváltozó testi-lelki szükségletei szerint vegyen 

részt különböző, matematikai tartalmú tevékenységeken. 

 Biztosítsa, hogy a gyermek szabadon próbálkozhasson az egész nap folyamán 

elemi tapasztalatokat és ismereteket szerezni az őt körülvevő környezetből. 

 Teremtsen folyamatosan olyan játék szituációkat, amelyek alkalmasak 

matematikai tartalmak közvetítésére. 

 Biztosítson a szabadidős játék tevékenységekhez elegendő és esztétikus 

eszközöket, megfelelő időt és helyet. 

 Tegye lehetővé a gyermek sokfajta játékos tapasztalatszerzését a tárgyi 

környezetében található játékeszközök, berendezési tárgyak 

megszámlálásával, összemérésével, párosításával. 

 Biztosítson lehetőséget arra, hogy a gyermek akkor és annyit kérdezhessen, 

amennyit, és amikor akar, ezt kövesse mindig kielégítő óvónői válasz. 

 Tegye lehetővé azt, hogy a gyermek teljesítménye, illetve tevékenysége mindig 

kapjon visszajelzést annak érdekében, hogy a gyermek kontrollálni tudja 

önmagát. 

 Biztosítsa, hogy a gyermekek tudjanak és merjenek is véleményt mondani egy-

egy probléma szituációban. 



 Segítse a gyermeket a matematikai igazságok megtalálásában. 

 Biztosítsa egyéni és csoportos élmények felidézése során a gyermek 

emlékezetének cselekvéses – mozgásos – képi fejlesztését. 

 Biztosítson olyan játék szituációkat, amelyek elősegítik a gyermek egyéni 

megismerő képességeinek – problémalátásának fejlődését, aktivizálását – 

segítve ez által is az iskolai tanulásra való alkalmassá válásukat.  

 Tegye lehetővé változatos matematikai játékok összeválogatásával, hogy a 

gyermek rész képessége fejlettségi állapotának szintjén kibontakozhasson. 

 

2.11.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Megnevezett tulajdonság szerint összehasonlít. 

 Megadott szempont szerint szétválogat, halmazokat hoz létre. 

 Próbálkozik saját hibájának kijavításával. 

 Becsléseket végez, sorba rendez, sorozatokat hoz létre. 

 Egyszerű megállapításokat megfogalmaz – ítéleteket alkot. 

 Igaz-hamis következtetéseket von le 

 Részt vesz az óvónő által irányított megfigyelésekben 

 Összemér tárgyakat. 

 Számolgat a 10-as számkörön belül. 

 Elő tud állítani bontással ugyanannyit, többet, kevesebbet, „semmit”. 

 Összetartozó dolgokat párosít. 

 Papírból nyirkál egyéni fantázia alapján síkmértani formákat, szétválogatja 

ezeket. 

 A nagytükör előtt tudatosan figyeli tükörképe mozgását, építkezik tükörképet 

létrehozva. 

 Megkülönbözteti a különböző térirányokat. 

 Felismer színárnyalatokat is. 

 Sokszínű tevékenységet folytat a különböző mértékegységekkel való- 

rakosgatásban. Méregetést folytat különböző súlyú és hosszúságú, illetve 

kiterjedésű mértékegységekkel. 

 Lemásol ugyanolyan elemekből változatos geometriai formájú építményeket, 

tulajdonságaik alapján szétválogat. 

 

 

 



2.11.4 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Képessé válik arra, hogy megértse és kövesse az óvónő kérdéseit, gondolatait. 

 Matematikai jellegű problémáról gondolatait szabadon elmondja, javítja 

tévedését. 

 Szívesen vállalja a felismert problémák megoldását. 

 Képes ismert tulajdonságok szerint válogatást folytatni, formába rendezni, 

kiegészíteni. 

 Összehasonlítását szóban is ki tudja fejezni. 

 Érti és használja is a mennyiségekkel kapcsolatos összehasonlítást kifejező 

szavakat. 

 Hosszúság jellegű mennyiségeket önállóan is össze tud mérni. Helyes 

következtetéseket von le. 

 Össze tud mérni halmazt párosítással különböző színek, formák, nagyságok 

esetén is. 

 Keletkeztet többet, kevesebbet, ugyanannyit – bontással. 

 Képes „képolvasásra”. Az elmondott történetet rajzban meg tudja jeleníteni. 

 Azonosítani tud egyező alakú tárgyakat és síkbeli alakzatokat. 

 Másolással képes megépíteni térbeli és síkbeli alakzatokat. 

 Térbeli és síkbeli alakzatokat geometriai tulajdonságaik szerint szét tud 

válogatni. 

 2-4 elemből álló alakzat tükörképét zsebtükör mögött meg tudja építeni. 

 Megkülönbözteti a jobbra-balra irányt. 

 Követni tudja a helyeket kifejező névutókat (pld. alá, fölé, közé, alatt, fölött, 

között stb.). 

 Elégséges tapasztalatot gyűjt az iskolai tanulási tevékenység megkezdéséhez. 

 Jártasságot szerez a gondolkodási műveletek gyakorlásában. 

 Életkori sajátosságának megfelelően eligazodik a gyakorlati életben. 

 

2.11.5 Módszertani alapelvek 

Az óvónő 

 A nap folyamán bármikor teremtsen olyan probléma helyzetekkel dúsított 

matematikai tartalmú játékszituációkat, amelyek elősegítik a gyermek egyéni 

képességeinek fejlesztését, mely ösztönző hatással lehet a problémalátás és a 

probléma megoldásra való érzékenység kifejlődésére. 

 Kötelezően szervezett matematikai foglalkozás alatt alkalmazkodjon feladat 

átadási során a gyermek egyéni tempójához, semmilyen körülmények között 



ne sürgesse, a gyermeket a feladat elvégzésében, szem előtt tartva azt a tényt, 

hogy a matematikai nevelés egy folyamat. 

 Törekedjen a feladatok világos és egyszerű, de ugyanakkor érdeklődést keltő 

megfogalmazására, hogy a megteremtett problémahelyzet és a probléma 

megoldására irányuló tevékenység önmaga is motiváljon. 

 

2.11.6 A környezeti nevelési elvek megfogalmazása 

 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. 

A gyermek olyan tapasztalatokat szerez az őt körülvevő és a tágabb természeti és 

társadalmi környezetről, mely segíti tájékozódásában. 

Óvodánk egyházi intézmény. Ez az óvodába lépés első pillanatától megnyilvánul a 

köszönési módban, és a nevelésbe beépített vallásos témákban. Rácsodálkozunk a 

teremtett világ szépségeire, megfogalmazzuk örömünket, hálánkat. Részt veszünk 

egyházi ünnepeken, ismerkedünk egyházi épülettel, helyiségekkel, eszközökkel, 

viselkedési szabályokkal. Megfigyelő sétákat, kirándulásokat szervezünk, és a 

természetsarokban történő változásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

A gyermek megismeri a világot, közvetlen megfigyelés és tapasztalatszerzés útján. 

Ismerkedik szülőföldjével a nemzeti kultúra hagyományaival. 

Társadalmi környezetükből a gyermekek rendelkezzenek a koruknak megfelelő 

ismeretekkel a családról, szükségletéről, munkájukról, a családtagok külső és belső 

jogairól, az egymáshoz való viszonyukról, az együttélés konkrét tapasztalatairól. 

Viselkedésüket jellemezze a szeretet, tisztelet, a részvét, az őszinte együttérzés, az 

egymás problémái iránti érdeklődés, a segítő szándék, a megértés. A három éves 

gyermek egoizmusa még természetes. El kell jutni hat-hét éves korig a „másik”, a 

szeretett felnőtt, gyermek érdekében való lemondásról, a tolerancia és az önfegyelem 

nélkülözhetetlen kialakítására, a gyermek számára nem szimpatikus családtagok, 

rokonok, barátok, idegenek „elviselésére”. 

Az óvoda új környezet a gyermek számára. Fontos tehát e környezet megismertetése 

mind a tartalmát, mind a funkciókat, mind a hozzájuk való alkalmazkodás 

szokásrendjét illetően. 

Az óvodai környezet kezdetben – a legkiválóbb pedagógiai tapintat ellenére is. – nagy 

gondot, problémát jelenthet a gyermek számára. Ezért alapvetően fontos, hogy 

megismerése érzelmileg pozitívan hasson. az érzelmi kötődés alapja a 

környezetismeret és alakítás pedagógiai hatása. Azzal, hogy általa a gyermek 

befogadóvá, kíváncsivá, érdeklődővé válik, biztonságérzete hamar kialakul. 

A gyermekek ismerjék a felnőttek óvodai munkáját. Önálló vállalkozással, 

közreműködésükkel járuljanak hozzá ők maguk is a környezetük ápolásához. 



Szerezzenek tapasztalatokat az óvoda környezetében fellelhető, megfigyelhető felnőtt 

foglalkozásokról (kereskedelem, építkezés, erdő-, parktisztítás stb.). 

Legyen tapasztalatuk az orvos, védőnő, betegellátás feladatairól. Ismerjék a 

gyógyszerek használatát, a baleset-megelőzést (tűz, víz, rozsdás vas stb.). Tudják 

megnevezni az emberi testrészeket, ismerjék és gyakorolják önállóan 

tisztántartásukat, ismerjék érzékszerveiket, azok funkcióit, védelmét. 

Látogassanak el közeli bölcsődébe, iskolába, beszélgessenek az ott szerzett 

tapasztalataikról. 

Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. KRESZ-parkok helyett az óvodaudvaron 

szerezzenek tapasztalatot közlekedésre. Az ehhez nélkülözhetetlen reflexek 

kialakítása (testneveléssel, mozgással, zenei neveléssel történjék) fontos fejlesztési 

feladat. 

A közlekedésre nevelés fontos szempontja a helyes viselkedés – a közlekedési morál 

megalapozása (udvariasság szülőkkel szemben is, köszönés, más utasok mozgásának 

figyelemmel kísérése, idős emberek megsegítése stb.). 

Ismerjék a közlekedési eszközöket. Az óvoda körül megtalálható lehetőségeket 

természetes környezetben, a nem elérhetőket (például vízi, légi, vasúti stb.) filmről, 

képről szemléltetve is. 

Figyeljék meg a napszakokat, gyakorolják az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. 

Természeti környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok megfigyelésén 

keresztül kínálkozik. Az időjárás, a természet jellemzői, változásai, a színek, a fények, 

formák szépségei alapvető biológiai, ökológiai, fizikai, kémiai tapasztalatokra adnak 

lehetőséget. 

A növény - és állatvilág megismerése fontos része a környezet megismerése nevelés 

tartalmának. Védelmükre, gondozásukra nevelés elsősorban az élő állatokról szerzett, 

nagy élményerejű hatások miatt válhat csak sikeressé. Míg a növényeket, fejlődésüket 

óvodai környezetben jól lehet szemléltetni, az állatokat (házi, vadon élők) kizárólag 

természetes környezetükben célszerű a gyermekekkel megfigyeltetni. (például eredeti 

helyszín, természet film).  

Mind a társadalmi, mind a természeti környezet ismereteinek tartalma akkor 

megalapozott, ha az a kisgyermek környezetének, érzelmileg telített, élményhatású, 

az egyes gyermek számára konkrét tapasztalatokon alapul. 

 

 

 

 

 

 



2.11.6.1 Feladatok 

 

Az óvónő 

 Biztosítson a gyermeknek olyan tevékenységeket, hogy az őt körülvevő világot 

megismerje és megértse a maga egészében, építsen a közvetlen megfigyelésre 

és tapasztalatszerzésre. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek megismerje ezt a természeti környezetet, 

amelyben él és hívja fel a figyelmét annak értékeire és szépségeire. 

 Biztosítson tapasztalási lehetőséget, séták kirándulások során, az óvoda 

udvarán és kertjében, vagy a természetsarokban végzett tevékenységek által. 

 Készítse fel a gyermeket a társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott 

életre, a számára megtapasztalható és megérthető társadalmi folyamatok 

közvetítésével. 

 Biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a szabad természetben a 

folyamatos tevékenykedtetéshez, a spontán és szervezett tapasztalat – és 

ismeretszerzésre. 

 Biztosítsa a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha és 

virágoskert működjék. 

 Alakítsa ki a szülőföldhöz nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő viszonyt. 

Tegye lehetővé, hogy megismerjék városunk és környékének nevezetességeit 

és kirándulóhelyeit. 

 Biztosítson lehetőséget az évszakonkénti és folyamatos megfigyelésekhez. 

 Alakítson ki pozitív érzelmi viszonyt környezetével, a természettel. 

 Segítse elő, hogy természetszerető, természettisztelő értékeit megbecsülő, óvó-

védő emberré váljon, személyes példamutatással járuljon hozzá ennek 

megvalósításához. 

 Biztosítson a természetről, élőlényekről, megfigyelt természeti jelenségekről 

stb. szóló ismeretterjesztő könyveket és verses köteteket. 

 Vegye figyelembe az udvari növényzet telepítésekor az óvoda földrajzi 

környezetére jellemző növényeket. 

 

 

 

 

 

 

 



2.11.6.2 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Kirándulások, séták során alkalmazza a közlekedés szabályait, megismeri a 

kulturált viselkedés formáit. 

 Megfigyeli az évszakok jellemzőit, az időjárás változékonyságát, tapasztalatot 

szerez, összefüggéseket fedez fel a természet változásai az időjárás és az 

öltözködés összefüggése között. 

 Kerti munkát végez, közben megismerkedik a kerti szerszámokkal azok 

használatával. 

 Veteményez, nyomon követi a növények fejlődését, gondozza azokat, közben 

megfigyeli a fákat, bokrokat és felbukkanó rovarokat. 

 Megismerkedik az élő sövény funkciójával (tompítja az utca zaját, megszűri a 

levegőt a portól és más szennyeződéstől, természet közeli, szép látvány) és 

segít a telepítésében. 

 Madáretetőt készít, eleséggel látja el az itt telelő madarakat. 

 Az óvónő által elhelyezett madáritató, madárfürdetőt megfigyelik. 

 A természetsarokban fa- és cserjegallyakat hajtat, gumót, hagymát, magvakat 

csíráztat, megfigyeli az induló életet, tárgyakat gyűjt a bővítéshez. 

 A közösen vásárolt, vagy otthonról hozott zöldség- és gyümölcsfélékből 

vitamintálat készít. 

 Segít az óvoda udvarának, kertjének gondozásában. 

 A napszakokra jellemző tevékenységeket eljátssza szimulációs játékban. 

 Játéka során alkalmazza a családról, a foglalkozásokról az emberi test 

ápolásáról szerzett ismereteit. 

 Sétáik során megismeri az óvoda környékét, közeli intézményeket, 

középületeket, alkalmi kiállításokat. 

 Kirándulásokat tesz közeli és távoli helyekre, melynek során megfigyeléseket 

végez a változatos terepviszonyokról, növényekről, állatokról. 

 A rendszeres látogatások alkalmával, és az Állatkertben figyeli meg az 

élőlényeket, felfedező tevékenységet végez, tapasztalatokat szerez a 

természetvédelemmel kapcsolatban. 

 Megünnepli a természet ünnepeit, kirándul, barkácsol, gyűjtöget, játékos 

programokon vesz részt. 

 A hagyományos és néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepeknek tevékeny 

résztvevője, a csoporttal közös élményeket szerez, a hagyományok 

megismerése erősíti magyarságtudatát 



 Megfigyeli a környezetszennyezés néhány elemét (füst, por, zaj stb.), ezekkel 

kapcsolatban egyszerűbb vizsgálódásokat végez. 

 A közelben lévő Tiszában, Kőrösi éren megfigyeli a víz tisztaságát. 

 A spontán és szervezett megfigyelések során szerzett ismereteit kiegészíti, 

elmélyíti a természetsarokban elhelyezett könyvek nézegetésével, 

folyamatosan gyűjtött képekből albumokat készít. 

 

2.11.6.3 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Ismeri társadalmi és családi környezete fontosabb adatait. 

 Alkalmazza az elemi közlekedési szabályokat, ismer többféle közlekedési 

eszközt. 

 Ismeri és megnevezi a környezetében lévő néhány intézményt, és azok 

rendeltetését. 

 Felismeri a tárgyak, jelenségek között lévő összefüggéseket. 

 Tárgyakat, jelenségeket rendeltetésük, külső jegyeik alapján összehasonlít. 

 Ismeri a testrészeket, a test felépítését. 

 Tudja a napszakokat. 

 Megkülönbözteti egymástól az évszakokat, ismeri egyes évszakok néhány 

jellegzetességét. 

 Alkalmazza a „növény” szót, mint gyűjtőfogalmat, tudja, mi tartozik oda (fa, 

bokor, virág, fű stb.). 

  Ismeri a növény fejlődésének menetét, a fejlődés és az időjárás összefüggéseit. 

 Alkalmazza a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit. 

 Tudja csoportosítani az állatokat aszerint, hogy hol élnek, ismeri azok 

védelmét. 

 Összehasonlítja a házi szárnyasokat az ismert madarakkal, külső jegyeik, 

hasznosságuk alapján. 

 Ismeri a kulturált viselkedés alapvető szabályait, helyes magatartási normákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11.6.4 Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 Törekedjen arra, hogy a társadalmi természeti ismeretek a gyermek tudatában 

valósághűen tükröződjenek, érje el, hogy a gyermek aktív, öntevékeny 

résztvevője legyen az ismeretek elsajátításának. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek az ismereteit a gyakorlatban szerezze, és 

messzemenően támaszkodjon ezekre az élményekre, tapasztalatokra, használja 

ki, hogy a gyermek érdeklődése könnyebben felkelthető, ha érzelmi kötődése, 

élménye van az adott témával kapcsolatban. 

 Tegye lehetővé a sokoldalú érzékelést, észlelést, minden lehetséges helyzetben, 

a gyermeket hozza kapcsolatba az érzékelhető valósággal természetes 

környezetben, így jobban mélyülnek, rögződnek ismeretei. 

 Törekedjen környezetbarát szokások életkori megalapozására, környezetünk 

tisztaságának, egészségesebb környezet kialakításának elősegítésére. 

 

2.11.7 Verselés, mesélés, 

 

2.11.7.1 Fejlesztés tartalma 

 

Az érzelmi biztonság megadásának, s az anyanyelvi nevelésnek fontos eszközei. A 

mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. A 

mese belső képvilágot jelenít meg, s ez a gyermek élményfeldolgozás legfontosabb 

formája. A mese-vers emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ 

megismerését, oldja a szorongást. 

Bábjátékban a gyermek közvetlenül nyilvánul meg, vizuális élményt jelent számára. 

 Az óvodás korú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok,: a vers és a mese.  

A verselés és a mesélés élmény a kisgyermek számára. Irodalmi nevelésről csak akkor 

beszélhetünk, ha a gyermek szereti a verset, mesét, ha örömöt okoz neki, ha kéri, várja 

az újabb és újabb élményt. 

Kezdetben a gyermek befogadó s az óvodapedagógus az előadó. Mivel az irodalom 

közege a nyelv, ezért lényeges, hogy nyelvileg tiszta és esztétikailag értékes mesét, 

verset halljanak a gyermekek (népi mondókák, népmesék, jelentős költők, írók művei, 

bibliai történetek). 

A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít, erkölcsi tartalma van, belső indulati 

élményeket közvetít. Megbékíti a gyermekeket félelmeikkel, erősíti bizalmukat. 

Segíti a nemzeti és keresztényi tudat kialakítását. 

 Fontos szerepük van a bibliai történeteknek, amit a gyermek életkori sajátosságainak 

megfelelően dolgozunk fel. 



A gyermek szívesen lép át a rendkívüliségbe, kettős tudattal éli meg meseélményeit, 

képzeletbeli beleélése segíti és megalapozza a műalkotás befogadását. 

A mese oldja a szorongást, belső képteremtésre tanít. 

A fejlődési vonal: kezdetben dal, mondókajáték, később állathangutánzó és felelgetős 

mesemondókák, halmozó és láncmesék, versek, verses mesék majd fokozatosan 

hosszabbodó prózák. 

Az előadásmód fő szabálya: A beszéd zenei elemeinek érvényesítése. Az élő mesét 

jól kiegészítő eszközök a bábozás, dramatizálás, drámajátékok. 

Fontos szempont, hogy az óvodapedagógus naponta többször kezdeményezzen 

verset, mesét a gyermekek kérésének, érdeklődésének megfelelően, életkori 

sajátosságok figyelembevételével. Az óvodán kívül szerzett élményeket (tévé, lemez, 

videó stb.) ne tiltsa ki az óvodai életből, hanem – ha esztétikailag elfogadható – építse 

be, használja fel a csoport közös élményének kialakításában. 

Az irodalmi nevelés akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek „befogadóból” maga 

is „előadóvá” válik, s az élmény, a gyakorlás hatására játékában, nyelvi kifejező 

képességében, egyéb esztétikai területeken is fejlődés tapasztalható. 

 

2.11.7.2 Feladatok 

 

Az óvónő 

 Teremtse meg a feltételeket a mindennapi meséléshez, verseléshez, a nyugodt 

légkör biztosításával, alakítson kis állandó helyet az irodalmi élmény 

nyújtásához. 

 Tegye változatossá az irodalmi élményanyagot, szerettesse meg a verset, 

mesét, okozzon örömöt és érje el, hogy a gyermek igényelje ezeket. 

 Segítse elő az anyanyelvi fejlesztést jól kiválasztott versek, mesék 

alkalmazásával. 

 Biztosítsa, hogy nyelvileg tiszta és értékes (meséket) irodalmi anyagot halljon 

a gyermek, fektessen nagy hangsúlyt a népi eredetű mesék felhasználására, 

melyeknek erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. 

 Segítse elő a gyermek önálló mese- és versmondását, mellyel önbizalmukat 

erősíti. 

 Teremtsen lehetőséget a bábozásra, mese dramatizálására, melyben a gyermek 

elmondhatja érzelmeit, vágyait. Biztosítson ehhez megfelelő eszközöket. 

 Juttassa a gyermeket sikerélményhez irodalmi tevékenységük során 

(drámajáték, bábozás alkalmával), ehhez kapcsolódó eszközök készítésével. 

 Biztosítsa a gyermek számára a szabad önkifejezés lehetőségét, fantáziája 

fejlődése érdekében. 



 Juttassa a gyermeket színházi élményekhez is, látogassanak el báb- és 

nagyszínházba, melynek során esztétikai élményeket szerezhet. 

 Alapozza meg a könyvhöz, irodalomhoz fűződő pozitív érzelmi kapcsolatukat. 

 Alakítsa az irodalmi élmények segítségével közösségi érzelmeiket, 

magatartásukat. 

 A KPSZTI segédanyag alapján megismertetjük gyermekeinket a bibliai 

történetekkel. 

 Minden óvónőnek kell, hogy legyen saját verse, meséje különösen szeretett 

bibliai története, amit a gyermekek csak tőle hallanak. 

 

2.11.7.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Mondókázik, versel kedve szerint önállóan és az óvónővel. 

 A hallott meséket eljátssza, dramatizál. 

 A mesékhez bábokat, kiegészítőket készít felnőtt segítségével. 

 Ábrázolja kedvenc hőseit, érzéseit. 

 Szívesen nézeget meséskönyveket, esetleg mesél képekről. 

 Bibliai történetek hallgatásával nemzeti keresztény öntudat emelése 

 Játékában alkalmazza a tréfás mondókákat. 

 Bábozás közben kitárulkozik, szorongásai oldódnak. 

 Bábozásban megjeleníti élményeit, közösségeket hoz létre, amely segíti az 

összetartozás élményét. 

 Bábszínházba, színházba mennek az év folyamán több alkalommal. 

 

2.11.7.4 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

 A gyermek, játék közben odaillő szövegeket, rigmusokat mondogat. 

 Az elhangzott vers, mondóka, mese ismétlését kéri. 

 8 verset megjegyez, 15-20 mesét meghallgat az év folyamán. 

 Hangzás, hangulat, érzelem egységében kezdi felfogni a hallott verset, mesét. 

 Megszilárdul a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokása, a figyelem fenntartása. 

 Csendben végighallgatja a mesét, tekintetén látszik a belső képzeletbeli kép. 

 A folytatásos mesék szálait össze tudja kötni. 

 Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt 

szórakozásai közé tartozik. 

 Vigyáz a könyvekre. 



 A szereplők érdekes szólásait, furcsa hangzású nevét megjegyzi, játékában 

használja. 

 

2.11.7.5 Módszertani alapelvek 

 

 Az óvónő tartsa szem előtt, hogy az irodalmi nevelés vezető szerepet tölt be az 

óvodásgyermek érzelmeinek fejlesztésében, erősítse a gyermekben az irodalmi 

élmény iránti vágyat, használja ki a megfelelő mese adta lehetőségeket az 

érzelmi, erkölcsi, nyelvi fejlesztéséhez. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek élményeit kifejezhesse, ösztönözze, növelje 

önbizalmát. 

 Törekedjen a gyermek képzeletének fejlesztésére, ehhez járuljon hozzá 

megfelelő előadásmódjával (mimika, hangszín, hangerő). 

 Érvényesítse a differenciálást a különböző korú és fejlettségi szintű 

gyermeknek szánt mesék kiválasztásánál. 

 

2.11.8 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

2.11.8.1 Fejlesztés tartalma 

 

A gyermeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődését, formálja ízlését. 

Megszeretteti az énekes játékokat, fejleszti zenei hallását, ritmusérzékét. Az énekes 

játék mozgáskultúrájának bővítését is elősegíti. 

Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti zenei 

érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a 

gyermekkel az éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. 

Fejleszti a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei 

alkotókedvét, mozgáskultúráját. A zenei élmény serkenti a gyermekek képi és 

irodalmi alkotások iránti esztétikai kíváncsiságát, alkotókedvét, megalapozza a zenei 

anyanyelv kialakulását. 

A vallásos nevelés egyik alappillére óvodai nevelésünknek. 

A zenei nevelés anyaga mellett az egyházi ünnepekhez kapcsolódó óvodás életkornak 

megfelelő hangterjedelmű dalokkal is megismertetjük gyerekeinket. 

Hallgatunk orgona muzsikát. 

Zenei élményeket szereznek a gyermekek játék közben a spontán kötött, kötetlen 

keretű, szervezett foglalkozásokon. A zenei nevelés programja 3 éves kortól 6-7 éves 

korig a kori sajátosságok figyelembevételével átgondolt, tervezett, kiemelt 

tevékenység az óvodában. 



A fejlesztés tartalma a korosztálynak megfelelően: dalanyagból, zenehallgatási 

anyagból, a magas-mély hangok megkülönböztetéséből, dallam-ritmus 

visszaénekléséből, halk-hangos fogalompár megértéséből, egyenletes lüktetés-, 

dallammotívumokból, ritmusmotívumokból állnak. 

 

Az egyéb hangok, zörejek közül: 

 állatok hangjának természetbeni megfigyelése, a természet egyéb hangjainak 

figyelése, környező zajeffektusok, 

 állatok hangjának, a természet egyéb hangjainak újra felidézése, hangutánzó 

próbálkozásokkal való kiegészítése, 

 emberi hangadásokkal való ismerkedés élményei után – az előbbiekben 

említettekhez hasonlóan – különböző emberi hangmegnyilvánulásokkal, azok 

utólagos hangutánzó próbálkozásaival is foglalkozhatnak. A hangadást kísérő 

mozdulatok, mozdulatsorok megfigyelése is hangsúlyos, amelyek a komplex 

élmények után ábrázoló tevékenységben is megjelennek, 

 készíthetők felvételek az otthon hangjairól is, ezt közösen meghallgatják a 

gyermekek, nyilvánvalóan a közös-egyéni élmények felszabadult 

megnyilvánulásokat hoznak felszínre a csoport életében, 

 egyszerű, játékos mozgások egyöntetű, esztétikus végzése, nehezebb 

játékformák, táncos jellegű mozdulatok, 

 mozgás improvizáció zenére. 

Az óvodapedagógusok segítsék a családi nevelést abban, hogy a gyermekek otthon is 

énekelgethessenek együtt szüleikkel. Erre a célra az óvodában közös „családi 

zenedélután”, közös néptánc, daltanulás, hangszeres zenebemutató szervezhető, mely 

játékkészítéssel, agyagozással stb. egybekötve jól alakíthatja az óvoda és a család 

viszonyát, kapcsolatát, s a közös nevelést. 

 

2.11.8.2 Feladatok 

 

Az óvónő 

 Teremtsen nyugodt biztonságos légkört, melyben a gyermek bátran kifejezésre 

juttathatja gondolatait, érzelmeit, ezáltal éneklési készsége is fejlődik. 

 Engedjen teret az egész nap folyamán jelenlévő spontán, alkalomszerű 

éneklésnek. 

 Tervezze meg az éves anyagot és a hozzá kapcsolódó feladatrendszert, a 

készségfejlesztés különböző területein az életkoronként eltérő fejlődés ütemét. 

 Minél többet énekeljen. 

 Tegye kiegyensúlyozottá a gyermeket érzelmileg a zene terén. 



 Segítse elő a különböző hangulatú dalok (vidám, szomorú) megismerésén 

keresztül a zenehallgatás által felkeltett érzelmek megértését, feldolgozását. 

 Ismertesse meg a gyermeket a népdalokkal, amelyek zenei anyanyelve 

megalapozását szolgálják. 

 Éreztesse meg a népzenében rejlő szépségeket, az érzelmek és hangulatok 

kifejezésének többféleségét. 

 Keltse fel a gyermek érdeklődését a meghallgatott zene iránt, és szoktassa a 

zene türelmes, figyelmes meghallgatására. 

 Fejlessze a gyermek zenei képességeit és készségeit. 

 Tegye fogékonnyá ritmikai és dallami elemek iránt. 

 Ismertesse meg a gyermeket a helyes énektechnika legegyszerűbb szabályaival. 

 Segítse elő a közösségi érzés kialakulását a közös zenéléssel. 

 Tegye színesebbé, örömtelibbé az ünnepeket a közös éneklés, zenélés, táncolás 

által. 

 Zenehallgatásként egyházi zene hallgatása, és énekek hallgatása, tanulása. 

 Járuljon hozzá, hogy a gyermek megismerkedhessen egyszerű, alapvető 

tánclépésekkel. 

 

2.11.8.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Játékidőben, mozgás közben szövegeket, dallamokat ismételget. 

 Dalos játékot játszik. 

 Dallam- és ritmusmotívumokat óvónő segítségével jó szövegkiejtéssel, 

csoportosan és egyénileg visszaénekel, visszatapsol. 

 Térben mutatja az ismert dallamokat, motívumok dallamvonalát. 

 Megismeri a fogalom párokat (halk-hangos, gyors-lassú) és eljátssza azokat a 

többi gyermekkel. 

 Jól ismert dalokat dúdolásról, vagy hangszerjátékról felismer. 

 Dallambújtatást végez rövidebb és hosszabb egységekkel. 

 Visszaénekel egyszerű dallamfordulatokat. 

 Felismer és megkülönböztet, zörejeket, zenei hangokat, egymás hangját. 

 Szívesen meghallgatja az óvónő és társai által előadott dalokat, hangszeres 

játékot. 

 Játékos mozdulatokkal, változatos módon érzékelteti az egyenletes lüktetést, a 

dalok, mondókák ritmusát. 

 Felfedezi a ritmus és az egyenletes lüktetés közötti különbségeket. 

 Észreveszi a tempókülönbségeket, majd gyakorlatban irányítással alkalmazza. 



 A már megismert dalokhoz kíséretként használja a ritmushangszereket. 

 Visszatapsol egyszerű beszélt és énekelt ritmusmotívumokat. 

 Kitalál dallamfordulatokat, kérdés-feleletet, megzenésít mondókákat, saját 

szövegeket.  

 Ismer alapvető tánclépéseket és gyakorolja azokat. 

 Ünnepélyeken közösen és egyénileg is énekel, táncol. 

 

2.11.8.4 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Tud kb. 10 dalt biztonsággal énekelni csoportosan és egyénileg is. 

 A mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint mondja, kiemelve az 

egyenletes lüktetést. 

 Tisztán, szép szövegkiejtéssel énekel. 

 Szívesen énekel, örül, ha zenét hall, maga is örömmel talál ki halandzsa 

dallamot. 

 Megismerkedik eredetiben néhány hangszerrel, azok hangjával, 

megszólaltatásuk módjával (fúvós, pengetős, ütős, vonós). 

 Szöveges ritmus motívumokat visszatapsol, esetleg kétegységnyit is, 

csoportosan és egyénileg is. 

 Egyöntetűen körbejár, szép testtartással, kézfogással. 

 Biztonságérzete van abban, hogy jól tud énekelni. 

 Dallamfordulatokat, ritmusokat pontosan vissza tud adni. 

 Be tudja mutatni az egyenletes lüktetést, ritmust. 

 Tudja a fogalom párokat (pld. halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú stb.). 

 Felismeri a finomabb hangszínkülönbséget zörejen, beszédhangon egyaránt. 

 Mozgása összerendezett, ismer néhány tánclépést (pld. Egylépéses csárdás 

egyedül, párosan, forgás stb.). 

 Ritmushangszereket ügyesen használja, zenekar kíséretként az énekléshez. 

 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. 

 Egyszerű, játékos, táncos mozgásokat szépen megformál (dobbantás, 

koppantás, átbújás, páros forgás stb.). 

 Képes egyensúlyváltást kiváltó mozgásokra (sarokkoppantás, forgás egyedül). 

 Tud járni és lépni változatos térformákban. 

 

2.11.8.5 Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 



 Ösztönözze a gyermeket az önálló gondolkodásra, a feladatok kreatív 

megoldására, a zenei alkotókedv kiélésére. 

 Erősítse a tiszteletet a környezet harmóniája, rendje és a művészi alkotások 

sokfélesége iránt. 

 Törekedjen arra, hogy a gyermek a hétköznapokban a különlegeset, szépet 

észrevegye, tudjon örülni ezeknek. 

 Keltse fel a vágyat az önkifejezésre, az alkotókedvre, „mű” fölött érzett örömre. 

 

2.11.9 Rajzolás, mintázás, kézi munka 
 
2.11.9.1 Fejlesztés tartalma 

 

A kézimunka különböző fajtái: gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, 

vágás, ragasztás, varrás, barkácsolás. 

Segítik a gyermek képi-plasztikai kifejezőképességét, komponáló, térbeli tájékozódó 

képességek alakulását. Fejleszti képi gondolkodását, esztétikai érzékenységét. 

Megismerteti a gyermeket a különböző anyagokkal, technikai alapelemekkel: 

 festés, (ujj-, majd ecset, nyomat készítés) 

 rajzolás, (zsírkréta, színes ceruza, filctoll) 

 tépés, hajtogatás, mozaikkép készítés, 

 vágás, ragasztás, (papír, textil, különböző anyagok) 

 fűzés, szövés, fonás, 

 varrás, 

 mintázás, karcolás, gipszöntés, (gyurma, lisztgyurma agyag) 

 sütés, 

 bábkészítés, (zacskó, fakanál, termény) 

 műalkotás elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel 

A tevékenységeknél előnybe részesítjük a népművészeti anyagokat. 

Az éves tervek összeállításánál figyelembe vesszük az egyházi évkör eseményeit. Így 

építjük be a vallásos nevelést. 

Az egyházi és társadalmi ünnepekre várakozás idején a csoportszobák alkalomhoz 

illő dekorálásával, és ajándékok készítésével hangolják rá a gyermekeket az 

ünneplésre. 

Alkotásukban megjelennek vallásos témák is. 

Tehetséges gyermekeink munkái pályázatokon is részt vesznek. 

 



A vizuális nevelés a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően kép-

plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja bennük az elemi képolvasási, 

komponálási térbeli tájékozódó és rendező képességet. 

 

Az építő-, ábrázoló-, alakító tevékenység segíti a gyermekek téri, formai és 

színképzeteinek kialakulását, gazdagodását. Elősegíti a természet színeire, formáira 

való rácsodálkozással, a művészi rajzok, festmények, szobrok, épületeik, népi 

alkotások nézegetésével a szépség iránti vonzódás alakulását. 

Megismerteti a gyermekeket a különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, 

technikai alapelemekkel. 

A tevékenységet az óvodai élet egész napjában folyamatosan szervezzük. Ezért az 

óvónő figyeli a gyermekek egyéni fejlődését, s ha szükséges, egyéni foglalkozással 

segíti a differenciált fejlesztést igénylő gyermekek tevékenységét. 

Fontos, hogy az „alkotásra” buzdítást jól kapcsolja spontán helyzetekhez, a csoport 

életét meghatározó, élményhatású eseményekhez. Az udvari lehetőségeket e téren is 

egész évben használják ki a gyermekek. 

 

2.11.9.2 Feladatok 

 

Az óvónő 

 Biztosítson a gyermeknek állandó helyet a csoportszobában, ahol zavartalanul, 

kényelmesen dolgozhat. 

 Biztosítson az egész nap folyamán elegendő időt a tevékenység végzésére. 

 Tegye lehetővé, hogy mindig elérhető helyen álljon a gyermek rendelkezésére 

mindenféle anyag és eszköz, amivel a fantáziájának megfelelően dolgozhat, 

alkothat. 

 Juttassa a gyermeket egyéni fejlettségi szintjének megfelelően képi-plasztikai 

kifejezőképesség birtokába. 

 Alakítsa ki az elemi komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességet. 

 Segítse a téri-, formai-, és színképzetek kialakulását, gazdagodását. 

 Ismertesse meg a gyermeket a különböző anyagokkal, változatos 

munkafogásokkal, technikai alapelemekkel. 

 Fejlessze az eszközök használatának, karbantartásának szokásait, a 

munkaszervezés képességét. 

 Teremtse meg a képi-plasztikai, ábrázoló- és konstruáló képesség fejlődésének 

feltételeit. 

 Biztosítsa az élmények, megfigyelése és fantázia képi-térbeli megjelenítésének 

sokféle lehetőségét. 



 Teremtse meg az ábrázolás hangulati feltételeit, a fejlődést belülről serkentő 

motiválást, juttassa a gyermeket az alakítás, formázás öröméhez. 

 Juttassa a gyermeket vizuális élményekhez múzeumlátogatások, művészeti 

alkotások megtekintése által. 

 Érje el személyes példamutatással, hogy a gyermekben kialakuljon környezete 

alakításával kapcsolatban az esztétikumra, harmóniára törekvés. 

 Biztosítson lehetőséget az egész nap folyamán a csoportszobában és az udvaron 

egyaránt a tevékenység végzésére. 

 

2.11.9.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 Élményeihez, képzeletéhez kapcsolódóan választott témákat rajzol, fest tetszés 

szerinti színhasználattal, színválasztással, különböző felületekre (üveg, 

fotókarton, aszfalt, csomagolópapír, rajzlap stb.) változatos anyagokkal (színes 

ceruza, festék, tempera, porpasztell, táblakréta, zsírkréta, filctoll stb.). 

 Képeket alkot változatos technikák alkalmazásával. Festéssel rajzolással, 

nyomattal, fonallal, mozaikkal, montázzsal, ragasztással, viaszos 

visszakarcolással, termések felhasználásával. 

 Formáz különböző formákat, tárgyakat saját elképzelése alapján plasztilinből, 

agyagból, lisztgyurmából, homokból, gipszből. 

 Az anyagok formálhatóságának próbálgatása közben tapasztalatokat szerez 

azok tulajdonságairól, viselkedéséről. 

 Barkácsolással eszközöket, játékokat készít dobozból, fából stb. Bábokat, 

maszkokat készít papírból kasírozással, nyírással textilekből, fonalakból, 

természetes anyagokból (csuhébábok, termésbábok, szalmafigurák, 

szalmadíszek). 

 Kisebb és nagyobb térben épít a csoportszobában és az udvaron dobozokból, 

kockákból, homokból, hóból, kőből. 

 Az építés során statikai tapasztalatokat szerez, térben tájékozódik, arányérzéke 

fejlődik. 

 Kézművességgel tárgyakat készít, sző, fon, varr, nyír, tép, hajtogat, 

ajándékokat készít, melyeket díszít batikolással, ragasztással, festéssel, 

nyomattal (dugó, ujj, tenyér, levél, krumpli stb.). 

 Múzeumokat látogat, művészeti alkotásokat, albumokat nézeget, ezáltal 

művészeti élményekhez jut. 

 



2.11.9.4 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Élményei, ismeretei, tapasztalatai, gondolatai kifejezésére bátran, 

biztonsággal használja az ábrázolás eszközeit. 

 Örömmel, saját kezdeményezésére is ábrázol. 

 Tevékenyen vesz részt az őt körülvevő tér berendezésében, képes a tárgyak 

térbeli kiterjedésének főbb formai jellemzőinek megnevezésére. 

  Biztonsággal alkalmazza a megismert technikákat, bátran használja a 

különböző anyagokat. 

 Formaábrázolása változatos, tagoltságot mutat, témáiban a részleteket is 

ábrázolja. 

 Képes kiemelni a megkülönböztető jegyeket, szín- és formabeli 

tulajdonságokat, hangulati elemeket, változatosan alkalmazza a színeket. 

 Emberábrázolásában megjeleníti a részformákat, próbálkozik a legegyszerűbb 

mozgások jelzésével. 

 Emlékek alapján és megfigyelései felhasználásával tud formákat mintázni. 

 Díszítő tervező feladatokat végez önállóan változatos elemekkel, színekkel, 

technikákkal. 

 Önállóan és csoportosan is készít játékokhoz egyszerűbb eszközöket, 

barkácsol kellékeket, bábokat. 

 Ismeri a népi kézműves technikák alapjait (szövés, fonás, agyagozás), kis 

segítséggel alkalmazza is azokat. 

 Szívesen vesz részt óvodai környezete szépítésében. 

 Alkotásaiban mindinkább kifejezésre juttatja, megjeleníti a témával 

kapcsolatos érzelmeit. 

 Az esztétikai élmények pozitív érzelmeket váltanak ki belőle. 

 

2.11.9.5 Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 A foglalkozásokat mindenkor a játékosság szem előtt tartásával szervezze, 

teremtse meg az alkotó légkört és biztosítson időt az önkifejezésre. 

 Építsen a gyermeki aktivitásra, keltse fel a gyermekben az anyagokkal való 

tevékenység vágyát. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve határozza 

meg a feladatokat, s így juttassa sikerélményhez a gyermeket. 

 Saját példaadással, szemléltetéssel, élmények nyújtásával juttassa a 

gyermeket vizuális élményekhez, a mindennapi életben fellelhető esztétikum 



felfedeztetésével, alakítsa ki a gyermek általános érzelmi kötődését az 

esztétikum iránt. 

 

2.11.10 Mozgás 

 

2.11.10.1 Fejlesztés tartalma 

 

Fejleszti a testi képességeket, kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet 

növekedését, teherbíró képességét. 

Fontos szerepe van a mozgás megszerettetésében, az egészség megőrzésében. 

Kiegészíti az egészséges életmódra nevelés hatását. 

Hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez. 

Az óvoda mozgásprogramja három területen teljesíthető: 

 A gyermek kötetlen, motivált szabad mozgástevékenységének biztosításával, 

 A konkrét fejlesztést szolgáló testneveléssel, testedzéssel, és 

 Ügyességfejlesztő játékos sportprogramok körültekintő fejlesztésével. 

A szabad mozgástevékenység 

Cél a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése, a tudatos 

környezetalakítás (hely, eszköz).  

A kötelező testnevelés 

Tudatos fejlesztés a mozgás és testséma programunk alkalmazásával. 

A fentieknek megfelelően a 4-5 éveseknél a testséma fejlesztésből az oldaliság 

érzékeltetése kap kiemelt szerepet. A mozgásfejlődésben előtérbe kerülnek az 

egyensúlygyakorlatok. koordinációt fejlesztő gyakorlatok és a tér mozgásos 

megismerése. 

Az 5-6-7 éveseknél már kiemelt hangsúlyt kap a finommozgás, az észlelés, a 

mozgás közbeni alaklátás és formaállandóság fejlesztése is. 

a) A frissítő testnevelés a gyermekek napirendjében fontos szerepet tölt be. Ez a 

mozgás felfrissíti, edzi őket, bíztatja őket, mely elősegíti mozgásszintjük és 

testi képességeik fejlődését. 

Időtartama a gyerekek fejlettségétől függően változó. A frissítő testnevelés 

középpontjában a mozgásos játékok állnak, és kiegészülnek a gimnasztikai 

gyakorlatokkal, szerek használatával. A rendszeres nevelőmunka hatására a 

csoportban kialakulnak a legkedvesebb mozgásjátékok, melyek alkalmazását 

már a gyermekek maguk is kezdeményezik, sőt meg is szervezik. Erre jó 

lehetőséget kínál a csoportszoba felszerelése és az óvoda udvara. 

A testnevelés foglalkozások az óvodapedagógus által szervezett kötelező 

tevékenységek. A kötelezőség természetesen nem jelenthet kényszert a 

gyermek számára. Ha betegség vagy más egészségügyi ok miatt a gyermek 



nem tud, nem akar részt venni a foglalkozáson, a dajka nénivel lehessen, más 

foglalkozást választhasson.  Szervezett testnevelés foglalkozás heti egy 

alkalommal van. A foglalkozások levezetésénél maximális lehetőséget kell 

biztosítani, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat 

gyakorolhassák a különböző mozgásokat. Különböző nehézségű, differenciált 

feladatok adásával segíthetjük elő, hogy minden gyermek megtalálja a 

képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. Fontos szempont a 

foglalkozások szervezésénél, hogy a gyerekek a lehető legkevesebb 

várakozási idővel folyamatosan mozogjanak. 

 

2.11.10.2 Feladatok 

 

Az óvónő 

 

 Biztosítsa a gyermek szabad mozgásgyakorlásának feltételeit, adjon ötleteket, 

irányítsa a gyermek figyelmét a legoptimálisabb terhelést biztosító napi 

mozgáshoz. 

 Biztosítson változatos eszközöket, megfelelő helyszíneket a változatos 

mozgásgyakorláshoz, ötleteivel gyarapítsa a kézi szerek skáláját, hozzon létre 

sokféle eszközkombinációt. 

 Biztosítson lehetőséget a gyermeknek a szabad levegőn való tartózkodásra 

minél hosszabb időtartamon keresztül. 

 Teremtsen minél több mozgáslehetőséget óvodán kívül is, vigye a gyermeket, 

játszótérre, kirándulni stb. 

 Tegye lehetővé a játék- és mozgásigény természetes gyakorlatokkal és 

játékokkal történő kielégítését. 

 Biztosítsa a gyermeki szervezet sokoldalú arányos fejlesztését. 

 Teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, 

növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességét. 

 Segítse elő a vázizomzat erősödését. 

 Gondoskodjon a motoros képességek fejlesztéséről a helyes mozgásanyag 

megválasztásával. 

 Segítse elő a helyes testtartás kialakítását. 

 Sajátíttasson el minél több mozgásformát. 

 Keltse fel az igényt a gyermekben a játék és verseny iránt, elégítse, ki ezeket 

szerettesse meg a mozgást. 

 



2.11.10.3 Tevékenységek 

 

A gyermek 

 A mozgások döntő részét a szabadban végzi. 

 Sokat fut különböző tempóban, fákat, bokrokat kerülgetve. 

 Füves területen kis kapukkal sportjátékot játszik, és ismert futójátékokat. 

 Dombon szánkózik, csúszkál, gurul, kúszik, mászik, felfelé fut, szökdel. 

 Mászókákon, fák között kifeszített kötélen függ, mászik. 

 Farönkön, különböző irányokba jár, egyensúlyoz. 

 Közlekedő utakon biciklizik, rollerezik. 

 Homokgödörbe távol és magasugrást végez. 

 Hosszabb sétát, túrát tesz a szabadban. 

 Tornateremben, csoportszobában sokféle kézi szerrel, eszközkombinációval, 

különböző irányban, változatos formában szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatokat végez és természetes gyakorlatokat az atlétika, torna, 

labdajátékok köréből. 

 Fejlettségéhez mérten a végrehajtás fokozatai szerint megtervezve jár, fut, 

ugrásokat végez magasba és távolba, célba dob, távolba hajít, csúszik, kúszik, 

mászik, függésgyakorlatokat, szerugrásokat, talajtorna gyakorlatokat végez, 

labdával gurít, gyakorolja a feldobás-elkapást, átadást, labdavezetést, célba 

hajítást. 

 Futó-fogó játékokat, sorversenyt, váltóversenyt játszik, verseng. 

 

2.11.10.4 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 A gyermek hat éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Teste arányosan 

fejlett, teherbíró. 

 Teljesítőképessége növekszik, mozgása összerendezettebbé, ügyesebbé, 

megfelelő ritmusúvá válik. 

 Cselekvőképessége gyors, mozgásban kitartó. 

 Fejlődik tér- és időtájékozódó képessége. Megszereti és igényli a mozgást. 

 Ütemtartással jár, valamint irányváltoztatással, különböző kartartásokkal, 

fordulatokkal. 

 Természetes módon kötetlenül fut. Fut különböző tempóban, alakzatban, 

belegyorsítva. 

 Versenyt fut állórajtból 20-30 méter távolságba. 

 Megérti az egyszerű vezényszavakat. 

 Mozgástapasztalata növekszik az egyensúlyozásban, ugrásban. 



 Távol és magasugrást végez néhány lépés nekifutással. 

 Mélyugrást és szerugrást végez. 

 Dobásokat végez célba és távolba egykezes és kétkezes alsó és felső dobással 

különböző nagyságú és súlyú labdával (1 kg-ig). 

 Természetes támaszgyakorlatokat végez különböző tornaszereken eszközök 

hordásával minden irányban. 

 Talicskázik combfogással. 

 Lajhármászást végez gerendán, kifeszített kötélen. 

 Leng, hintázik előre és hátra, szeren, mászókán, függésben lábmozdulatokat 

végez. 

 Gurul a test hossztengelye körül, gurulóátfordulást végez. 

 Próbálkozik tarkóállással, a kézállással, guruló átfordulással hátra. 

 Zsugorkanyarulati átugrást végez, nyuszi ugrást haladással és leterpesztéssel 

végez. 

 Labdát vezet különböző tempókban, irányváltoztatással, két vonal között, 

padon. Labdaátadást végez társának. 

 2, 4 és 8 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat végez ütemtartással, változatos 

kézi szerekkel, eszközökkel és társaival. 

 Szerepes és utánzó futó játékokat, szabály és fogójátékokat játszik. 

 Egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyt játszik az óvónő segítségével és a 

szabályok pontos betartásával. 

2.11.10.5 Módszertani alapelvek 

 

Az óvónő 

 A teremtsen játékos légkört, amelyben kielégíti a gyermek mozgás iránti 

igényét. 

 Késztesse aktivitásra a gyermeket változatos gyakorlat feldolgozásokkal, a 

nehézségi fokok emelésével. 

 Erősítse a közösségi szellemet, pozitív jellemvonások kialakulását. 

 Érvényesítse az egyéni bánásmód elvét, eredményes megvalósítása érdekében 

ismerje fel a gyakorlat végrehajtásában a gyermek részéről megnyilvánuló 

sikertelenség okát. 

 Adjon lehetőséget, hogy az adott gyakorlatot ki-ki saját képességei szintjén 

hajtsa végre. 

 Tartsa szem előtt a tervezésnél a csoport egészségi állapotát, egy-egy gyerek 

fáradékonyságát, teljesítőképességét és éljen a környezet adta lehetőségekkel. 

 



2.11.10.6 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos részben utánzáson alapul. 

Változatos tevékenységekre a gyerekek érdeklődésére és kíváncsiságára épül. 

A sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére, környezetük 

szépségének felfedezésére. 

Fejlődik beszédük, és gondolkodásuk, képessé válnak a problémák felismerésére és 

megoldására. Pontosabbá válik észlelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz 

figyelmük, emlékezetük.  

A tanulás a gyermekek értelmi képességének és kreativitásának fejlesztését szolgálja. 

Önkéntelen és spontán módon, tevékenységbe ágyazottan szerzik meg ismereteiket. 

Fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a tanulást támogató környezet 

megteremtésével a játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése. 

Pozitív, személyre szabott értékelés kell, hogy segítsük a tevékenységbe megvalósuló 

tanulást. 

A tanulás akadályba ütközés esetén a gyermek fejlődési ütemébe igazodóan egyéni 

felzárkóztatás szükséges. 

Tehetség ígéretekre nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés szükséges. 

Figyelem fordítás a szemléletesség érvényesítésére. 

Az ismeretek mindig kapcsolódjanak, fokozatosan mélyüljön és bővüljön. 

Változatos módszerrel tartsuk ébren a gyermekek figyelmét, érdeklődését. 

Sok általunk készített eszköz biztosítása, melyek motiválják a kevésbé aktív 

gyerekeket. 

Az eredményesség érdekében alkalmazzuk az egyéni, páros, a mikro csoportos, a 

kiscsoportos és a frontális foglalkoztatási formát. 

Nyári hónapokban a gyermekek kedvük szerint énekelnek, mozoghatnak, 

rajzolhatnak, mintázhatnak, mesét, verset hallgathatnak. 

Figyelhetik környezetük eseményeit, beszélgethetnek az őket foglalkoztató 

kérdésekről. 

Így megalapozzuk a világra nyitott, érdeklődő, kérdezni merő, aktív gondolkodású 

fiatalok nevelését. 

 

2.12 FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 

Az óvodai nevelés és tanulás, a családi nevelés és a gyermek belső érésének 

eredményeként a gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

Az iskolaérettség a gyermek azon képessége, mellyel képes alkalmazkodni az új 

helyzethez és az iskolai követelmények rendszeréhez. 

Különböző hátránnyal küzdő gyermekek lemaradása speciális szakember 

segítségével végzett korrekció mellett szüntethető meg. Az iskolaérettségnek testi-

lelki és szociális kritériumai vannak: 



Testi fejlettség: A nagy és kis mozgások egyre finomabbak, koordináltabbak. Fontos 

az épp és fejlett idegrendszer, az érzékszervek épsége. Megkezdődik az alakváltozás 

gerinc, arckoponya változásai, a testnyúlási szakaszban van. 

Lelki érettség: Nő az agykéreg kontrolláló és szabályozó szerepe, kialakul az 

akaratlagos irányítás és az önuralom. Képes lesz alkalmazkodni az iskolai 

szabályokhoz, elvárásokhoz. Akaratlagosan szabályozza figyelmét, fokozatosan 

növekszik a figyelem tartalma. Megfigyelőképessége egyre megbízhatóbb, figyelme 

két – három dologra terjed ki. Színárnyalatokat is felismeri és megkülönbözteti 

egymástól. 

Térészlelés: Megnevezi a térirányokat és végrehajtja a térben való mozgásra 

vonatkozó utasításokat. 

Idő észlelés: Tájékozódik az évszakok és a hét napjai között. Szándékosan emlékezik 

a közeli és régi eseményekre is. Minden oldalú nyitottság jellemzi. 

Óvodáskor végére kialakul az alak, nagyság, szín állandóság. Az érzelmek 

fejlődésében is megjelenik az akaratlagos szabályozás. Érzelmi kifejezése nem olyan 

intenzív. Nem az érzelmeket fogja vissza, hanem annak viselkedéses 

megnyilvánulását. Előtérbe kerül a teljesítmény motiváció, az elismerés szükséglete. 

Fontos a kudarctűrő képesség, a tolerancia kialakulása. 

Szociális érettség: az óvodáskor végére a gyermekek többsége szociálisan is éretté 

válik az iskolára, készen áll az iskolai élet és tanító elfogadására. Fokozatosan 

illeszkedik be az osztályközösségbe, lépésről – lépésre fogadja el a tanító irányító 

szerepét. Képes alapvető szükségleteit önállóan kielégíteni az öltözködés, 

tisztálkodás, és az étkezés terén. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni. 

Önfegyelmének alakulásával feladattartásban, kitartásban, munkatempóban, 

önállóságban a tevékenységeket egyre eredményesebben végzi el. 

 

2.13 GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK 
 

Célja: feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, 

veszélyeztethetik. 

Felméréshez szükséges szempontok: 

 Óvodások száma 

 ebből veszélyeztetettek száma 

 hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma 

 három vagy több gyermekes családban élők száma 

A gyermek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

Családi környezet: nevelési hiányosságok 

 rossz lakásviszonyok 

 egészségügyi okok 

 anyagi okok 

 megromlott családi kapcsolatok 



 gyermeki személyiségben rejlő okok 

 bűnöző családi helyzet 

Családon kívüli környezet: 

 munkanélküliség 

 változó párkapcsolat 

 hajléktalanok, önkéntes lakásfoglalók, életvitel az utcán  

 kéregetésre kényszerítés, 

 pszichiátriai kezelés, 

 italozó életmód 

 kábítószerezés  

 Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele. 

 Gyermekvédelmi felelős, Gyermekjóléti Szolgálat értesítése. 

 Évente a gyermekvédelmi program elkészítése. 

 Rendszeres konzultáció a pedagógusokkal. 

 Ha probléma van, a gyermekkel azonnal jelezni kell. 

 Az óvodában kifüggeszteni a Gyermekvédelmi felelős nevét és a 

Gyermekjóléti Szolgálat telefonszámát és a felelős nevét. 

 

2.13.1 Szolgáltatások: 

 

 Lelki beszélgetések naponta a csoportokban 

 Gyermektánc  

 Kirándulások a családdal 

 Színházlátogatás lehetőség szerint 

 Erdei Óvodai foglalkozás 

 

2.14 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK 

NEVELÉSE, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

 
Ha intézményünk kijelölt óvoda, részt veszünk szakértői rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű fejlődési 

zavarral küzdő beszéd fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében. Pedagógiai 

Program elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe vesszük a 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat. 

 

2.14.1 Integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 

 

 Kiemelt célunk elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, 

akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési 

célkitűzéseink megvalósítására törekszünk. 



 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi 

feltételeket. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a 

fejlettségi szint. . 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyerekekkel szemben. A 

sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, 

hogy kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük – így különösen a 

befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek 

tanítása- fejlesztésére, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt. 

Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon 

viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét hangsúlyozza. 

Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. 

Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik 

esetében az adatvédelemmel és a személyiség jogokkal kapcsolatos szabályok 

betartására.  

 

2.14.2 A rehabilitáció fő területei: 

 

 az észlelés- vizuális, motoros képességek fejlesztése 

 beszéd és nyelvi képességek fejlesztése 

 Kognitív képességek fejlesztése 

 önellátás készségeinek fejlesztése 

A habilitáció részben a többi gyermekkel végzett munkasorán, differenciált 

bánásmóddal és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul 

meg. 

 

2.15 BEFEJEZÉS 
 

Pedagógiai Programunkba beépítettük a helyi sajátosságokat és a helyi igény szerinti 

feladatokat is. Célunk, hogy programunk elősegítse óvodánk minél hatékonyabb, 

eredményesebb nevelő – oktató munkáját, és segítsük a gyermekek, szüleik, és egész 

családjuk hitben való növekedését, egyházunkhoz a szorosabb kapcsolat kialakulását, 

megerősödését. 

 

2.16 ÉRVÉNYESSÉG 
 

A Pedagógiai Program a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

Az alkalmazott helyi program időszakos (öt évenkénti) értékelése felülvizsgálata 

után, lehetőség van annak módosítására. Az intézménybe érkező új pedagógus 

tekintse magáénak a programot. 

 



2.17 A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL MÓDJA 
 

Az első szülői értekezleten rövid tájékoztatást adunk az óvoda helyi Pedagógiai 

Programjáról. 

A helyi Pedagógiai Program mindenki számára hozzáférhető legyen. 

Készült: 

 

2.18 ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 Csoportszoba gyermekcsoportonként 1 

 Tornaszoba      1 

 Logopédiai foglalkoztató    1 

 Játszóudvar 2 csoport részére    1 

 Óvodavezetői iroda   1 

 Gyermeköltöző csoportonként   1 

 Gyermekmosdó csoportonként   1 

 

Kiszolgáló helyiségek: 

 

Felnőtt öltöző 1 

Felnőtt mosdó 1 

Egyéb raktár 1 

 

Helyiségek bútorzata 

 

 Óvodai fektető  Gyermeklétszám szerint  1 

 Gyermekszék  Gyermeklétszám szerint  1 

 Gyermekasztal  Gyermeklétszám figyelembe vételével 

 Fényvédő függöny  Ablakonként   1 

 Szőnyeg   Gyermekcsoportonként  2 

 Játéktartó szekrény Csoportszobánként  4 

 Élősarok állvány  Csoportonként   1 

 Hőmérő        3 

 Óvodapedagógusi asztal Gyermekcsoportonként   1 

 Textiltároló szekrény      2 

 Felnőtt szék   Gyermekcsoportonként  2 

 Szeméttartó   Gyermekcsoportonként 1 

 

Tornaszoba 

 tornapad  2 

 tornaszőnyeg  3 

 bordásfal  1 

 mászó készlet 



 egyéni fejlesztésre: labda, egyensúlyozók, stb. 

 

Logopédiai foglalkoztató: 

 

 tükör 

 asztal  

 szék 

 szőnyeg 

 

Játszóudvar: 

 

 kerti asztal 

 kerti pad 

 babaház 

 udvari homokozó  1 

 takaróháló   1 

 mozgásfejlődést elősegítő eszközök (csúszda, mérleghinta, vonat, 

trambulin, mászó háló stb.)  

 

Óvodavezetői iroda: 

 

 íróasztal, szék 

 telefon 

 könyvszekrény 

 iratszekrény 

 

 

Gyermeköltöző: 

 

 öltözőrekesz, ruhatároló 

 öltözőpad 

 

 

Gyermekmosdó: 

 törölközőtartó 

 falitükör 

 fogmosó tartópolc 

 

Tisztálkodási és egyéb felszerelések: 

 

 fogkefe, fogmosó pohár 

 törölköző  gyermekenként 3 

 asztalterítő  asztalonként  2 



 takaró 

 vasaló     1 

 szárító állvány    1 

 takarító eszközök 

 kerti munkaeszközök (ásó, lapát, kapa, gereblye) 

 hűtőgép     1 

 porszívó     1 

 

Nevelő munkát segítő játékok és egyéb eszközök: 

 

 értelmi képességeket és kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

 ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok eszközök 

 munkajellegű tevékenységek eszközei 

 környezet megismerését elősegítő 

 anyanyelv fejlesztésének eszközei 

 ének – zene, énekes játékok 

 különféle játékformát elősegítő eszközök 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

 videó  1 

 televízió 1 

 diavetítő 1 

 hangszer gyermekeknek (ritmus hangszerek) 

 hordozható CD-lejátszó  2 



3. JEGYZŐKÖNYV ÉS JELENLÉTI ÍV 
 





 



 



4. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
 



 


