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Alapító okirat száma: 02-00032-3/2016  

Módosítás: az Alapító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni,ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. november 13. napján kelt alapító okiratot visszavonta. 

Az óvoda alaptevékenysége: tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés, -fejlesztő nevelés a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos neveléi igényű gyermekek 

nevelése: a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenes-

ségével küzdő integráltan nevelhető, enyhe fokban értelmi fogyatékos, autista specifikus fej-

lesztés, nagyothalló, mozgássérült, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű és tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek különleges óvodai ellátása.                                                                                            

Logopédiai ellátás, fejlesztőpedagógiai feladatok. Halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK TÖRVÉNYI HÁTTERE  

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjá-

ról 

 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés-

ének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról  

 

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

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-

ményekben történő végrehajtásáról 

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvez-

ményeiről 

 

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

jóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igény-

lésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
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 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények mű-

ködéséről 

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pe-

dagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 

 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:  

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javí-

tott változat. 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató 

a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció ér-

telmezéséhez. Óvodai nevelés  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) /a továbbiakban: GDPR/   

 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény /a továbbiakban: Infotv./;  
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I. Bevezető 
 

 

 

1.) Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvo-

dai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és 

pszichológiai kutatások eredményeire, nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, 

Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződé-

sekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve-meghatározza a magyarországi óvodákban 

folyó pedagógiai munka alapelveit.  

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy  

a) a gyermeket-mint fejlődő személyiséget-szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem 

illeti meg;   

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátrányt csökkentő szerepet töltenek be; 

c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell 

irányulnia, az emberi jogok és gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, 

hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

 

Szentendre Város Képviselőtestülete 2000. június 21-én új intézményt hozott létre, amely hét 

tagóvodából állt, (2015. november) helyi pedagógiai programjának a „Hétforrás”nevet adta, 

mely a tagóvodák egyéni arculatát jelképezte. 

Az intézmény elnevezést 2013. március 14-én megváltoztatta, Szentendre Városi Óvodák lett. 

2016 januárjában átadták az új óvodát, ezért módosítani kellett minden dokumentumot. Peda-

gógiai Programunk neve is változott, mely Nyolcforrás helyi óvodai pedagógiai program lett. 

A Hétszínvirág tagóvoda név alapján megszünt és az Óvoda Központ nevet kapta. 

 

Városunk az ország egyik legszebb részén a Dunakanyarban, a Pilis és a Visegrádi hegység 

csodálatos, természeti kincsekben gazdag, védett területén húzódik. Jelentős a város történel-

mi, műemlékekben gazdag múltja és kulturális értéke. Miután ilyen természeti és környezeti 

adottságok között élünk, kötelességünknek érezzük, hogy a környezeti nevelés meghatározója 

legyen a helyi programunknak. 
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Mi óvodapedagógusok igen kedvező helyzetben vagyunk. Az óvodai nevelésben alapvető 

szerepet játszik a megfelelő környezetkultúra. Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, 

családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fej-

lesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megterem-

tését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. 

 

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző - köztük az inno-

vatív - pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok peda-

gógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötése-

ket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. 

Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész 

pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az 

Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai peda-

gógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy 

az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett ér-

vényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a 

társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

 

Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak el-

igazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatar-

tásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a min-

dennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. 

 

Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny 

megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására épül. 

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság, és a gyer-

mekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. 

Tagóvodáinkban - az elnyert TÁMOP 3.1.4. -08/1-2009-0018 pályázat alapján - 2010. szept-

emberétől, pedagógiai innovációként a kompetencia alapú nevelési programcsomag beveze-

tésre került. 
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Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni a 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos 

nevelési igényű gyermeket nevel. 

Ennek sikeres megvalósítása érdekében bevezetésre került a TÁMOP 3.4.2.A-11/1-2012-

0009 számú ”Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja Szentendrén” című konzorciumi 

pályázat./mellékelve/ 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés kö-

zéppontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely megalapozza 

az egész életen át tartó tanulást. Ezzel kívánjuk segíteni az önállóság, belső kontroll, nyitott-

ság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködés készség, kritikus gondolkodás, prob-

léma megoldás személyiségjegyek kialakulását. 

Az érzelmi és erkölcsi nevelésnek komoly hangsúlyt kap a nevelési gyakorlatunkban, mert ez 

alapozza meg a személyiség szocializációját. 

A megalapozott szokásrend kialakításával – amely értékrendhez vezet – olyan biztonságot kí-

vánunk nyújtani a gyerekeknek, amely támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes cé-

lokkal tölti meg azokat. 

Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség 

fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

 

Nevelési célunk 

  

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülö-

nültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak. 

Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a krea-

tivitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. 

Célunk: óvodáinkba járó gyermekeink életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési üte-

mük, érési folyamatuk figyelembe vételével, annak tiszteletbe tartásával, egyenlő eséllyel ré-

szesüljenek szinvonalas nevelésben. A személyiségre irányuló fejlődés megteremtésével, az 

egyéni hátrányaik folyamatos megsegítésével, jogaik tiszteletben tartása mellett, az együtt-

működő képesség alakításával, az önkifejezés és alkalmazkodó képesség egyensúlyának meg-
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teremtésével, a gyermeki kiváncsiságra építve, nyugodt érzelem és élménygazdag légkör 

megteremtésével szeressenek óvodába járni a gyerekek. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 

Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segítse hozzá a 

gyermekeket. 

Teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotó-

munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek meg-

nyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének 

átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. 

Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, ta-

pasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. 

A program csomag alkalmazása során adjon lehetőséget az óvoda–iskola átmenet, az inkluzív 

pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére.  

A programcsomag használatával az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezé-

sét valósítsa meg. Az óvodapedagógus törekedjen az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfej-

lesztő funkciójának új tartalommal való megtöltésére. 

A pedagógustól olyan beállítódás várható el, amely a prevenció hatékonyságát hirdeti a kor-

rekcióval szemben; 

Saját kompetenciáit fejlessze úgy, hogy képes legyen a gyerekek differenciálisi szintek, ké-

pességfajták (értelmi, szociális, testi, kommunikációs: verbális, nonverbális) szerinti fejleszté-

sére. 

 

Tanulás 

 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek 

érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és termé-

szetes kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az 

óvodai tanulás útja. 

Az óvodai tanulás célja nem csak, és nem elsősorban az információk bővítése, hanem a ké-

pességek fejlesztése. Ez viszont egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekekhez iga-

zított módszerekkel, eszközökkel, az egyes gyerekekhez mért tempóban lesz csak hatékony 
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(és nem mellékesen örömteli). Ehhez kapcsolódik az azonnali és egyénhez mért visszacsatolás 

szükségessége (annak változatos módjai), ami nem egyenlő a minősítő értékeléssel. 

A tanulási folyamatnak szociális, mozgáson alapuló és értelmi képességeket mozgató össze-

tevői vannak. 

Az óvodai tanulás „módszertana” tehát nem akkor korszerű, ha a jelenlegi iskolai modellhez 

kötődik, hanem, ha eléri célját: tanulásban (is) kompetens gyereket nevel, amely képessé teszi 

őt az élethosszig tartó tanulásra. 

 épít a gyermeki kíváncsiságra, 

 „felhasználja” az aktivitását, 

 értékeli, előtérbe helyezi a kreatív megoldásokat, 

 a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségeit teremti meg,  

 egyénhez mérten értékel, 

 örömteliséget biztosít, 

 felhasználja a meglévő ismereteket, 

 egyformán tartja jelentősnek a különböző képességeket, készségeket és a meglévő tu-

dást, 

 folyamatosan és fokozatosan várja el az együttműködést, a feladattartást. 

 

Erkölcsi nevelés 

 

Ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az együttműködés-

ben, segítségadásban nyilvánul meg, illetve még néhány együttélési szabály betartásában. 

Pl. köszönés, játékeszközök helyrerakása stb. A normák kialakulása és alkalmazása nem kor-

látozódik csak a játékra vagy csak a tanulásra, vagy csak a munka jellegű tevékenységre, ha-

nem a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Az óvodai nevelés óvó-védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő hatása 

 

Támogatjuk az önállóságra való törekvéseket. Ez a tevékenységformák bármelyikére igaz. El-

engedhetetlen a segítő, támogató jelenlétünk Az óvó-védő funkcióban szem előtt tartjuk, hogy 

a játékra szánjuk a legtöbb időt. 

Mi egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyerekkort kívánunk biztosítani a ránk bízottaknak. 

Védjük gyermekeink testét, lelkét, értelmét a felesleges megterhelésektől. 

A szociális funkció gyakorlása közben abból indulunk ki, hogy a kialakított képességek, kész-

ségek is csak akkor tudnak felszínre kerülni, ha gyerekeink társas kapcsolataikban is fejlettek, 

és különböző szerepeikben is megtalálják a helyüket. Véleményüket, érdeküket megpróbálják 

képviselni. A konfliktusaikat segítséggel, vagy anélkül próbálják megoldani. E funkció gya-

korlása közben egészséges, érett, kifinomult felnőtt óvodai példákat kell nyújtanunk! 

A nevelő és személyiségfejlesztő funkció érvényesítése során fel kívánjuk oldani a nevelés 

tartalma és a gyerekek tapasztalatai között meghúzódó ellentmondásokat. Tiszteletben tartjuk, 

hogy az adottságok minősége határt szab a fejlesztésnek. Ahhoz, hogy az adottságok képessé-

gekké alakuljanak, meghatározott feltételekre van szükség. A szülői környezetet megpróbál-

juk megnyerni a közös nevelésnek, fejlesztésnek. 

 

Elvárt eredmény 

 

A kompetencia alapú programcsomag alkalmazásával reményeink szerint a gyerekek számára 

önfeledt, boldog gyermekkort biztosítunk, amelyben kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik 

szerint játszhatnak, kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és fes-

tésben, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, átérezhetik a hagyományok üzenetét, bá-

bozhatnak, dramatizálhatnak. Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek ön-

magukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az 

őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek biro-

dalmáról, játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől. 

A kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, a megoldandó helyzeteknek számos meg-

oldása lehetséges, és ezt tudva döntenek. 
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II. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

 

Különleges bánásmódot igényel tőlünk minden olyan gyermek, aki nehezen tudja megtalálni 

a helyét, szerepét egy óvodai csoportban, akinek gondot jelent a beilleszkedés, a másokhoz 

való alkalmazkodás. Ha elfogad bennünket, egy ölbe vevés, a testi közelség biztonságérzetet 

kínál. A nyugalom, a szeretet kellemes érzéseket sugároz a gyermek felé. Kinek, kinek eltérő 

időre van ehhez szüksége. A személyes bánásmód lényege, hogy a gyermekhez való közele-

dés megfeleljen a gyermek egyéni igényeinek. 

A megoldásokhoz elengedhetetlen a gyermek megérintése szerető megértésünkkel, teljes oda-

fordulásunkkal. Szükséges, hogy minden gyermekhez megtaláljuk az ő személyiségéhez, lel-

kivilágához alkalmazkodó legjobb módszert. 

A probléma megoldásához mindig szükséges, hogy olyannak fogadjuk el a gyermeket ami-

lyen, és ne olyannak, amilyennek esetleg lennie kell mutassunk bizalmat, melyben önbizalmát 

erősítjük figyeljük érzelmi megnyilvánulásait, miközben védelmet, nyugalmat biztosítunk 

számára ismerjük meg személyisége sajátosságait, fejlődési, fejlesztési lehetőségeit, miköz-

ben bízunk képességeiben erősítsük meg helyes viselkedésében, sikeres tevékenységeiben el-

ismerő bátorítással, miközben teret adunk önérvényesítési vágyának segítsük társas kapcsola-

tait, vele együtt a szociális folyamatok erősödését. 

 

Ez a szociális tanulás kölcsönösségen alapszik. Mi alkalmazkodunk hozzá, hogy kellő bizton-

ságot érezve próbáljon meg ő is elfogadni, s ennek segítségével tudjon alkalmazkodni kör-

nyezetéhez.  

 

 „Az  óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek külön-

böznek egymástól. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Az érzelmi, erkölcsi és a kö-

zösségi nevelés 1.5.bek.) 

 

Különleges gondozást igénylő gyermekek óvodáinkban 

 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

 Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küzdő gyermekek 
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 Tehetséges gyermekek 

 Migráns gyermekek  

 

II.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye    

alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulá-

sa esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy viselkedés fejlődésének orga-

nikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 

Az integrált nevelés: 

Óvodánkban, nyugodt, derűs légkörben megteremtjük, türelemmel, figyelmességgel a másság 

elfogadást, az egymás iránti toleranciát, melyben a gyermekek számára természetessé válik a 

különbözőség elfogadása. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

A feltételek megteremtésére irányuló kérdések 

 A csoport létszáma és az új gyerek befogadásának aránya megfelelő-e? 

 Megvannak-e a gyermek befogadásának személyi feltételei? 

 Megvannak-e a gyermek befogadásának tárgyi feltételei? 

Felkészülés, megvalósítás 

Felkészülés a gyermek sajátos nevelési igényéből: 

 a szakirodalomból 

 a szülőkkel beszélgetés 

 orvossal, gyógypedagógussal beszélgetés 

 Felkészülés a környezet tárgyi feltételeinek megteremtésével: 

 akadálymentesítés 

 speciális szerek beszerzése 

 speciális játékszerek beszerzése 
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Felkészítés: 

 az óvodapedagógus felkészítése 

 pedagógiai asszisztens 

 a szülők felkészítése 

 a gyerekcsoport felkészítése 

 a dajka felkészítése 

Programok, tervek kidolgozása: 

 a szakember fejlesztő terveinek kidolgozása 

 a pedagógus terveinek kidolgozása      

Folyamatos nyomon követés: 

 kognitív képességek, tanulás 

 szocializáció, játék 

 kommunikáció (verbális, nonverbális) 

 motoros képességek (nagy- és finommozgás) 

 önkiszolgálás 

Folyamatos együttműködés: 

 szülőkkel 

 szakemberekkel 

 

Célunk: 

A másságot elfogadó környezet megteremtése 

Olyan szakvélemények beszerzése, melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, 

és ezek alapján tervezhetjük a specifikus fejlesztéseket. 

Az akadályozott fejlődésű, illetve fogyatékos gyermek alkalmazkodóképességének, önállósá-

gának, együttműködésének fejlesztése. 

A sérült funkciók működésének differenciált fejlesztése, a kompenzációs lehetőségek bővítése 

A szükséges szakemberek, módszerek, eszközök, terápiás eljárások meglétének biztosítása, 

alkalmazása. 

 

A szakemberek a testi, érzékszervi, értelmi, beszédsérült és más fogyatékos kisgyermekek fo-

lyamatos fejlesztését végzik integráltan, egyéni és csoportos keretek között. Az általános fej-

lesztést az óvodapedagógusok, a sérülés-specifikus fejlesztést a megfelelő gyógypedagógiai 

szakemberek végzik, valamint az intézmény logopédusa, fejlesztő pedagógusa. 
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Célunk, hogy a még kialakulatlan, sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi 

és leghatékonyabb felismerésével, majd fejlesztésével a gyermekek életminőségét javítsuk, 

segítsük minél teljesebb beilleszkedésüket a társadalomba. 

Fontos az együttnevelést megvalósító óvodás pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermek fogadásá-

ra.   

 

Az óvodapedagógusok feladata 

 

Óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásá-

nak elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételé-

vel. 

 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, 

önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szol-

gálják: 

- habilitációs, rehabilitációs szemlélet 

- magas szintű pedagógiai és pszichológiai képességek, tolerancia 

- eltérő képességekhez, viselkedéshez való alkalmazkodás 

- Alternatívák keresése a pszichikus funkciók fejlesztésében 

- együttműködés a szakemberekkel 

- reális célok kitűzése 

 

Az Alapító Okirat értelmében az óvoda a beszédfogyatékos, az enyhe fokban mozgássérült, az 

enyhe fokban hallássérült és az enyhe fokban értelmi fogyatékos, valamint a megismerés és 

viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátását tudja biztosítani. 

Ellátjuk a Szentendrén élő, különböző problémákkal küzdő gyermekek speciális fejlesztését, 

akiknek erre a szakemberek véleménye szerint szükségük van. A fejlesztések egyénre szabot-

tak – fejlesztési terv alapján történnek, ugyanakkor minden egyéb tevékenység továbbra is az 

óvodai tevékenységek keretén belül biztosítottak.  

Fontos a szakmai kapcsolat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-

zottság és Pedagógiai Szakszolgálattal.  

Fontos a gyermek számára olyan tagóvoda választása, ahol a gyermek számára az ellátáshoz 

szükséges feltételek a leginkább biztosítottak. 
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Többségi óvodákban megvalósuló - integrált - nevelés, oktatás: 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált 

nevelése.  

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Kudarcoktól mentes óvodai élet. 

A gyermekek érdekében a családdal való jó együttműködés. 

A lehető legeredményesebb javulás.  

Az alapprogramban megfogalmazott fejlettségi szint „a sajátos nevelési igényű gyermekek 

esetében, folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett 

érhető el” (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) 

 

Bevezetésre került a TÁMOP 3.4.2.A-11/1-2012-0009 számú konzorciumi pályázat „Sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrációja Szentendrén” . Melléklet 

 

 II.2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált neve-

lése 

 

A hátrányos helyzetű gyerekek óvodai nevelésének célja a gyermekek esélyegyenlőségének 

növelése, társadalmi beilleszkedésük segítése.  

Az óvoda legfőbb feladatai ennek érdekében: 

 szociális hátrány csökkentése, szociális támogatás 

 a gyerekek ismereteinek bővítése 

 készségeik, képességeik fejlődésének segítése 

 szociális sémák átadása 

 kommunikációs kultúrájuk megalapozása 

 nyelvi hátrányaik csökkentése 

 tevékenységi és tanulási motivációjuk fejlesztése 

 a velük szembeni előítéletek csökkentése 

 fejlesztő, stimuláló, elfogadó óvodai környezet kialakítása 

Ezeket a feladatokat integrált nevelés keretében kívánjuk megvalósítani. 
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Az óvodapedagógusok feladatai a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése so-

rán:  

 Megismerni a differenciálást segítő módszereket, eszközöket, eljárásokat és ezeket al-

kalmazni a nevelő munkája során. 

 Az egyes gyerekre koncentrál, egyéni bánásmódot, személyes odafigyelést alkalmaz. 

 A gyermek ismeretében választja meg módszereit. 

 A gyermek érdeklődésére épít, motivál. 

 Segíti a gyermek önállóságának fejlődését. 

 A gyerekek személyiségfejlődését elsősorban játékkal, mozgással, sokféle tevékeny-

ségi, 

 tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával segíti. 

 Az együttnevelés szervezeti kereteinek kialakításával segíti a gyermeket /játékba épí-

tett egyéni fejlesztés/. 

 Szoros kapcsolatot tart a hátrányos helyzetű gyerekek szüleivel és igyekszik őket mi-

nél jobban bevonni az óvoda életébe.  

 

A hátrányos helyzetű gyerekek számára szükség szerint biztosítjuk a csoporton kívüli fejlesz-

tő, felzárkóztató foglalkozásokat, amelyet az óvoda szakemberei végeznek /logopédus, fej-

lesztő pedagógus, pszichológus gyógypedagógus/ 

Az óvodában team segíti az óvodapedagógusok munkáját a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrált nevelésében. 

 

Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: kiemelt odafigyelés, segí-

tés, a családdal való jó kapcsolattartás, szükség esetén a Népjóléti Irodával és a Gyermekjóléti 

Szolgálattal való együttműködés. 

 

II.3. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek az 

óvodában  

 

Fejlesztésük szakértői vélemény alapján történik.  

 

Beilleszkedési zavaros gyermekek 
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Vannak gyermekek, akik a szülőktől nehezen válnak el, a csoportba nehezen illeszkednek be, 

feladathelyzetekben nem szívesen vesznek részt. A csoportban egy-két gyermekkel teremte-

nek csak kapcsolatot, de leginkább az óvodapedagógus mellett érzik biztonságba magukat. 

Szoronganak, félnek valamitől. Gyakran az ismerős, feszültségmentes óvodai környezetben 

sem képesek feloldódni a három év alatt sem. 

 Folyamatos aggodalmaskodás jellemzi, állandó kételyei vannak. 

 Nem bízik önmagában. 

 Retteg az új helyzetektől, bármiféle változástól. 

 Gyakran fordulnak elő náluk fizikai panaszok: hasfájás, fejfájás, körömrágás / a lelki 

fájdalom jelenik meg testi fájdalomként. / 

 Közösségbe nehezen illeszkedik be / esetleg egy hasonló tulajdonságú gyerekkel érzi 

jól magát. / Állandóan készenlétben van, fél a változástól. 

 Bátortalan, erőtlen minden olyan helyzetben, ahol önmagára hagyatkozva kell dönte-

nie. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Szeretetteljes, odafigyelő, segítő, felkaroló magatartás. 

 Játéktevékenységbe való bekapcsolódás segítése. 

 Baráti kapcsolatok kialakításának segítése. 

 A jelzések időben való észrevétele.  

 A problémák preventív, megelőző megközelítése. 

 A szülőkkel való megfelelő hangvételű és hatású konzultáció. 

 Kapcsolatfelvétel szakemberrel. 

 

A „ magatartás zavaros” fogalommal azokat a gyerekeket jelöljük, akik viselkedésükben 

annyira eltérnek a társadalom által előírt normáktól, hogy az óvodán kívül és belül is egyaránt 

feltűnnek, nehezítik az együttélést a csoporton belül. 

 

A segítőmunka főbb területei: 

 

 A gyermek személyiségére irányuló fejlesztés 

 A családon belüli konfliktusok megoldására irányuló segítség 

 A gyermek intézményen belüli helyzetének javítását célzó segítség 
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Fontosak az átlátható, egyértelmű szabályok. A gyermeket úgy neveljük, hogy érezze bizton-

ságba magát, legyen önbecsülése. A gyakran agresszív gyermekek döntő többsége a magabiz-

tosnak, öntörvényűnek látszó viselkedés ellenére önbizalomhiánnyal küzd, alacsony az önér-

tékelése. A halmozódó lemaradás, az alacsony önértékelés vezet el a magatartás és kapcsolat-

zavar kialakulásához. 

 

Az a pedagógus eredményesebb, akihez a gyermeket személyes kapcsolatok is fűzik. / kedves, 

gondoskodó, odafigyelő, meghallgató magatartás / Elsősorban azt kell hangsúlyozni, hogy mit 

tegyen a gyermek, nem pedig azt, hogy mit ne tegyen. 

 

Az intézményekben többet kell foglalkozni a magatartási problémával, amikor még nincs is 

jelen. Amikor már megjelent, a lehetőségeink szűkülnek. 
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Az óvodapedagógus feladatai magatartási problémák kezelésére. 

 

 Meleg, szeretetteljes, elfogadó légkör teremtése. Biztonságérzet kialakítása. 

 A gyereket képessé kell tenni, hogy felelősséget érezzen a magatartásáért. Szabadon 

hozhasson olyan döntéseket, amelyekért már képes felelősséget vállalni. 

 Szabályok felállítása. Elmarasztalás előtérbe helyezése. / következmények tudatosítása  

 Meg kell jutalmazni a jó magatartást- azonnali pozitív megerősítés / „ szerető figye-

lem”, őszinte dicséret, nem tárgyi jutalom / 

 Gyermektársak felkészítése. Segítő türelem. A csoporton belül a másság elfogadtatása. 

 A probléma azonnali megbeszélése. 

 Speciális módon kell büntetni, ha a gyermek rosszul viselkedik / nem a gyermeket bí-

ráljuk, hanem a kifogásolható magatartást. Legyünk következetesek! Ugyanazt a vét-

séget mindig ugyanúgy ítéljük meg. 

 Feltételhez kötött szerződés. A gyermek és a felnőtt megbeszéli, mi az, amit egyértel-

műen elvárnak egymástól. / állandóság, szokásrendszer szoros betartatása / 

 Az érzelmek, a gondolat és a tettek megkülönböztetése, az érzelmek átélése, megélése, 

megértése. / leolvassuk mások testi jelzéseit, gesztusait belső állapotukról, érzéseikről. 

Fontos érzelmeink önszabályozása, hogy meg tudjuk nyugtatni magunkat, dühünket, 

indulatainkat csillapítani tudjuk. 

 Élvezetes, a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítá-

sa. Bevonása a munkába és a játéktevékenységekbe. / az unalom, az unatkozás feszült-

ségforrás / 

 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása. / tanulási képességek fejlesztése, fi-

gyelem, koncentrációfejlesztés, egyéni kiscsoportos fejlesztés, mozgásterápia, sport. 

 Gyermek viselkedésének megismerése – ennek alapján a csoportba való beilleszkedé-

sének segítése. / a pozitív tulajdonságok kiemelése / 

 Mozgásterápia, sport, stresszt oldó technikák alkalmazása jótékony lehet. 

 Családterápia vagy a gyermek egyéni pszichoterápiája. 

 Megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék konfliktusaikat, fejlesztjük empátiás kész-

ségüket 

 Viselkedést módosító technikák alkalmazása. / figyelemelterelés, tudatos jutalmazás, 

konfliktuskezelési módszerek / 
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 Együttműködés a családdal, más szakemberekkel. A szülői és pedagógusi attitűdök 

egységesítése. 

 Pozitívumok kiemelésére törekvés a gyermekek önbecsülésének javítása érdekében 

 

Tanulási zavarnak tekintjük azt az intelligenciaszint alapján az elvárhatónál lényegesen ala-

csonyabb tanulási teljesítményt, amely gyakran neurológiai deficit, vagy funkciózavar talaján 

jön létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. Ezek a részképesség zavarok nehezítik az iskolai 

tanulás során az olvasás, írás, matematika elsajátítását. 

 

Korai jelei már óvodáskorban megmutatkozhatnak: 

 

 a percepció / érzékelés, észlelés / zavarában 

 a beszédszerveződés és nyelvi készség zavarában 

 az emlékezet zavarában 

 a lateralitás, valamint a saját testen és a térben való tájékozódás akadályozottságában 

 a mozgáskoordináció a finommozgás zavarában 

 a magatartási rendellenességekben: figyelemzavarban, hiperaktivitásban 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 

 Vizuális észlelést fejlesztő gyakorlatok. / puzzle, képlottó, memória / 

 Vizuális emlékezetet fejlesztő gyakorlatok. / képek, kártyák megjegyzése / 

 Verbális akusztikus emlékezetfejlesztő gyakorlatok / rövid történet mesélése, történe-

tek kitalálása,  

 Szeriális észlelést fejlesztő gyakorlatok. / gyöngysorok, fonás, kötés / 

 Beszédmotorika fejlesztő gyakorlatok. / vatta, gyertya elfújása / 

 Hídépítő logopédiai program 

 Téri orientáció fejlesztése. / érintőjátékok, labirintus játékok, tükör játék, / 

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok / tárgyak válogatása, másolása / 

 Egyéni fejlesztési terv készítése 
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II.4. Tehetséggondozás az óvodában 

  

A tehetséggondozás újszerű innovatív próbálkozás óvodáink életében. Feladatunk, a kiemel-

kedő képességű gyerekek korai felismerése, fejlesztése és támogatása. A különleges tehetség 

megnyilvánulhat mozgásban, szociális képességekben, művészeti adottságokban vagy átlagon 

felüli intellektusban. Gyakori, hogy ezek a tehetségformák együttesen lépnek fel. Vannak 

rendkívüli tehetségek, akik csak egy adott területen tűnnek ki. Az óvodában még csak tehet-

ségígéretről beszélünk. A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges, esetleg 

fejlesztésre szoruló területek mellett az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. 

  

Minden esetben szükség van támogatásra, ösztönzésre, mely a további fejlődést elősegíti. Ha 

a gyermek potenciális adottságai nem realizálódnak, ha a környezet nem veszi észre a rejtett 

tehetséget 6 éves korra a gyermekben rejlő tehetség többnyire elvész. A meg nem valósult ké-

pességek negatív énkép kialakulásához vezetnek. Az elfojtott belső motiváció frusztrálja a 

gyermekeket, amely a mentális egészségét veszélyezteti. 

  

A tehetségígéret jelei: 

 

 A tehetséges gyermek intelligenciája átlagon felüli. 

 Rendelkezik a szükséges akaraterővel, hogy valamely feladatot elkezdjen 

 és azt be is fejezze. Képesnek érzi magát a feladat megvalósítására és 

 abban örömét leli. 

 Célokat tud kitűzni, terveket tud készíteni, számításba veszi a kockázatot. 

 Problémamegoldó gondolkodása egyedi, önálló és produktív. 

 Komolyan érdeklődik az olvasás, írás iránt. 

 Szokatlan gondolatok foglalkoztatják (halál, földön kívüli élet). 

 Az összefüggéseket már nagyon hamar felismeri. 

 Humorérzéke különlegesen fejlett. 

 Széles az érdeklődési köre, jó az emlékezet. 

 Nehezen fárad el, kevesebb az alvásigénye. 

 A tökéletességre törekszik. 

 Nagyon kíváncsi, tanulékony. 
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 Feladataink a tehetséggondozásban: 

  

 A tehetségígéretes gyermekek feltérképezése. 

 A kiemelkedő képességek felismerése. 

 A szülők tájékoztatása gyermekük tehetségéről. 

 A speciális adottságok differenciált fejlesztése. 

 A kíváncsiság, cselekvési vágy kielégítése. 

 Az önmegvalósítási törekvések támogatása. 

 A tehetségnek megfelelő óvodán kívüli szabadidős lehetőségek keresése. 

  

Óvodáinkban a kiválóan kreatív tehetség ígéretes gyerekek a saját csoportjukban élik óvodás 

életüket, elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek. A gyermekek 

fejlesztése két szinten történik: az óvodai csoportokban a napi tevékenységbe ágyazva, ill. pil-

lanatnyilag óvodán kívül a gyermekek érdeklődésének, kiemelkedő képességeinek, megfelelő 

tevékenységeket biztosító foglalkozásokon a szülővel egyeztetve. Programunk egyik leendő 

feladata és célkitűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, 

személyiségük optimális fejlesztése. Feladatunk, felismerni a kreatív gyermekeket, ösztönöz-

ni, motiválni kreativitásukat, kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási 

vágyukat, biztonsági, önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével, 

elkallódás elhárítása, harmonikus fejlesztés, segíteni őket a különböző helyzetekben, az álta-

lános kreatív nevelés eszközeivel fejlődésüket. A gyermekek csoportosítása, a tehetségüket 

feltételező területek szerint: 

 

 Kiváló rajz készség, 

 Kiváló zenei készség (zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem ) 

 Természetismereti témakör, 

 Matematikai képességek, 

 Anyanyelvi kommunikációs képesség,  

 Testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság, 

 Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség 
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II.5. Migráns gyermekek integrált nevelése 

 

 „A hazájukat elhagyni készülő családok (továbbiakban: migráns) gyermekei óvodai nevelés-

ében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integritá-

sát.” (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Óvodakép II.7.) 

 

Az óvoda feladata: a migráns gyerekek fogadása, interkulturális és multikulturális 

szemléletű nevelése. 

 

 A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyermekek egyéni fejlesztési terv alapján fo-

lyó nevelése, a magyar állampolgárságú és anyanyelvű gyerekekkel közös csoportban. 

 A szociális, nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, az életkori sajátossá-

gok figyelembevételével, az óvodai nevelési tervvel szemben támasztott követelmé-

nyeknek megfelelően, játékos módszerekkel, tevékenységekkel és munkaformákkal 

történik. 

 A migráns gyerekek számára egyéni, magyar célnyelvi fejlesztő foglalkozások biztosí-

tása. 

 

A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozók feladatai: 

 

 A gyermek megismerése, elfogadása, tudásának feltárása, hasznosítása. 

 Beilleszkedését segítő pedagógiai módszerek alkalmazása, családgondozás, családte-

rápia. 

 A különleges bánásmód felismerése. A gyermek képességeire épülő fejlesztés, kom-

penzáció, felzárkóztatás. Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. 

 Együttműködés – partneri kapcsolat. Az óvodai csoportban zajló nevelés kiterjeszté-

se.(szülők, helyi közösség, aktív segítők, Családsegítő, szakmai szervezetek, helyi la-

kosság, civil szervezet stb.) 

 A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak lehetőséget teremteni ahhoz, 

hogy a gyermekek megismerjék egymás kultúráját, anyanyelvét. (irodalmi alkotások, 

mesterségek, szokások, ételek, történelmük, nyelvük, szellemi, tárgyi kultúrájuk, ha-

gyományaik, táncaik, népviseletük, eszközeik stb.) 
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Elvárható eredmények 

 

 minőségi nevelés és fejlődés lehetősége mindenki számára az óvodában 

 a migráns gyerekek befogadása elfogadása, megfelelő fejlődésük 

 szülőkkel családdal, segítőkkel való aktív kapcsolat 

 a multikulturális tartalmak megfelelő reprezentációja a pedagógiai környezetben 

 új típusú pedagógiai szerep (facilitátor) 
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III. Gyermekkép, óvodakép, multikulturális nevelés 

 

 

III.1 Gyermekkép 

 

1.) Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az emberrel, 

mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. 

2.) A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvénysze-

rűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. 

E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori 

szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad 

kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyfor-

mán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökken-

jenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

 

Szeretnénk, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek óvodába. Legyenek boldogok, 

tudjanak egyedül és a társakkal játszani. Személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg 

gazdag, nyitott, érdeklődő, egészséges önbizalommal,pozitív énképpel,önkontrollal rendelke-

ző, a szabálykövető társas magatartást megértő, betartó, és kreatív. Kötődjenek városunkhoz, 

testileg, szellemileg önmagukhoz képest fejlődjenek. 

Szakmailag önálló, a partnerek igényét és elégedettségét figyelembe vevő nevelési intézmény, 

amely jól felkészült óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel biztonságos, 

örömteli, sokszínű óvodai életet nyújt. 

A családias, szeretetteljes légkörben óvó-védő és szociális feladatokat lát el. 

A különböző szociális háttérrel rendelkező 3-8 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, gyermeki személyiségük fejlesztését elősegítsük, kiegészítve,esetenként hátrányt 

csökkentve, a családi nevelést. 
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III.2 Óvodakép 

 

1.)Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

2.) Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevé-

kenység rendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és ne-

velésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) a gyermekekben megteremtődnek a következő életsza-

kaszba (kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

3. ) Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, 

a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését az életkori és egyéni sajátos-

ságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását is). 

Célunk, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetbe. Alkotó, családias légkörben segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden 

gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön, testi, lelki, szociális, értelmi érettség 

terén. Az életre neveljük őket. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, a Szentendrén élő 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelése.(Esélyegyenlőségi Program 

alapján) 

4.) Az óvodai nevelésben alapelv: 

a.) a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, 

b.) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni kész-

ségeinek és képességeinek kibontakoztatását, 

c.) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell 

igazodniuk.  

5.) Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szük-

séglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megte-

remtéséről: a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításá-

ról: a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról: e tevékenységeken 

keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, 
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emberi értékek közvetítéséről: a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

személyi, tárgyi környezetről. 

6.) A nemzetiséghez tartozó gyermekek  óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 

7.) A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvo-

dai nevelésében biztosítani kell az önazonosság ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. 

 

Szentendrén is jelen vannak a különböző nemzetiségek, kisebbségek, és a migráns gyermekek 

is. Igyekszünk őket a közösségbe bevonni, – a más kultúra és nyelvi nehézségek ellenére is. 

Általában a többi gyermek szeretettel és érdeklődéssel fordul ezek felé, az óvodások felé. El-

fogadjuk szokásaikat és a családdal is igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, segítséget nyúj-

tani a beilleszkedéshez. A pedagógus és más dolgozók befogadó attitűdje meghatározó. 

 

III.3 Multikulturális nevelés 

 

Alapelvek 

 

Humanizmus 

A méltóság, a tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és gyerek 

között. 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása lehetőséget ad a roma és migráns 

gyerekek szükségleteinek kielégítésére. 

A közvetlen pedagógiai környezet, az óvodapedagógusok és az óvoda alkalmazotti köre érzé-

kenyen, nyitottan közeledik a roma és migráns családok gondjai, problémái felé. 

 

Veleszületett méltóság és egyéni autonómia tisztelete 

Egyenlő emberi méltóság kifejezésére törekszünk. 

 A gyerekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. 

 Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése velük kapcsolatban is kötelező. 

 Az emberi értékességüket elismerjük és fejlesztjük 
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A kirekesztés, az előítéletes kiszorítottság megszüntetése 

A roma kultúra nem romákkal történő megismertetésével csökkenteni kívánjuk a roma gyere-

kek testi, lelki, szociális előítéletekből származó kirekesztettség-érzését 

 

Esélyegyenlőség 

Nem gondoljuk, hogy ugyanolyan tudástartalmat ugyanolyan módon kellene közvetítenünk 

minden gyereknek. A programcsomag ajánlásai lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy egyénre 

szabottan történjen a nevelési területek tartalmi feldolgozása és a tapasztalati úton történő él-

ményszerzés lehetőségeinek megszervezése. 

      Azt viszont gondoljuk, hogy a tudástartalmakhoz való hozzájutás esélyét, minden kisgye-

rek számára, biztosítanunk kell. 

 

 A gyerek személyiségét is tisztelet, szeretet, megbecsülés és elfogadás övezi. 

 Az óvodai élet során számukra is biztosítjuk az óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő 

funkciók érvényesülését. 

 A megfogalmazott alapelveink érvényesítése minden óvodás gyermekre nézve köte-

lességünk. 

 Az esélyek javítása érdekében nem élünk a pozitív diszkrimináció lehetőségével, he-

lyette a sajátos szükségleteik kielégítését érezzük magunkra nézve kötelezőnek. 

 Pedagógiai munkánk hatékony végzése során az egyenlőtlenségek felszámolására tö-

rekszünk. 

Multikulturális szemlélet 

 

Az alapelv érvényesítése során értékként kezeljük a gyerekek állampolgársága, anyanyelve 

közötti különbségeket. A kultúra őrzését, átörökítését egyetemes emberi jogként kezeljük. 

 

A multikulturális nevelés megvalósítása 

 

A multikulturális nevelés figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező 

társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket, értékeket jelent, amely ma-

gával hozza a különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadását, s egyszerűen termé-

szetesnek veszi a másságot. A helyi nevelési programba a migráns gyerekekre vonatkozó ne-
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velési koncepció beépítése elengedhetetlen. A multikulturális nevelés alapját, az innováció, a 

szakértelem és a továbbképzés, továbblépés iránti nyitottság adja. 

A bevándorló gyerekek integrálása nem járhat a saját nyelvük és kultúrájuk sérelmével. Az 

integrációt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a bevándorló gyerekek saját csoportjukhoz való 

csoportidentitását meghagyjuk, és tiszteletben tartjuk. Az integráció lehetőséget nyújt szá-

munkra, hogy megakadályozzuk a bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális beolvadását a 

többségi társadalomba.A játékba integráltan látjuk a legnagyobb valószínűségét annak, hogy a 

külföldi, nem magyar ajkú gyerekek a magyar nyelvet elsajátítsák.A tevékenységformák gya-

korlásának közege, a játszó, munkálkodó, tanuló gyerekek köre az a környezet, ahol a gyere-

kek egymásra gyakorolt hatása felerősödhet. Az ajánlott, felkínált tevékenységek mindegyiké-

re jellemző, hogy a felnőtt beszédpéldáját kiemelten kezeli, és ezzel mintegy utánzási példát is 

nyújt a gyerekek számára.Az ajánlott tevékenységek szervezési keretei minden esetben a dif-

ferenciálásra, az integrálásra helyezik a hangsúlyt. 

A gyerekek érdeklődése, nyitottsága az új dolgok, a másság iránt is követhető. Az intézmény 

minden dolgozója természetes módon kezelje a más ajkú gyerekek nevelését, és fogadja nyi-

tott szívvel a megszokott kultúrától eltérő kultúra megjelenését.  
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IV. Az óvodai nevelés feladatai 

 

IV.1     Az óvodai nevelés általános feladatai 

 

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

Ezen belül: 

 az egészséges életmód alakítása. 

 az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés. 

 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 

Egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek 

testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül, az óvodai 

nevelés feladata: 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 a gyermek testi képességei fejlődésének segítése, 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 

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

kortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek  fogyasztásá-

nak csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek  fogyasztásának ösz-

tönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés  és az egész-

ségmegőrzés szokásainak alakítás 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása; 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása; 
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 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal 

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

feladatok ellátása. 

 

Célunk: 

Testi-lelki szükségletek kielégítése       

Egészség megtartása 

Egészségügyi szokások kialakítása és belső igénnyé válása 

Mozgásfejlesztés prevencióval és korrekcióval 

 

Óvodapedagógus feladata: 

Egészséges, biztonságos környezet kialakítása, családias légkör megteremtése 

Egészséges környezet biztosítása a betegségek utáni orvosi igazolások következetes bekérésé-

vel. A szülők tájékoztatása (szülői értekezlet, faliújság, az óvoda újságja) a megelőzés lehető-

ségeiről, fontosságáról, a társadalmi felelősségvállalás kihangsúlyozása az óvodai közösség 

egészségi állapotának megőrzéséről 

Rugalmas napirend, és hetirend, mely elegendő helyet, időt biztosít 

A gyerekek szükségleteihez igazodó szokásrendszer kialakítása (bármikor mehet a mosdóba, 

a nap folyamán bármikor ihat) 

Az egészségi állapot megőrzése éa a betegségmegelőzés érdekében folyamatos kapcsolattartás 

az óvoda orvosával, a védőnői hálózattal, a gyermekfogászat munkatársaival. 

 

Levegőzés:  

Naponta, -10 C fokig. (Áthatolhatatlan köd, eső és viharos szél kivételével (figyelembe véve a 

légszennyezettség adatokat éa a napsugárzás erősségét. 

 

Szellőztetés: 

Amennyiben lehetséges folyamatosan, lefekvés és mozgás előtt alapos, nagy szellőztetés. 

 

Táplálkozás: 

Az egészséges táplálkozás szokásának megalapozása- zöldség, gyümölcs, olajos magvak, 

aszalt gyümölcs, csírák rágcsálásának szokásrendbe való beépítése. Az élettani folyamatok 

optimális feltételének biztosítása érdekében fokozottan támogatjuk a megfelelő mennyiségű 

folyadék- leginkább víz- bevitelét. A kulturált étkezés szokásainak, szabályainak megismerte-
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tése, kialakítása. Evőeszköz és szalvéta használata (középsőben villa, nagycsoportban kés). 

Az allergiás és az egyéni érzékenységű gyermekek táplálkozásának figyelemmel kísérése. 

 

Testápolás:  

WC használat: nyugodt, intim, tiszta hely, WC papír biztosítása, felnőtt segítségnyújtása. 

WC lehúzására megtanítani a gyerekeket. Nemeknek megfelelő WC használatára való megta-

nítás. 

Kézmosás: WC használat után, étkezések előtt és után, szennyező tevékenységek után. Kéz-

mosás előtt ruha ujjának felhúzása, ellenőrzése. Kéztörlés segítséggel, vagy önállóan. Köröm-

kefe és szappan használatának megismertetése. 

Fogmosás: Technikájának megismertetése, gyakoroltatása, ebéd utáni fogmosás 

Orrtörlés: Zsebkendő biztosítása, orrtörlés technikájának megtanítása, segítés, 

ellenőrzés. . A szülők tájékoztatása a helyes orrfúvás technikájáról, annak 

fontosságáról, segítségnyújtás. 

Fésülködés: Minden gyermek a saját fésűjével, keféjével fésülködjön. A gyermekek 

hajának rendbetétele, segítséggel, önállóan, ellenőrzéssel. Rendszeres fertőtlenítéssel, 

információ nyújtásával a fejtetvesség elterjedésének megakadályozása. 

 

Pihenés, altatás: 

Nyugodt légkör megteremtése, pizsamában aludjanak a gyerekek. Elalvás előtt az óvodapeda-

gógus éneke, meséje altassa el a gyermekeket. A nyugtalanabbul pihenők mellé ülve, simoga-

tással és a számukra biztonságot nyújtó alvó játékok ágyba vitelének biztosításával teremtsen 

a pihenéshez kellő nyugalmat az óvodapedagógus. Egyéni alvásszükséglet miatt, legalább 1 

óra pihenő után a gyermekeknek csendes tevékenység lehetőségének felajánlása. 

 

Öltözködés: 

Réteges öltözködés biztosítása a családdal együttműködve- különös tekintettel a szabadban 

szervezett óvodai tevékenységek, kirándulások esetében az időjárásnak megfelelő ruhanemű 

biztosítása éppúgy, mint a mozgásos tevékenységekhez a megfelelő lábbeli és ruházat biztosí-

tása. Az időjárás figyelembe vétele. Váltóruha, váltócipő bekérése- papucs, mamusz nem le-

het. 
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Mozgás, edzés: 

A mozgásanyag összeállításánál az óvodapedagógus vegyen be tartásjavító gyakorlato-

kat)tervszerűség(Kiszűrni a segítségre szoruló gyermekeket, korrekcióra javaslatot adni az 

óvodavezető és az óvoda orvosa felé, szülői egyeztetést követően. 

Mindennapos egészségfejlesztő testmozgás reggel és délután. 

 

Környezettudatos fejlődés: 

 A környezeti elvárásokhoz való alkalmazkodás, a viselkedési normák elsajátításának lehetővé 

tétele. A környezettudatos gondolkodás, magatartás kialakítása gyakorlati tapasztalatokon ke-

resztül. A szülők közvetett úton való ráhatása a nevelési munka által a fenntarthatóság szem-

léletében (kupakgyűjtés, papírgyűjtés) 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Szívesen jár óvodába, nyugodt, kiegyensúlyozott. 

Korának megfelelően fejlett testileg, ritkán beteg, csökken a hiányzások száma. 

Öltözködés: önállóan öltözködik, vetkőzik, tud masnit kötni. 

Testápolás: önállóan végzi az egészségügyi szokásokat: önállóan WC-zik, használja a WC 

papírt, szappant, körömkefét, mosakodás előtt felhúzza a ruhája ujját, szárazra törli a kezét. 

Önállóan fésülködik, önállóan fogat mos. Tud orrot fújni. 

Levegőzés: szívesen tartózkodik friss levegőn. 

Mozgás, edzés: örömmel vesz részt a mozgástevékenységeken és a prevenciós foglalkozáso-

kon. 

Táplálkozás: helyesen használja az evőeszközöket, (kanál, villa, kés). Kulturáltan étkezik, a 

szalvétát használja. Helyes testtartással ül az asztalnál. El tudja dönteni, miből, mennyit kér, a 

nagyobbak önállóan szedik az ételt és öntik a folyadékot. 

Pihenés, altatás: képes nyugodtan, másokat nem zavarva pihenni. 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 

1.) Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsé-

ge. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, de-

rűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy 

 már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, 

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

mazottak közötti kapcsolatok pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcs, szociális érzékenységének fejlő-

dését, én-tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek, 

 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az embe-

rek különböznek egymástól. 

2.) A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményekre épülő tevékenységek gya-

korlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, 

az önzetlenség a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, ki-

tartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozá-

sát. 

3.) „Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, 

a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 

természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésé-

re.” 

4.) A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamen--

nyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja, és viselkedése modell értékű szerepet tölt 

be. 

5.) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvo-

da együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 
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Célunk: 

A gyermek szocializációs képességeinek kibontakoztatása a közösség által, a közösség nor-

máinak érvényesítésével. 

A gyermek biztonságérzetének megalapozásával önbizalmának, pozitív énképének erősítése, 

a természeti és társadalmi környezet hatásaira való érzékenység kialakítása. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 

Szeretetteljes légkör kialakítása 

Az óvópedagógus érje el, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban érezzék   

magukat. 

Sok dicsérettel, biztatással, szeretetteljes odafigyeléssel, a közös játékok és egyéb  tevékeny-

ségek során alapozza meg a gyermekek kulturált, empatikus viselkedését. 

Nevelje a gyermekeket arra, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel toleránsak, 

elfogadóak, segítőek legyenek.    

Óvodapedagógusi modell  

Egész személyiségével adjon követendő mintát a gyermekeknek. 

Óvodai életbe való befogadás 

Anyás-beszoktatás, melyet gyermek igényeinek megfelelően az óvodapedagógus irányít. 

Interperszonális kapcsolatok 

Gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek és felnőtt-felnőtt példamutató kapcsolata. Beteg gyerme-

kek meglátogatása, születésnapok megünneplése, ünnepek-ünnepélyek megszervezése, kirán-

dulások és a mindennapi tevékenységek. 

Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés 

A gyermek szükségleteinek megfelelő, a nevelés minden területén történő foglalkozás, bá-

násmód. Egyéni fejlesztés szakember bevonásával.  

A tárgyi feltételekkel a gyermek-közeliség biztosítása 

Meghitt sarkok kialakítása, gyermekmunkákkal való díszítés, mozgástér biztosítása. Nyugal-

mat és derűt árasztó színek alkalmazása. 

Helyes napirend, heti-rend kialakítása 

A napirend elkészítése a gyermek igényeihez mérten rugalmasság alkalmazásával. 

A heti-rend a csoportnaplóban szerepel, mely tervszerű, de rugalmas. 
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Szokások, erkölcsi normák 

Ismerje meg és fogadja el a csoportban kialakult normákat, szokásokat, sajátítsa el a 

szocializáció szempontjából meghatározó erkölcsi tulajdonságokat, viselkedési normá-

kat. 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Szeretetteljes légkör kialakítása: A gyermek felszabadultan érzi magát. 

Óvodapedagógusi modell adása: A gyermek szívesen utánozza az óvodapedagógust, eljáts--

sza a szerepét. 

Óvodai életbe való befogadás: A gyermek biztonságban érzi magát az óvodában. 

Interperszonális kapcsolatok: Jó kapcsolat alakul ki az óvodapedagógus és a gyermek kö-

zött, a gyermekek között barátságok alakulnak, a közös tevékenységeken, ünnepségeken szí-

vesen vesznek részt. 

Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés: A közösséghez való beilleszkedés megkönnyíté-

se, érzelmileg nyitottabbá váljanak a beilleszkedés nehézségével küzdő  gyermekek. 

A tárgyi feltételekkel a gyermek-közeliség biztosítása: Otthonosan mozognak a csoport-

szobában, az óvodában és az óvoda udvarán. Ismerik a játszóhelyeket és játékeszközöket. 

Helyes napirend, heti-rend kialakítása: A napirend megfelelő időt biztosít a gyermekek 

életkorának, egyéni igényének kielégítésére a játékban, a tisztálkodásban, étkezésben, pihe-

nésben, és a különböző tevékenységi formákban. A visszatérő ugyanabban az időben végzett 

tevékenységi formák érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekek számára. 

A heti-rend az óvodapedagógus által szervezett tevékenységeken a gyermekek szívesen és 

örömmel vesznek részt. 

Szokások, erkölcsi normák: A gyermekek tudják használni a helyes viselkedés, cselekvés és 

szokás szabályait. Köszönnek egymásnak és az ismerős felnőtteknek. Meghallgatják egymást, 

mások beszélgetését nem zavarják meg. Tudnak kérni, és megköszönni, ha kapnak valamit. 

Vigyáznak környezetük rendjére. Tiszteletben tartják egymás tevékenységét. Segítenek egy-

másnak. Óvodán kívül a helynek és helyzetnek megfelelően viselkednek.   



39 

 

 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása – beszélő környezet-

tel, helyes minta, és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 

beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, 

a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, (mint életkori sajátosság-

ra), valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermek-

nek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat sze-

rezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett ta-

pasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethely-

zetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, fi-

gyelem, képzelet, gondolkodás) –alkotó képesség- fejlesztése.Valamennyi értelmi képesség, 

különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása 

 

Anyanyelvi nevelés: (Mindennapi feladatunk) 

Feladatunk mindenek előtt saját és környezetünk beszédkultúrájának csiszolása, hiszen be-

szédpéldánk minta a gyermekek, a szülők és munkatársaink számára. Gondot fordítunk be-

szédünk hangszínére, erősségére, tempójára. A gyermekek beszédmegértését rövid, pontos, 

lényegre törő megfogalmazással segítjük. Törekszünk arra, hogy személyes segítségnyújtás 

közben is beszélgessünk a gyermekekkel, így tapasztalásos érzékszervi élményeken át fej-

leszthetjük őket. A beszéd nem csak az érintkezés, a viselkedésszabályozás, hanem a gondol-

kodás eszköze is. A beszéd és a gondolkodás fejlődése szorosan összefügg. Miután a gyerme-

ki gondolkodás szemléletes, cselekvő tevékenység, ezért a szókincsgyarapításnak feltétele az 

állandó cselekvés fenntartása. A szerep-, vagy mintajátékok párbeszédei a mozgásos játékok 

szabály megfogalmazásai gazdagítják a gyermekek szókincsét. A mondókák versek segítség-

ével javítható a magán és mássalhangzók helyes ejtése, megfelelő artikulációja. Az óvodás 

korú gyermekek között egyre több a beszédhibás, az olyan beszédfejlődésben akadályozott, 

aki logopédiai segítségre szorul. Egyre nő a társadalmi igény az ellátásukat illetően, valamint, 

hogy a beszéd-rendellenességek különböző tüneteit mutatók minél korábban, ne csak közvet-

lenül a beiskolázás előtt részesüljenek megfelelő kezelésben. Ugyanakkor a logopédiai háló-
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zat felvevőképessége korlátozott. Ezért választottuk a nevelőtestülettel, logopédussal, fejlesz-

tő pedagógusokkal közösen a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet „Hídépítő” prog-

ramját, melyet az óvodapedagógusok minden nap gyakorolnak a gyerekekkel. Így lelkiisme-

retesen hozzájárulunk a gyermekek fejlesztéséhez. 

 

IV.2 A fejlesztés iránya a kompetencia alapú fejlesztésben 

 

A képességfajták szerinti fejlesztés képezheti az óvoda–iskola átmenet alapját. 

 

Értelmi képességek 

 Pontos, differenciált vizuális észlelés 

 Hallott-auditív információk pontos észlelése, megkülönböztetése 

 A látott-hallott információk összekapcsolásának képessége 

 Rövid idejű vizuális-verbális memória 

 Szándékos figyelem 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 Az alkotótevékenységek által növelni a gyermekek önállóságát, önbizalmát 

 A kreativitás fejlesztése (rugalmasság, nyitottság és eredetiség) 

 Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitű-

dök fejlesztése  

 Problémakezelés 

Verbális képességek 

 Szóbeli kommunikáció, 

 Beszédbátorság (beszélgető kör) 

 Belső képkészítés (mesehallgatás) 

 Helyes beszédtechnika 

 beszédlégzés 

 artikuláció 

 beszédtempó 

 hangsúly 

 hanglejtés 

 Beszédpercepciós képesség 

 Gondolkodás 



41 

 

 

 Magabiztos, tudatos, kreatív önkifejezés 

 A kommunikációs igény motiválása, a kommunikáció segítése 

 A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kom-

penzálása 

 A szókincsbővítés, a kifejezőképesség komplex fejlesztése (a verbális és nonver-

bális)  

Testi képességek 

 Összerendezett, koordinált mozgás 

 Nagymozgás 

 Mozgáskoordináció (ritmikus tevékenységek) fejlesztése 

 Finom-motorika fejlesztése 

Szociális képességek 

 Kritikai gondolkodás 

 Tervszerű, motivált munkavégzés, akaraterő, kitartás 

 Kreativitás, problémamegoldó gondolkodás 

 Konfliktuskezelés, szabálytartás 

 Empátia, tolerancia, nyitottság 

 Együttműködő-készség, szervezőkészség 

 Önállóság, önismeret, önbizalom 

 Metakommunikáció, az egyes társas helyzetekben való megfelelő viselkedés, 

kommunikáció. 

 

Célunk:  

A  gyermekek kíváncsiságára építve, változatos tevékenységekkel, játékosan tapasztalni, meg-

ismerni olyan módon, hogy a gyermekek kognitív képességei, beszéd- és kommunikációs ké-

pességei ezáltal fejlődjenek. 

 

Hídépítő program 

2009-ben bevezetésre került a Nevelési Tanácsadó által kidolgozott, és egy előadáson bemu-

tatott Hídépítő program, amely a gyermekek beszédértését, beszédészlelését segíti. Fontos, 

hogy mindennap 10 percet erre a fejlesztésre, tevékenységre fordítsunk. 

Óvodapedagógus feladata: 
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Verbális fejlesztés  

Mely által a gyerekek biztonságérzetét, tájékozottságát, ismeretei gazdagítását erősítjük. 

Olyan légkör biztosítására törekszünk, ahol meg mer, és meg akar nyilatkozni a gyermek, 

meg is hallgatjuk, és érdeklődést mutatunk mondanivalójuk iránt. Ezen a területen figyelmet 

fordítunk a felnőttek modell értékű beszédére is. Minden nap lehetőséget biztosítunk közös 

beszélgetésre, amikor a beszédfegyelem az önfegyelem és az információszerzés gazdagodik, 

Tudatosan szervezünk nyelvi és értelemfejlesztő játékokat, amikor célunk a beszédtechnika 

fejlesztése, a nyelv és gondolkodás egységének megteremtése. A biztonságérzet növelése ér-

dekében arra kell törekednünk, hogy a verbális kifejezésein és a testbeszédünk mindig össz-

hangban legyen. 

Speciális fejlesztést igénylő gyermekeket szakemberhez irányítjuk. Áthatja az egész óvodai 

életet, az összes tevékenységformát, kihasználva a gyermek által teremtett szituációkat. Az 

óvodapedagógus általi tudatos anyanyelvi fejlesztés folyik. 

 

Értelmi fejlesztésünk területe 

 

Észlelés fejlesztése  

Minden alkalmat kihasználunk, és lehetőséget biztosítunk a vizuális, tapintásos, mozgásos, tér 

és időbeli viszonyok hallás észlelés fejlesztésére. 

 

Motoros képességek fejlesztése  

Kihangsúlyozott szerepet szánunk a nagy, és finommozgások, testséma fejlesztésének, továb-

bá fizikai állóképesség, erőnlét, egyensúlyfejlesztés, kezesség, ritmusérzék, látás, hallás észle-

léshez kapcsolódó mozgások, problémamegoldások erősítése mozgásos tevékenységgel, 

mozgáshoz kapcsolódó szókészlet fejlesztésére is gondot fordítunk.. A nagy mozgásokat já-

rás, futás, ugrás, csúszás, mászás, kúszás célzott gyakorlataival alakítjuk. A finom-motorika 

fejlesztésében nagy szerepet szánunk az ábrázoló tevékenységeknek és a speciális játék esz-

közöknek. A testkép testséma alakulását játékos gyakorlatokkal segítjük, mely során a gyer-

mekek fokozatosan megismerik önmagukat, saját testüket, ezáltal is alakul én-tudatuk. 
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Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Észlelés fejlesztése: A felkínált lehetőségeket a gyermek kíváncsian és érdeklődéssel fogadja. 

Az érzékszervei használatával az észlelése pontosabbá válik, térben és időben tud tájékozódni. 

 

Motoros képességek fejlesztése: A különböző tevékenységeken keresztül a gyermekek meg-

ismerik önmagukat, saját testüket. Tudja a jobb és bal fogalmát, térben tájékozott, a nagy-

mozgásokat önállóan és örömmel végzi. Az eszközöket könnyedén kezeli (evő-, játék- és áb-

rázolási eszközök (Kialakul a szem-, kéz-, láb-koordináció. 

 

Verbális fejlesztés: akar és mer beszélni, gondolatait mondatokban fejezi ki. Szókincse vá-

lasztékos kifejezéseket is tartalmaz. 

A szakemberek bevonásával a problémák megoldódnak, illetve észrevehetően csökkennek. 
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V. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

V.1 Személyi feltételek 

 

1.)Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  

2.)Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát 

jelent a gyermek számára. 

3.)Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkal-

mazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. 

4.)A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködé-

sét igényli. 

5.)A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. 

6.)A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni 

ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

Óvodánkban az óvodavezető mellett 34 csoportban 69 szakképzett óvodapedagógus dolgo-

zik. Közülük 7 óvodapedagógus tagóvoda vezetői feladatot is ellát. Az óvónők folyamatosan 

továbbképzésekre, tanfolyamokra járnak, s igyekeznek, hogy másoddiplomát is szerezzenek. 

Intézményünkben munkaközösségek működnek, ahol az óvodapedagógusok aktívan vesznek 

részt.  

A TÁMOP 3.1.4 „Pedagógiai innováció a kompetencia fejlesztéséért Szentendre intéz-

ményeiben” címmel, 16 fő, a témához kapcsolódó továbbképzéseken vett részt. 

A TÁMOP-3.4.2.A/11-1-2012-0009 kódszámú „Sajátos nevelési igényű gyermekek 

együttnevelése Szentendrén” c. pályázatot 2012-ben megnyertük, így pedagógusaink folya-

matos továbbképzésekre járnak. 

A problémás gyermekeket 2 fejlesztőpedagógus és 1 logopédus látja el. Szükség esetén, - ha 

olyan sajátos nevelési igényű gyermek jár az óvodánkba, akinek az ellátására nincs szakember  

külsős szakember segítségét vonjuk be, megbízási szerződéssel. Együttműködési megállapo-
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dás alapján, 4 tagóvodánkban a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintéz-

ménye logopédusai látják el a fejlesztést a problémás gyermekeknél. 

 

A pedagógiai munkát dajkák segítik. A dajkák többsége már középfokú végzettséggel rendel-

kezik, de sok a dajkaképzőt és a pedagógiai asszisztens végzett is. A dajkák rendelkeznek 

HACCP-s továbbképzési tanúsítvánnyal. 

Az óvodatitkár, a személyügyi előadó és a gazdasági felelős segíti a vezető adminisztrációs 

munkáját. Az irodákat egy félállású takarító tartja tisztán, rendben. 

Az óvodapedagógusi párokat a nevelőtestületi megbeszélések során közösen választjuk. A 

párok kialakításánál figyelembe vesszük az egyéni szimpátiát, rátermettséget, temperamentu-

mot, az érdeklődési területeket és természetesen a lehetőségeket is. A már kialakult párok 

több éve együtt dolgoznak, jól összeszoktak. 

 

V.2 Tárgyi feltételek 

 

Az óvodának rendelkeznie kell a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, 

hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, bizto-

sítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás-, játékigényük kielégítését, és 

a gyermekeket-harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi fel-

szereléseket, amelyeket a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon és a biztonsá-

gára figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyeze-

te az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 

 

Az épületek és az udvar nagysága minden tagintézményben adott. Törekedtünk arra, hogy 

többfunkciós helyiségeket alakítsunk ki. Tagóvodáink esztétikusak, biztonságosak, és családi-

as hangulatúak. 5 tagóvodánk óvodának épült, 3 pedig régi, átalakított épület. Minden régi 

épület felújításra szorul, s állandó karbantartásra. A berendezések többnyire természetes 

anyagokból készültek, állandó pótlásuk, cseréjük különböző bevételekből törté-

nik.)Alapítványok, adományok, vásárok rendezése stb…(A különböző játékok, textíliák, áb-

rázolási tevékenységhez szükséges eszközök, az eszköznormában előírtak beszerezése, pótlá-

sa folyamatosan történik. 

Négy tagóvoda rendelkezik tornateremmel.  
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A tagóvodák udvarai állandóan fejlődnek, babaházak, homokozók, kerti bútorok, mászókák 

rendelkezésre állnak. A játszóudvarokon sok a fa, a virág és minden egyéb növényzet. Az 

óvodai udvarok EU-s szabványnak való megfelelését, és a gyermekek biztonságos játszótere-

inek kialakítását folyamatos beszerzéssel és karbantartással oldjuk meg. Szükséges az eszkö-

zök feltöltése, bővítése, pótlása, cseréje. 

A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására biztosítjuk a 

szükséges tárgyi feltételeket.(Pl.: Ayres terápiás eszközök) 

 

V.3 Az óvodai élet megszervezése 

 

Napirend-hetirend 

  

1.)A gyermek egészséges a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a na-

pirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosa 

végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladat-

tudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (3-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, 

szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyer-

mek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendsze-

resség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.  

2.)A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és heti-

rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

3,) Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállósá-

guk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatárssal. 

4.) Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését a fejlődé-

sük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.  

Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján való-

sulhat a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az 

óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 
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A csoportszervezés elvei 

 

A tagóvodák nevelőtestületei önállóan döntik el az egyéni, sajátos arculatuknak megfelelően, 

az óvónők belső igénye, elképzelése alapján, hogy osztott, vagy osztatlan csoportokat szer-

veznek. Az osztatlan csoportok adminisztrációs feladatai is attól függenek)tervezések, éves 

anyaggyűjtés/, hogy hány korosztályt érint a csoport összetétele. 

 

Az óvoda kapcsolatai 

 

1.) Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgála a gyermek fejlődését. Ennek alapve-

tő feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a 

személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetősége-

ket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakor-

latot, azzal a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

Óvoda – család kapcsolata 

 

A kompetencia alapú programcsomag használata során a szülők biztosítékot kapnak arra vo-

natkozóan, hogy a program középpontjában a gyerekük áll; a boldog gyermekkort kívánjuk 

biztosítani a gyereke számára.  

A program alkalmazása eredményeként gyermekük az iskolai életre alkalmas lesz. A gyerme-

kük komplex képességei fejlődnek. 

A pedagógus figyelembe veszi a gyermeke egyéni és életkori sajátosságait. 

Értékelik gyermeke azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek. 

Az óvodapedagógus a gyermekeknek megtanítja értékelni a másik gyerek másságát is. 

A szülő megtapasztalja, hogy gyermeke számára olyan tudástartalmakat kap az óvodánkban, 

amelyek megalapozzák az iskolai tanuláshoz szükséges technikákat; gyermekének, olyan ér-

tékeket (hagyományőrzés, hagyományápolás, a magyar anyanyelv, népdal, mese- és mondavi-

lág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés) közvetít, ame-

lyek örök érvényűek. A szülő érzékelheti, hogy a hangsúly a különböző módszerekkel történő 

egyéni fejlesztésen van. 
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Biztosítva érezheti a szülő, hogy gyermeke nevelő, fejlesztő intézménybe jár, ahol  a szabad 

játék a nevelés fő eszköze.  

A család-óvoda kapcsolata, együttműködésük szorosabbá válhat, fejlődhet, ahol a szülők ész-

revételeit figyelembe veszi az óvoda. 

 

Az óvodapedagógus feladata a gyermek óvodába fogadása esetén: 

 

 A kisgyereket óvodába érkezése előtt látogassák meg a saját otthonában, a saját 

szobájában. 

 A családlátogatásra alaposan készüljenek fel! Benyomásaikat ne ott, illetve ne ak-

kor rögzítsék. 

 Kellő empátiával kezeljék az óvodába fogadást. 

 Az óvodapedagógusi  páros és a dajka egyeztessék módszereiket, legyenek közö-

sen a      

 Kisgyermekek segítői. 

 Érvényesítsék az egyéni bánásmód elvét. 

 Éljenek a folyamatos befogadás lehetőségével. 

 Tervezzék meg a folyamatos befogadás ütemezését úgy, hogy sem az óvodai cso-

port, sem saját maguk számára ne okozzon megterhelést. 

 Adjanak elegendő időt, élményt a gyerek számára. 

 Kiemelten érvényesítsék az egyéni sajátosságok figyelembevételének elvét. 

 Életkortól függetlenül tegyék lehetővé a gyerekek befogadását. 

 A bölcsődéből, bölcsődékből érkezett gyerekeknek is jár az átmenet megkönnyíté-

se. 

 Legyenek a szülő segítségére, amennyiben úgy tapasztalják, hogy számára ez a 

feladat nehézséget okoz. 

 Ne töltessenek ki a szülőkkel anamnézis lapot, helyette a családlátogatás tapaszta-

latait rögzítsék a kialakított dokumentációs rendszerük alapján. 

 Kérjék, hogy a szüleik mutassák be gyermeküket írásos formában, akár gyerme-

kük kedvenc fényképével is illusztrált füzet formájában! A füzet tartalma lehet a 

gyerek rajzainak összessége. 
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Az óvodapedagógus feladata a gyerek iskolára való alkalmassá tétele esetén 

 

 Munkájuk során tudatosodjék bennük, hogy ez a feladat folyamat jellegű, a gyer-

mek óvodába fogadásával veszi kezdetét. 

 A gyermek adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével ter-

vezzék meg a gyerekek fejlesztési programját. 

 Vegyék figyelembe a gyerekek érési folyamatait. 

 Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a gyerekeket megismerve oldják 

meg a 3–7 éves életszakasz feladatait úgy, hogy előkészítik a következő életsza-

kaszt. 

 Ne feledkezzenek meg a fejlesztés során a gyerek elemi pszichikus szükségleté-

nek kielégítéséről, a játékról! A játékba integrálják be a nevelés többi eszközét is! 

 Mielőtt az iskolai látogatásra sor kerülne, az óvónők látogassanak el az iskolába, 

és hospitáljanak több órán, hogy az óvodai tevékenységi formákhoz leginkább ha-

sonlót tudják bemutatni óvodásaik számára. 

 Készítsék elő a gyerekeket az iskolai látogatásra. 

 Látogassanak el közösen egy iskolába, egy órára. 

 Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon döntsenek az egyes gyerek is-

kolára való alkalmassága felől. 

 Adjanak meg minden információs segítséget a szülők számára, amennyiben úgy 

érzik, hogy bizonytalanok gyermekük iskolára való alkalmassága felől 

 Látogassák meg a gyerekeket az iskolában 

 Tapasztalataik alapján értékeljék ki saját elvárásaikat az iskolával szemben 

 Kezdeményezzenek kölcsönös hospitálási lehetőséget 

 A kölcsönösség formai elemei váljanak tartalmivá 

 

Szülők 

 

Az együttneveléshez szükséges, hogy eredményes legyen a kapcsolattartásunk, meghatározó 

az óvodapedagógusok magatartása, melyek a következők lehetnek: 

A szülőknek érezniük kell, hogy a gyermeket minden körülmények között szeretjük, elfogad-

juk, jó és rossz tulajdonságaival együtt. 
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Nevelői és emberi magatartásunk elismerést, tiszteletet, bátor közeledést váltson ki a szülő-

ben. Bíznia kell titoktartásunkban, segítőkészségünkben, tanácsainkban, s tételezze fel a köl-

csönös bizalmat. A gyermekről alkotott véleményünk mindig tartalmazzon pozitív megítélést, 

a javítanivalóra konkrét segítséget adjunk. 

Tájékozódó közeledésünkből ne a család titkainak kifürkészését érezze, hanem a gyermek 

nem megfelelő fejlődésére utaló lehetőségek feltárását. 

 

Kapcsolattartás formái: 

 

Szóbeli: családlátogatás, fogadóóra, nyílt hét, szülői értekezlet, rendezvény, munkadélután.  

Írásbeli: faliújság, gyermekmunkák kiállítása. 

 

Családlátogatás: 

Célja: a gyermeket otthonában megismerni, szociális helyzetét felmérni, betekinteni az ottho-

ni családi kapcsolatokba és a családi nevelésbe. 

Eljárás rendje: a szülővel előre egyeztetett időpontban, a látogatás előtt legalább egy héttel. 

Rögzített dokumentumok: A csoportnaplóban jelöljük a látogatás idejét. 

 

Fogadóóra: 

Célja: Az egyéni problémák megbeszélése. 

Eljárás rendje: Kezdeményezheti a szülő, vagy az óvodapedagógus, a megbeszélés előtt egy 

héttel. 

Rögzített dokumentumok: a gyermek fejlődési naplójába, csoportnaplóban. 

    

Nyílt napok: 

Célja: A szülők ismerjék meg az óvoda belső életét a gyermekek közösségi magatartását, te-

vékenykedését. 

Eljárás rendje: Minden évben, február hónapban, szentendrei újságban, rádióban, plakátokon, 

honlapon megjelentetjük a nyílt napok időpontját.  

 

Szülői értekezletek: 

Célja: Az óvodára, a csoportra vonatkozó közérdekű információk átadása. 

Eljárás rendje: A szülőket egy héttel az értekezlet előtt írásban értesítjük. 

Rögzített dokumentumok: jelenléti ív, jegyzőkönyv. 
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Rendezvény: 

Célja: A szülők közötti jó kapcsolat és a szülő és óvoda közötti jó kapcsolat ápolása. Lehető-

séget biztosítani az óvodai életbe való betekintésre. 

Eljárás rendje: Egy héttel a rendezvény előtt meghívók átadása személyesen. 

Rögzített dokumentumok: A csoportnaplóban a szervezési feladatoknál jelenik meg. 

 

Munkadélután: 

Célja: Szülők, óvodapedagógusok, óvoda dolgozói közötti jó kapcsolat ápolása, a tárgyi esz-

közök javítása, udvar szépítése. 

Eljárás rendje: A munkadélután előtt az óvodapedagógusok személyesen kérik fel a szülőket, 

a szervezett idő előtt legalább egy héttel. 

Rögzített dokumentumok: A csoportnaplóban a szervezési feladatoknál. 

 

Faliújság, internet: 

Célja: Aktuális információk az óvoda és a csoportok életéről. 

Az óvodai alapdokumentumok hozzáférhetővé tétele és az étlap. 

Eljárás rendje: Folyamatában biztosítani az aktualitást. 

 

Gyermekmunkák kiállítása: 

Célja: A szülők ismerjék meg és gyönyörködjenek a gyermekeik alkotásaiban. Ízlésformálás, 

esztétikus dekorálás, a gyermek-közeli környezet kialakításával. 

Eljárás rendje: Folyamatos, állandó, tükrözi az óvodai tevékenységeket. 

 

2.) Az Óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési 

intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek éle-

tében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. 

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 
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Óvoda-bölcsőde kapcsolata 

 

Céljaink 

Biztosítani a gyerekek számára: a biztonságot, a nyugalmat, a folyamatosságot, a fejlődést, a 

fejlesztést. 

 

Feladataink 

Meglátogatni őket a családjukban, a bölcsődei csoportjukban. 

Részt venni a bölcsődei szülői értekezleteken. 

Kezdeményezni a két intézmény egymással szembeni elvárásainak megismerését, közelítését. 

 

Bölcsőde 

 

Mivel több kisgyermek érkezik a bölcsődéből, személyes kapcsolatot tartunk a bölcsőde veze-

tőjével és gondozónőivel. Figyelembe vesszük az ott kialakult szokásrendszert. Az óvodai be-

iratkozás előtt a bölcsőde vezetője tájékoztatást ad az intézményükből várható gyermekek lét-

számáról. 

 

Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot az intézményvezető tartja 

Személyes beszélgetés 

Kölcsönös látogatás 

Közös programok 

 

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

Az intézmény vezetőjével az intézményvezető, tagóvoda vezetők a fejlesztő pedagógus, va-

lamint a logopédus tartja a kapcsolatot. Az óvónők a Nevelési Tanácsadó logopédusaival és 

fejlesztő pedagógusaival tudják megbeszélni az esetleges problémákat. 

 

Kapcsolattartás formái: 

 

Kerek-asztal beszélgetés 

Személyes beszélgetés a problémás esetről, gyermekről 
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Vizsgálatok kérése írásban, indoklással 

Visszajelzés a vizsgálatról, írásban 

Együttműködési megállapodás a logopédiai fejlesztések ellátására 

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztésére, fejlesztési tervek elkészítése, meg-

beszélése. 

 

Népjóléti Iroda 

 

A szociálisan hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, illetve szü-

leiket az irodához irányítjuk. A gyermekvédelmi felelősön keresztül támogatásokat javaslunk. 

 

Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot a Gyermekvédelmi felelős látja el. 

Adatlapok kitöltésével 

Telefonon 

Személyes megbeszélésen 

 

 Egészségügyi kapcsolataink 

 

Óvodáinkat gyermekorvosok látják el, akiknek védőnők segítik munkájukat. 

A Szentendre Város Polgármesteri Hivatala kötött szerződést velük. 

Az Óvodában különböző szűrővizsgálatokat tartanak, és beutalják a gyermekeket a szükséges 

szakorvosi ellátásra is. 

A gyermekorvos rendelési ideje és telefonszáma jól látható helyen legyen kifüggesztve a fali-

újságon. 

 

Gyermekjóléti teendők, Gyámügy, Családsegítő Szolgálat 

Minden óvónőnek kötelessége a gyermekvédelmi munka. Abban az esetben, ha problémát 

éreznek a gyermek körül, ezt a gyermekvédelmi felelősnek jelezni kell, és ő felveszi a kapcso-

latot a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámüggyel, Családsegítő Szolgálattal. 

Feladat: 

 Nevelési év elején a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése 

 Szociális étkezési segély kérelmének összegyűjtése 
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 Gyermekvédelmi munkaterv készítése 

 

Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot a Gyermekvédelmi felelős, vagy a problémát  

észlelő óvónő 

Probléma esetén azonnali intézkedés, segítségkérés telefonon, személyesen. Fokozottan figye-

lemmel kísérjük a családok életét, a gyermekkel való bánásmódot. 

 

Óvoda – iskola kapcsolata 

 

Mit tehet az óvoda az átmenet megkönnyítése érdekében? 

 Az óvoda feladata elősegíteni a gyermekek iskolára alkalmassá tételét, amennyire 

csak lehetséges. 

 Ez nem jelenti azt, hogy már az óvodában kisiskolásként kezeljük őket! 

 Tartalmilag, szemléletében át kell dolgoznunk az iskolaérettségi követelmény-

rendszer kritériumait! 

 Az óvoda vállalása, hogy az óvodás gyereket az iskolára alkalmassá teszi. 

 A család kötelessége, hogy gyermekét az iskolára késszé tegye. 

 

 

Mit tehet az iskola az átmenet megkönnyítése érdekében? 

 Az iskola a korai szakaszban a játékosságból minél többet mentsen át! 

 Nem kell teljes mértékben száműzni, de a minimálisra kell csökkenteni a kezdeti 

kudarcok számát. A sikerélmény hiánya negatív hozzáállást alakíthat ki a tanulás-

sal, a tanító nénivel szemben. 

 –  Tekintetbe kell venni az óvodás- és az iskoláskor határán álló gyermek testi és 

szellemi fejlődésének szerves összefüggését, azt, hogy a gyermeket elsősorban 

pszichésen kell előkészíteni az iskolai életre. 

 Nem szabad elfelejteni, hogy az új életforma, az új kihívások nagy feladatot jelen-

tenek a gyerekeknek! 

 Az iskolai oktatásnak jobban kell számolnia a 6-7 éves tanulók életkori fejlettsé-

gével és igényeivel. 
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 Az oktatás során jobban figyelembe kell venni a gyerekek előzetes felkészültsé-

géből adódó eltéréseket! 

 A tanítás/tanulás kezdetén a manipulatív cselekvéses indítást és az alkotó tevé-

kenységet állítsák előtérbe! 

 Az iskolai tanulás, mint tevékenységi forma kétségtelenül minőségileg más, mint 

az óvodáskor domináns tevékenysége, a játék. Ugyanakkor azonban a határ nem 

éles, és a játéktevékenységben is jelen vannak és formálódnak az iskolai tanulás-

hoz szükséges alapkészségek és tulajdonságok (a tartós figyelem, a beszéd és a 

gondolkodás, az önálló és társas cselekvés, a szabályok megtartása stb.). A játék 

az iskoláskorban is be tudja tölteni funkcióját, csak élni kell vele! 

 Az iskola csak akkor beszélhet a gyermek személyiség fejlődésében folyamatos-

ságról, ha egyrészt biztosítani tudja a tanulásra a fokozatos áttérést. Tehát az isko-

lai tanítás/tanulás megszervezése során érvényesíti a fokozatosság elvét! Másrészt 

az óvodában jól működő differenciált nevelést, fejlesztést folytatja! 

 Az első időkben az iskolának kell alkalmazkodnia a gyerekekhez, hiszen a gyere-

kek még nem 

 „igazi” elsősök, az iskolai oktató-, nevelőmunka által válnak azzá. 

 Nem közömbös az első osztályos pedagógus személyisége, lelki egészsége sem. 

Az első osztályos tanulók, csak akkor tudják a tanulás örömét előbb-utóbb megíz-

lelni – ami motivációként hat – ha a tanító is örömét leli pedagógiai munkájában. 

 A gyerek megismerési vágyára építsenek, ne a tananyagra! 

 Érdekesen tanítsanak, teremtsenek kedvet a tanuláshoz! 

 Motiválják a gyerekeket, ébresszék fel a tanulási vágyukat és a tanulás iránti ér-

deklődésüket! 

 Tartsák szem előtt, hogy az élethosszig tartó tanulást készítik elő, és a most még 

gyereket felnőttkorára képessé kell tenniük új készségek elsajátítására! 

 A beilleszkedésében gátolt gyermekre is figyeljenek! 

 A mozgékonyabb gyerekre is figyeljenek! Nála nem alakult még ki a serkentés és 

gátlás egyensúlya. 

 Tegyenek a tanítónők látogatást a gyerekek óvodáiban, családjaiban is. 
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Mit tehet az óvoda és az iskola az átmenet megkönnyítése érdekében? 

 Mivel mindkét intézmény nevelési folyamatának részét képezi az átmenet kérdés-

köre, ezért nem külön-külön kell kezelni, orvosolni ezt a feladatot. 

 Egymásra épülő, egységes szakmai programot kell kialakítani a gyerekek  

 egészséges, harmonikus, folyamatos személyiségfejlődése, fejlesztése érdekében. 

 

Iskola  

 

Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola megismerje  

azt a szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően, 

úgy neveljük és fejlesszük, hogy a környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők, kap-

csolatteremtők legyenek és legyenek képesek az iskolai tanulmányok megkezdésére. Fontos-

nak tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenő-mentesebbé tegyük. Ennek érdekében folyama-

tos, rendszeres, hagyományteremtő és megtartó kapcsolatra törekszünk. A jó kapcsolat alapja 

a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. 

 

Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot az intézményvezető, a tagóvoda vezetők és az  

óvodapedagógusok tartják. 

Az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása, érdeklődés egy-

más munkája, problémái, eredményei iránt. 

Kölcsönös látogatások. 

Szakmai tanácskozások, megbeszélések. 

Szülői értekezleten való részvétel. 

A gyermekek ellátogatása az iskolába. 

Közös rendezvények, játékok, ünnepek. 

 

Fenntartó 

 

Kapcsolatunk részben hivatalos, részben támogató, segítő jellegű. Problémáink megoldását az 

együttműködés kell, hogy jellemezze. 
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Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot az intézményvezető tartja. Részt vesz értekezlete-

ken, megbeszéléseken, előadásokon, képviselőtestületi üléseken, amennyiben azon az óvodát 

érintő kérdések szerepelnek. Írásos beszámolók, tervek, munkarendek. 
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VI. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógusi feladatai 

 

VI.1 Játék 

 

1.) A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai neve-

lés leghatékonyabb eszköze. A játék - a szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat 

– a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszan-

tartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyerek a külvilágból és saját belső vi-

lágából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentő-

ségű tájékozódó,a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, erősítő, élményt 

adó tevékenységgé. 

2.) A kisgyermek első valódi játszótárs a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az 

óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd ami-

kor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdemé-

nyezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyere-

kek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

3.) A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását 

segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus fel-

adata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket 

biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorlójátékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

4.)A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmé-

lyült gyermeki játék kibontakozását. Mind ezt az óvodapedagógus feltétel teremtő tevékenysé-

ge mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával, támogató, serkentő, ösztönző maga-

tartásával, indirekt reakcióival éri el. 

5.) Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A játék ki-

emelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékeny-

ség szervezésben is meg kell mutatkoznia. 
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A 3–6–7 éves gyerek létformája a játék. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ 

sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A játék a gyermek 

számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, 

a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. Ezért óvodánkban a gyermek (7–9 

óra) napi játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell hagyni a játék semmi mással nem he-

lyettesíthető szerepét, funkcióját. 

Jó napirend kialakításával biztosíthatjuk a hosszantartó, zavartalan játékidőt számára. 

A gyermek játékának mindenféle külső kényszertől mentesnek kell lennie. 

 

Célunk: 

- Játékon keresztül képességfejlesztés, tapasztalatszerzés, élményhez juttatás, s ezáltal   

   a személyiség sokoldalú fejlesztése. 

-  A gyermek örömteli tevékenységként élje meg a játékot. 

-  Társas kapcsolatok kialakítása, fejlesztése. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 

A játékhoz szükséges hely, folyamatos játékidő és eszköz, játékélmény biztosítása. 

Játékszerek megismertetése, játékok használatának bemutatása, óvodapedagógusi modell ki-

emelkedő szerepe. Szabályok betartása.  

A közvetett játékirányítás. Az óvodapedagógus a játékban elsősorban partner szerepet tölt be, 

együttműködik és segít, de csak olyan szinten és mértékben, amennyiben az adott gyermek-

nek, adott szituációban szüksége van. A segítség módját mindig a konkrét játékhelyzet a 

gyermekek igénye és fejlettsége határozza meg. Közvetlen beavatkozásra csak a társait rend-

szeresen zavaró gyermek esetében van szükség. Alkalom nyílik a játék alatt, - ami egyben az 

óvodapedagógus feladata is – egy-egy gyermek, egy-egy csoport megfigyelésére. Erre ala-

pozhatja a továbbiakban az óvodapedagógus a tervszerű kezdeményezéseit. 

Egyéni képességeknek megfelelő játékjavaslat. 

Egyéni bánásmód, differenciált nevelés. 

Játéktevékenységek továbbfejlesztése. 

Megtanítani a gyermekeket arra, hogy a gyermekek a játékokat óvják, rakják el kezdetben se-

gítséggel, majd önállóan, segítsenek a játék elrendezésében. 
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Szimbolikus: 

Élmény biztosítása, a játék intimitását ne sértsük meg, fontos az óvodapedagógus empátiás 

készsége. Nemiség erősítése. Az óvodapedagógus tanítsa meg a gyerekeket arra, hogy a sze-

repeket tudják elosztani saját maguk, s olyan szerepeket is tudjanak felvállalni, ami nem iga-

zán nekik tetsző. Magatartási, viselkedési kultúra kialakítása. 

 

Építő-konstruáló játék:  

Rész-egész megláttatása, finom-motorika, kreativitás, fantázia fejlesztése. 

  

Szabály-játék: 

 A szabályok megértetése, egymáshoz való alkalmazkodás, kudarctűrés,  

egészséges versenyszellem kialakítása.  Társasjáték. 

Dramatikus játék, bábozás: 

 Örömök, bánatok kiélésére, kijátszására ad lehetőséget az óvónő.  

Pozitív, negatív szerepkör megismertetése és felvállaltatása. Erkölcsi ítéletek alkotására kész-

tesse a gyerekeket. 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

A gyermek örömmel játszik. 

Tud és képes kitartóan játszani. 

Nincsen magányosan tevékenykedő gyermek. 

Játékszabályokat betartja, vigyáz társai és saját testi épségére. 

A játékeszközöket rendeltetésszerűen használja és óvja, a helyére teszi és elrendezi. 

Önállóan kezdeményez játékot, szerepet vállal. (Pozitív, negatív szerepeket is./ 

A konfliktusokat próbálja önmaga lerendezni, sikertelenség esetén segítséget kér az óvodape-

dagógustól. 

Egyszerűbb játék-kiegészítőket önállóan elkészít. 

Problémahelyzeteket képes megoldani. Másokhoz alkalmazkodva tud játszani, a többiek játé-

kát tiszteletben tartja. 

Udvariassági formák betartása. (Elkérik a játékot egymástól és megköszönik azt./ 

Ítéleteiben megjelenik a pozitív és a negatív értékrend. 

Megpróbál örülni más sikerének, győzelmének. 
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VI.2 Verselés, mesélés 

 

1.) A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárul-

nak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdula-

tok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

2.) A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős ala-

pot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese-képi és konkrét formá-

ban-feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, 

a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

3.) A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kiala-

kítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A 

tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-

okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvé-

sekre. 

4.) A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi ma-

gát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, 

belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldol-

gozás egyik legfontosabb formája. 

5.) A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

6.) A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének el-

maradhatatlan eleme. 

7.) Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

 

Célunk: 

A gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek 

magalapozása a meseélmények segítségével, a versek zeneiségével, rímei csengésével. 

Nyelvünk szépségének és kifejezőerejének megéreztetése a mesélés és verselés élményével. 
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Óvodapedagógus feladata: 

Minden nap lehetőséget biztosítson a népi, irodalmi alkotásokkal való találkozásokra. 

Mesélésre, könyvnézegetésre és bábozásra alkalmas nyugalmas hely, eszköz és hangulat biz-

tosítása. 

A felhasznált népi, irodalmi anyagok életkoroknak megfelelő, igényes összeállítása. 

A meséket nyelvileg tisztán ejtve, könyv nélkül, megfelelő gesztusokkal tegye képszerűvé. 

Késztesse a gyermekeket az önálló szöveg-, és mesemondásra. 

Egy mesét, verset többször, többféle módon adjon elő a gyerekeknek. 

  

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

A gyermek szívesen vesz részt a népi és irodalmi alkotásokkal való találkozások alkalmával. 

A könyveket néz, és vigyáz azokra.  

Önállóan mesél, s az elkezdett történetet folytatja. 

Meg tudja jegyezni a tanult verseket.  

Szókészlete gyarapszik.  

 

VI.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

1.)  Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekda-

lok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkelti 

zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös 

ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépsé-

gét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása a gyermek-, néptáncok és népi 

játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés fel-

adatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

2.) Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos esz-

közül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hal-

lás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

3.).) A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemze-

tiségi nevelés a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

4.) Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 
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Célunk: 

 A zene, az ének, az énekes játékok és a tánc legyen a gyermek mindennapi tevékenységének 

elengedhetetlen része. Tapasztalják meg, hogy kifejezhetik vele érzéseiket, örömüket, bánatu-

kat. 

Az igényesen válogatott művészeti alkotások fejlesszék zenei képességeiket, ízlésvilágukat,. 

Sajátítsák él a néptánc alapvető lépéseit, kapjanak ízelítőt a „táncház” kultúra hangulatából.  

 

Óvodapedagógus feladata: 

Az óvodapedagógusok sokat és tisztán énekeljenek, előadásuk örömteli zenei élményt nyújt-

son. 

Ismertesse meg a gyerekeket a zene sokszínűségével, elsősorban az érzelmileg hozzájuk közel 

álló népzenével.  

Játszon hangszereken, és tegye ezt lehetővé a gyermekek számára is. 

Váljon a mindennapjaik részévé a zenehallgatás. 

Az egyén és a csoport fejlettségének megfelelő zenei anyag és zenei feladat kiválasztása. 

A dalok, mondókák kiválasztásánál törekedjen az igényességre. A z évszakokhoz, népszoká-

sokhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó alkotásokra támaszkodjon. 

A tánc legyen a mindennapi életük része.  

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

A gyerekek örömmel énekeljenek, mondókázzanak, körjátékozzanak egyénileg és közösen is.  

Törekedjenek a tiszta, megfelelő tempójú éneklésre. 

Tudjon dallam és ritmusmotívumokat visszaénekelni. 

Ismerje fel a környezet hangjait  

Érzékelje a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú közötti különbséget. 

Érzékelje és érzékeltesse az egyenletes lüktetést és a ritmust. 

Bátran használja a hangszereket. 

Tanuljon meg néhány egyszerűbb tánclépést. 

A zenehallgatás legyen élmény számára. 
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VI.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 

1.) A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel 

való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének.  

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

2.) Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos, valamint az igény kiala-

kítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai 

élmények befogadására. 

3.) Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, 

a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, és annak képi kifejezését: a gyermek tér-

forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékeny-

ségük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

4.) Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és a kézimunka különböző technikai alap-

elemeivel, és eljárásaival. 

 

Célunk: 

A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, téri szabad önkifejezése. A gyermekek tér-, 

forma-, szín-képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igé-

nyességük alakítása. Eszközök és technikák megismertetése, finom-motorika alakítása. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

Állandó, folyamatos hely és eszköz biztosítása a különböző tevékenységekhez a teremben és 

a szabadban. 

Alapvető térbeli forma és színbeli képzetek kialakítása. Kreativitás fejlesztése. 

Tartalmilag gazdagabb alkotások készítésére való ösztönzés, önálló elképzelések tiszteletben 

tartása.  

Megfigyeltető élménynyújtások alkalmával arányokra, irányokra, színekre, formákra, szép-

ségre, harmóniára a figyelem felhívása. 



65 

 

 

Szentendre múzeumai és a Skanzen megismertetése, a foglalkozásokon való részvétel, s ez 

által a város és hagyományaival, értékeivel való megismertetés. 

Gyermekmunkák megbecsülése és megbecsültetése. 

A gyermekek fejlesztésénél a fokozatosságot tartjuk szem előtt mind az anyag és az eszköz 

használatot illetően. 

Az eszközök használatának készségének fejlesztése. (Olló, ecset, ragasztó, zsírkréta, ceruza, 

festék, agyag, tű, gyurma, stb..) 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

A gyermek önállóan megtalálja és használja az ábrázoláshoz szükséges eszközöket. 

Tud különböző technikákat alkalmazni. 

Meg tudja különböztetni a színeket, formákat. 

Kreatív módon alkot, a saját elképzelése szerint. 

A megfigyelt élményeket felhasználja, és azokat egyéni módon jeleníti meg. 

Észreveszik a szépet, tudnak gyönyörködni benne. 

Megbecsüli a másik gyermek és a saját munkáját 

Az eszközöket készség szinten, rendeltetésszerűen használja. 

 

VI.5 Mozgás 

 

1.) A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazo-

dó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-,helyzetváltoztató- 

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlő-

désének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gya-

korlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi 

fejlődés kedvező egymásra hatása. 

2.) A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befo-

lyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük 

van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a 

gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. 
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3.) A spontán, a szabad játék keretin belül végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének-a pozitív énkép, ön-

kontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás-fejlődésére.  

4.) A spontán-a játékban, azon belül a szabad játékban-megjelenő mozgásos tevékenységek-

nek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükség-

leteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széles körű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 

Az óvodás korú gyermek lételeme a mozgás, mely számára örömöt és érzelmi biztonságot 

nyújt.  

Az egészségfejlesztő testmozgás a gyermek fejődésének minden területére kihat, elősegíti a 

személyiség egészének fejlődését, befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását. 

A mozgásnak rendkívül fontos szerepe van az egészséges életvitel igényének alakításában. 

Mozgásigényének kielégítéséhez elsősorban idő és tér szükségeltetik. Az idő megteremtésé-

hez a jól összeállított napirend segítségünkre van. A tér biztosításához már az óvodafenntar-

tók munkája is szükséges. A felesleges alkalmazkodás, a túlzottan magas csoportlétszámok, a 

tisztálkodási helyiségek szűk volta a gyermeki idegrendszert megterhelik, fárasztják. A gyer-

meknek szüksége van személyes térre. 

 

Célunk 

A 3-7 éves életkorban a legnagyobb jelentőséggel bír a szenzomotoros képességek természe-

tes fejlődése és irányított fejlesztése.   

A gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése. 

Testi képességek fejlesztése játékos formában. 

Egészség megőrzése, megóvása, és a gyermekek edzettségének növelése. 

 A mozgáskultúra fejlesztése, mely segíti a térben való tájékozódást, 

helyzetfelismerést, a döntés -, és alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség 

akarati tényezőinek alakulását. 
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Feladatunk 

 

 Az idegrendszer éréséhez szükség van bizonyos alapfunkciók elsajátításához, ezért a 

tornával, a mozgásos játékokkal, fejlesztjük a gyermekek természetes mozgását 

(koordinált szemmozgás, manipuláció, finommotorika, csúszás, forgás, kúszás, 

mászás, járás, futás, ugrás, függés, egyensúlyozás, dobás, keresztmozgások). 

 Ezen kívül fejlesztjük a testi mozgásos képességeiket (erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség, a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulása, 

harmonikus és összerendezett mozgás, téri tájékozódás, kinesztetikus képesség, 

ritmusérzék, hajlékonyság), ezáltal egyre több dolgot megtanul a saját testével 

kapcsolatban. 

 A mozgással kapcsolatos pozitív élmények megerősítésével, egyéni adottságok és 

képességek figyelembe vételével, fokozatos, türelmes (nem kényszerítő) fejlesztést 

valósítunk meg. 

 A tornára, a játékos mozgásokra, az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységekre, - teremben, szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, 

spontán vagy szervezett formában - az óvodai nevelés minden napján, - az életkori 

sajátosságokat és képességeket figyelembe véve, differenciáltan-, minden gyermek 

számára lehetőséget biztosítunk. 

o 3-4 éves korban nagy hangsúlyt fektetünk a nagymozgások fejlesztésére, 

gyakorlására. 

o 4-5 éves korban az egyensúlyérzék fejlesztését, a szem-kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztését helyezzük előtérbe. 

o 5-6-7 éves korban a finommotorika és a téri tájékozódó képesség fejlesztése 

kiemelt hangsúlyt kap. 

 Az óvodai mozgásfejlesztésben kiemelt fontosságú a prevenció és a korrekció. 

 Mindennapos testnevelést délelőtt és délután, napi rendszerességgel végzünk. 

 

Óvodapedagógusi feladatai 

 

 Mozgásra alkalmas tér, idő, eszközök megteremtése és biztosítása. 

 Mozgáshoz szükséges öltözék bekérése a szülőtől. 

 A gyermek utánzóképességére való építés, megfelelő óvónői mozgásminta. 
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 Rövid, pontosan megfogalmazott feladatok. 

 A gyermekek mozgásfejlettségének, egészségi állapotának figyelembe vétele. 

 Szükség esetén hibajavítás, segítségnyújtás, a helyes mozgásforma rögzítése. 

 Állandó pozitív megerősítés. 

 A gyermeknek minden izomzatára kiterjedő mozgás biztosítása. 

 A terem folyamatos szellőztetése, a szükséges folyadékpótlás biztosítása. 

 

Óvodáskor végére várható fejlettségi szint 

 Tud utánzó mozgásokat végezni. 

 Megérti, és végrehajtja a feladatokat, utasításokat. 

 Szívesen és örömmel részt vesz a különböző mozgásokban. 

 Erősödik, állóképessége nő és mozgástempója gyorsul. 

 Különböző irányokban tud testével mozogni, feladatokat végrehajtani. 

 Ügyesen bánik a kézi-szerekkel. 

 A feladatos futójátékokban sikeresen szerepel. 

 Tud keskeny felületen feladatokat végrehajtani.    

 Képes az irányváltoztatásra, jelre, ritmustartás mellett. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat pontosan végrehajtja. 

 

VI.6 Külső világ tevékeny megismerése 

  

1.) A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb ter-

mészeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése 

során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok 

védelmét, az értékek megőrzését.  

2.) A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyomá-

nyok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.  

3.) A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismere-

teknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, ala-

ki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszem-

lélete.  
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4.) Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevé-

keny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szer-

vezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szoká-

sainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fej-

lődés érdekében helyezzen hangsúly a környezet tudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására. 

 

Célunk: 

A környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása, hogy a gyermek megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely 

alapja a haza szeretetének, a szülőföldhöz való kötődésének. 

Olyan életmód, gondolkodás és viselkedésmód, szokás,- és értékrendszer átadása sokoldalú 

tapasztalatszerzés útján, amely megalapozza az élő és élettelen környezetünkkel való harmo-

nikus együttélést. 

 Törekszünk arra, hogy a környezetünkben rejlő matematikai összefüggéseket felfedeztessük, 

a gyermekekkel. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 

Környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítása, a fenntartható fejlődés érdekében. 

Pozitív minta nyújtása a környezettudatos magatartásra, ökológiai szemléletformálás, egész-

séges életmód szokásainak megalapozása.(szelektív hulladékgyűjtés) 

Tapasztalatok, élmények útján juttassa el a gyermekeket az ismeretekhez, környezeti érzé-

kenység kialakítása. 

Tudatos, tervszerű tevékenységek szervezése a megfelelő helyszíneken a természeti és társa-

dalmi környezetben. 

A természet ünnepeinek megtartása, pl: Állatok világnapja,Víz világnapja, Föld napja, Mada-

rak és fák napja. 

A szülőföld, néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeinek megismertetése, haza-

szeretetre nevelés. 

Ismertesse meg a gyermeket a helyi sajátosságokkal, hívja fel a figyelmet az értékeire és szép-

ségeire. Természeti környezet: Pl : Duna-Ipoly Nemzeti Park, Natura 2000, Duna, Bükkös-

patak, Sztaravoda forrás, Pilis- hegység, Visegrádi-hegység, Kő-hegy,  
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Szentendre város építészeti, történeti, természeti jellemzőinek, értékeinek megismertetése és 

megszerettetése. Szentendre múzeumai, Skanzen, utcák, épületek, műemlékek, család, mes-

terségek- foglalkozások, közlekedés. 

A természet ünnepeinek megtartása, amely tagóvodánként változó lehet ( állatok világnap-

ja:október 4, Víz világnapja: március 22, Föld napja április 22, Madarak- és fák napja 

 május10. )  

Ismertessük meg gyermekeinket évszakokhoz kapcsolódó népszokásokkal, néphagyomá-

nyokkal, amely tagóvodánként változó lehet.( szüret, Mihály nap, Márton lap, Advent , Kará-

csony Húsvét, György nap) 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozása: egészséges étkezés, mozgásfejlesztés, 

megfelelő napirend. Az énkép fejlesztése, az önértékelés és a lelki egészség megőrzése 

Problémamegoldó gondolkodás, matematikai tartalmú ismeretek nyújtása és képességek fej-

lesztése. 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Pozitív érzelmi viszony alakul ki a gyermekekben a természeti világ értékei iránt. 

Belső igényükké válik a természetben, emberi környezetben a jóra, szépre való igény 

és külső kontrolok nélkül is helyesen cselekednek. 

Tudatosul bennük a természet és környezet védelme. 

Ismerik Szentendre építészeti, történeti, természeti, értékeit. (pl: Bükkös patak, Duna part, 

Óváros, Skanzen, és a különböző művelődési intézmények.) 

Megismerik a helyi hagyományokat, a családi és tárgyi kultúra értékeit, tisztelik, szeretik és 

védik ezeket. 

A gyermekek rendelkeznek természeti és társadalmi környezetükről megfelelő ismeretekkel. 

 

VI.7 Munka jellegű tevékenységek 

 

1.) A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatko-

zásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, 

segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később 

önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb 

munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás).  
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2.) A gyermek, munka jellegű tevékenység  

- örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;  

- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitű-

dök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a cél-

tudatosság alakításának fontos lehetősége;  

- a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elis-

merésére nevelés egyik formája.  

3.) A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel va-

ló együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelést igényel. 

Célunk: 

A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, jártasságok kialakítása, a gyermekek 

munkához való pozitív viszonyuk megalapozása és a közösségi kapcsolatok formálása. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

Megfelelő, hely, idő és eszköz biztosítása 

Megismerteti a munkaeszközöket, azok használatát, s a munka hasznát. 

Az óvodapedagógus motiválja a gyerekeket pozitív ösztönzéssel. 

Jó példával járjon elő. 

Próbáljon a munkába mindenkit bevonni, ne mindig ugyanazok a gyermekek tevékenykedje-

nek. 

Munka fajtái: 

Önkiszolgálás: testápolás, étkezés, öltözködés, környezet rendjéért végzett feladatok. 

Közösségért végzett feladatok: naposi munka, felelősök munkája, alkalmi megbízatások 

Munka jellegű tevékenységek: teremben, udvaron 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

Ismeri a munkaeszközöket és tud velük dolgozni 

Fejlettségi szintjének megfelelően elvégzi a rábízott feladatot. 

Szívesen végez a közösségért munkát, alkalmi feladatokat elvállal. 

Igényessé válik a környezete rendje, tisztasága iránt. 
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VI.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

 

1.) Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevé-

kenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az isme-

retszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált kör-

nyezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formák-

ban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.  

2.) Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasz-

talatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megterem-

tése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.  

3.) A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalozta-

tó tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.  

4.) A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

szokások alakítása,  

 a spontán játékos tapasztalatszerzés;  

 a játékos, cselekvéses tanulás; 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;  

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

felfedezés;  

 a gyakorlati problémamegoldás;  

5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti 

a gyermek személyiségének kibontakozását. 
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VII. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

 

1.) A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredmé-

nyeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az álla-

potába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas be-

iskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdés-

re.  

2.) Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához:  

 

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

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Moz-

gása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szük-

ségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.  

 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanu-

lás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a 

téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottság-

nak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.  

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:  

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

nik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egy-

re nagyobb szerepet kap a felidézés,  

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,  

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

lóban van.  
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Az egészségesen fejlődő gyermek:  

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

formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt 

használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és más-

salhangzókat azzal, hogy fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig 

tudja hallgatni és megérti mások beszédét,  

 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei fog-

lalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés 

alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, 

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

viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, 

amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; 

elemi mennyiségi ismeretei vannak.  

 

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

egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkőrben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. A szociálisan érett gyermek:  

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,  

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

egyre eredményesebb-szükség szerunt kreatív- elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.  

 

3.)A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.  

 

4.) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítség-

ével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség. 

 

5.) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó in-

tézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  
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Iskolai életre való alkalmasság feltételei: 

 

 biológiai alkalmasság, 

o ép idegrendszer 

o ép érzékszervek 

 rendezett mozgáskoordináció 

 fejlett csont- és izomrendszer 

 tartalmilag ép beszéd 

 pszichológiai alkalmasság, 

 kialakult feladattudat, 

 koncentrált, megosztott figyelem, 

 szándékos emlékezet, 

 az analitikus-szintetikus gondolkodás elemei, 

 szociális alkalmasság, 

 empatikus közeledés a másik felé, 

 közösségbe illeszkedés, 

 szabálytudat érvényesítése, 

 társak, felnőttek irányításának elfogadása, 

 vezető, illetve vezetett szerepekkel való azonosulás, 

 megbízatások elfogadása. 
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VIII. Gyermekvédelem 

 

VIII.1 Gyermekvédelmi munka az óvodában 

 

Óvodásaink, a város különböző részeiről, különböző szociális és kulturális környezetből ke-

rülnek óvodánkba. Legfontosabb gyermekvédelmi feladatunk a gyermekek jogairól szóló tör-

vények betartása: Oktatási törvény, Gyermekvédelmi törvény, Önkormányzat rendeletei. 

 

Gyermekvédelem 

 

Az inkluzív pedagógia a pedagógustól szemlélet- és attitűdváltást, s egyben szerepváltást is 

feltételez. 

A pedagógus igyekszik minden gyerek egyéni szükségleteit megismerni és kielégíteni. 

Az átlaghoz igazodó fejlesztési stílust fel kell váltani a gyermek fejlettségéhez igazodó fej-

lesztési stílusnak 

Az inklúzió azt jelenti, hogy a„minden gyerek más” elve érvényesül. Ez a pedagógia önmagá-

ban nem igényel semmi más változtatást, mint a szemléletváltást és a fokozott differenciálást. 

Az integráció az inkluzív pedagógiai gyakorlat azon része, amely a többségtől bármilyen 

szempontból eltérő egyének elfogadását és a többséggel történő együttélését – oktatási intéz-

ményben együttnevelését – jelenti. 

Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben 

nem kisebbségekről és nem többségekről van szó, hanem emberekről, gyerekekről. Az inklu-

zív pedagógiában nem feltétlenül a felzárkóztatás a cél (lehet adott esetben az is), hanem a 

saját szint maximumára eljutás. 

A játékba integrált tanulás, a folyamatos napirend, a vegyes csoportok, a családdal való mé-

lyebb, intenzívebb együttműködés mind a sajátos igények sajátos kielégítését segítik vagy se-

gíthetik. 

Egyénre tervezett pedagógiai gyakorlatot igényel, folyamatos visszacsatolást, nyomon köve-

tést. A játék megfigyelése segítheti a pedagógust a már említett minden szintű differenciált 

tervezésben, konkrét célok, feladatok, módszerek, eszközök, időkeretek, munkaformák meg-

határozásában. 
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Alapelvek: 

Minden esetben a gyermekek érdekeit kell képviselni, és ezt semmilyen más érdek nem előz-

heti meg. 

Esélyegyenlőség biztosítása. Minden megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jo-

gaikat biztosítani. 

Mindig azokat a jogokat kell alkalmazni, amelyek a gyermekekre nézve a legelőnyösebbek. 

Mindezeket figyelembe véve fontos feladatunknak tekintjük az egyéni sorsokkal való törő-

dést, kiemelten a veszélyeztetett, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-

kek életének nyomon követését. 

 

Célunk: 

A segítségnyújtás és a hátrányok enyhítése lehetőségeinkhez mérten, az óvodai kereteken be-

lül. 

 

Feladat: 

A törvény betartása. Óvodásaink szociális és kulturális hátterének felmérése minden évben. A 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, folya-

matos és intenzív megsegítése. 

 

Módszereink: 

 egyéni bánásmód,  

 tapintatos, körültekintő beszélgetés,  

 személyes kapcsolattartás, 

 segítségnyújtás, 

 családlátogatás, környezettanulmány. 

 

Nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 elhanyagoló nevelés, 

 testi-lelki bántalmazás, 

 kedvezőtlen szociális és kulturális háttér, egészségügyi okok, 

 erkölcstelen, italozó, szenvedélybeteg életmód. 

 

Óvodavezető feladata: 
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 törvények maximális betartása és betartatása, 

 az éves munkatervhez a gyermekvédelmi terv mellékelése, 

 kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézmények vezetőivel, 

 konkrét nevelési célok meghatározása az adott év gyermekvédelmi helyzete alapján. 

 

Gyermekvédelmi felelős feladata:  

 koordinálja a GYIV munkát,  

 részt vesz a továbbképzéseken, megbeszéléseken, 

 segíti a felderítést,  

 intézkedik,  

 környezettanulmányt végez, 

 kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, A Népjóléti és Gyámügyi Irodával, a 

 Családsegítő Szolgálattal. 

 gyermekvédelmi terv elkészítése. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 családlátogatás,  

 környezettanulmány,  

 felderítés,  

 prevenció,  

 adatszolgáltatás, 

 figyelemmel kíséri a gyermek helyzetét. 

 Fokozottan ügyel a veszélyeztetett, a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre: észreveszi, kiszűri, elküldi a fejlesztő emberekhez, - akik szükség esetén 

továbbirányítják a megfelelő szakértőhöz. A Nevelési Tanácsadó és Szakértői 

vélemény ismeretében, differenciáltan foglalkozik a gyermekekkel. 



79 

 

 

 

IX. Sajátos tevékenységek, egyéni arculatok 

 

A tagóvodák egyéni arculatának megtartásáért, megőrzéséért az anyagi lehetőségek biztosítá-

sáért nagyon sokat tesznek a tagóvoda vezetők, az óvónők. Nem csak az önkormányzattól vár-

juk el a támogatást, hanem pályázatokon veszünk részt, alapítványokat működtetünk, vásáro-

kat rendezünk. A „több lábon állás” a gyermekek érdekében történik. 

A befolyt összegekből tudjuk minőségi munkánk lehetőségeit megtartani, bővíteni, a tárgyi 

eszközöket felújítani, cserélni. 

 

IX.1 Szolgáltatások az óvodában 

 

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Reha-

bilitációs Bizottság szakemberei a beszédhibás gyermekeket kiszűrik, és a szülőkkel egyezte-

tett időpontban foglakoznak velük. Az egyéb problémás gyermekeket – szülői kérésre, óvónői 

kérésre – megvizsgálják, a további fejlesztési területekre adnak tanácsot, illetve megfelelő 

foglalkozást biztosítanak a gyermeknek.  Az iskolaérettség felmérésében is segítenek. 

Az óvodában olyan szolgáltatásokat szervezünk, melyek a gyermekek fejlődését segítik, neve-

lési programunkkal összeegyeztethető és a szülői igényeket is kielégíti. 

A gyermekek legalapvetőbb tevékenysége a játék, fontos a játékidő védelme, ezért a logo-

pédiai, fejlesztőpedagógiai és egyéb gyógypedagógiai ellátásokon kívül, csak az óvodazárás 

után van mód.)17órától, külön szerződés alapján./ 

A hitoktatás szülői kérésre beindulhat, ez a szolgáltatás ingyenes.  

Az óvodában a törvény szerint nyitástól-zárásig csak óvodapedagógus foglalkozhat a gyerme-

kekkel. 

Az óvodában az esélyegyenlőség biztosítása érdekében fizetős szolgáltatás csak a zárás után 

lehetséges. Egyre több az olyan család, akik anyagi gondokkal terheltek, így a külön szolgál-

tatásokat nem lehet kötelezővé tenni, s azok gyermekeit, akik nem tudják ezeket megfizetni, 

nem lehet hátrányos helyzetbe hozni. 

Azokat a tevékenységeket, amelyek az óvodai nevelés feladatainak megvalósulását segí-

tik,)nem rendszeresen, csak alkalmanként(és a szülők anyagi hozzájárulását esetlegesen és 

meghatározott kritériumok alapján)SNI, szociális háttér(igénylik, - egyéb forrásokból is 

igyekszünk támogatni. (Alapítvány, pályázat, szponzorálás./ 
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Madarászovi  (pályázat és alapítványi támogatás segítségével) 

Cél: Közvetlen tapasztalatszerzés alapján a madarakról, az erdő, a természet, folyók, tavak, 

egyéb élőlényeiről speciális, különleges ismeretek nyújtása, róluk való gondoskodás megis-

mertetése és gyakorlása, kirándulás keretén belül. 

 

„Néptánc oktatása (óraadó közreműködésével és alapítványi támogatással) 

Az óvodai program fontos része a néptánc, célként határozza meg, hogy a gyermekek sajátít-

sák el a néptánc alapvető lépéseit, kapjanak ízelítőt a „táncház” kultúra hangulatából. E célki-

tűzés megvalósításához elengedhetetlen megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező 

pedagógus bevonása, aki – amennyiben nem az óvoda közalkalmazottja – óraadóként vesz 

részt az óvodai nevelésben. A néptánc oktatása során az óraadó munkájában az óvodapedagó-

gusok is tevékenyen részt vesznek és a gyermekekkel együtt gyakorolják a tánclépéseket.  

Az óraadó foglalkoztatása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. §-a 

alapján polgári jogviszony (megbízási szerződés) alapján történik, melynek költségeit alapít-

ványi támogatás fedezi.” 
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IX.2 Hold Utcai Tagóvoda 

 

Hold utcai Tagóvoda sajátosságai 

 

 1995-től a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány segíti munkánkat, amit a szülők 

támogatnak. Célunk a gyermekek jobb jövőjének érdekében a szorosan összefüggő 

környezeti-, testi- és egészséges életmódra nevelés segítése a feltételek biztosításával, 

ennek keretében a tárgyi feltételek megteremtése. 

 1996-tól a Madarász ovi program van jelen az életünkben, így mi pedagógusok, ennek 

alapján dolgoztuk ki „Madarat tolláról”- Madarász ovi program a környezeti 

nevelésben- című egyik Jó gyakorlatunkat. A Pilis Természetvédelmi Egyesület 

ornitológusa- Molnár István Lotár- tartja nálunk a havi egyszeri foglalkozásokat, mely 

vetítésből és „terepen” történő kirándulásokból áll. 

 1996-tól Tevékenységközpontú Nevelési Programmal dolgozunk, mely megadja 

óvodánk egyéni arculatát. Nevelési programunk célja a teljes gyermeki személyiség 

fejlesztése. az életre való felkészítés a tevékenységek által, a tevékenységeken 

keresztül és kiemelt szerepet tulajdonítunk a fenntarthatóságra történő nevelésnek. 

A nevelés tartalma, a nevelés feladata, a nevelési folyamat 4-es feladatrendszeren 

valósul meg. Ezek: 

 Játék-tanulási tevékenység, 

 Társas-közösségi tevékenység, 

 Munkatevékenység, 

 Szabadidős tevékenység. 

Komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg, középpontba állítva a környezeti neve-

lést. Küldetésünknek tekintjük a szeretet és a tevékenykedtetés erejével a gyermekek és a kör-

nyezet közötti erős érzelmi kötődés kialakítását. 

 2000 óta Madárbarát kert vagyunk, mely címet a Magyar Madártani Egyesülettől 

kaptunk meg. Feladatunk az egész évben végzett madárvédelmi tevékenység és a 

nálunk fészkelő, átvonuló madarak megfigyelése, jelentése.  

 2010-től Kompetencia Alapú Nevelési Programmal is dolgozunk, a TÁMOP 3.1.4. -

081/1-2009-0018 pályázat alapján. 
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 2011-ben Zöld Óvoda címet kaptunk, melynek feltétele volt, hogy óvodánkban a 

fenntarthatóságra nevelés szellemében történjen a nevelőmunka. Az idei évben 

pályázunk a Zöld Óvoda Örökös tagságra. 

 2011-től Logopédiai Hídépítő Programot használunk, mert napjainkban sajnos egyre 

több beszédhibás kisgyermek van. A program egy olyan módszertani gyakorlat, 

amivel a mindennapokban fejlesztjük a gyerekeket. A hídépítő indirekt, játékos 

formában 15-20 perces elfoglaltságot jelent. Napi foglalkozásainkba ágyazzuk bele a 

feladatsorokat, amivel megalapozzuk a beszédkészséget, fejlesztjük a nagymozgást, 

finommozgást, beszédmozgást, a hallási differenciálást és a napi beszélgetést.  

 2012-től előminősített Referencia Intézményként működik. tagóvodánk sikeresen 

nyerte el a TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0068 azonosítószámú- „Egy csepp a tengerben” 

referencia óvoda kialakítása Szentendrén- című pályázatot. A teljesített 

dokumentumaink, jó-gyakorlataink, nevelőmunkánk alapján elismert intézmény 

lettünk. 

 2012-től karitatív Karácsonyi Adománygyűjtést szervezünk óvodánkban. A 

felajánlásokat segélyszervezetekhez juttatjuk el, hogy a rászoruló kisgyermekek 

karácsonyát szebbé tegyük. 

 2013-tól egy Madárbarát tanösvény van óvodánk udvarán, mely regionális szinten 

egyedülálló. A gyerekek nyomon követheti a madarak vonulását, figyelemmel 

kísérhetik a madarak fészkelését, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az etetésre. 

 2014-től nevelőtestületünk kollektívan a Kreatív Zöld Környezetvédők Közhasznú 

Egyesület tagja. 

 2014-ben másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet. 

 2014-től Ovi-Zsaru Program- főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott 

bűn- és baleset-megelőzési témájú program. 

 2018-ban elnyertük harmadszor is a Zöld Óvoda címet 

 

A Hold utcai Tagóvoda sajátosságainak alkalmazása, beépítése 

 

Tagóvodánk fő tevékenysége a környezet tevékeny megismerése. 

A teljes tanévet előre beosztva, a hat csoport egységesen, projektekben dolgoz fel, amely a 

kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására építünk, valamint a környeze-

tünk, természeti adottságaink megfigyelésével igyekszünk beépíteni a gyerekek mindennapja-
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ikba, ennek figyelembevételével, ezt igyekszünk átadni a gyerekeknek, életkoruknak megfele-

lően. Óvodánk tiszta életkorú csoportjai lehetőséget adnak a szakmaiság, és a gyermekek 

mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok kielégítésére. 

Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak el-

igazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatar-

tásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a min-

dennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. 

 

Óvodánk háromszoros Zöld Óvoda címmel rendelkezik.  

Saját Madárbarát tanösvény található az óvoda udvarán, valamint havi rendszerességgel ját 

ornitológus hozzánk, melynek során a kicsiknek vetítéssel, a nagyobbaknak bemutatókkal, 

kirándulásokkal mutatja be a közvetlen környezetünk élővilágát. Az óvoda elhelyezkedésének 

és adottságainak köszönhetően, a Duna, a Pilis közelsége rengeteg lehetőséget ad az élővilág 

mély megismerésére, melyben több érzékszervünk is be tud kapcsolódni. Nem csak látjuk, 

halljuk, ízleljük, de meg is tudjuk érinteni a körülöttünk élő növényzetet és állatvilágot.  

Ebben nyújt nagy segítséget az ornitológus szakember, valamint pedagógusaink érdeklődése 

és szakirányú továbbképzéseikkel történő fejlesztése. 

 

Logopédiai Hídépítő programunk be van építve az éves tervünkbe, amit napi rendszerességgel 

alkalmazunk. Kezdetben 2-3 perces, versekbe, mondókákba épített beszéd és artikulációfej-

lesztéssel, későbbiekben 4-5 percre bővülő, a gyerekek érdeklődésére alapozó fejlesztő játé-

kokkal. 

 

A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés kö-

zéppontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely megalapozza 

az egész életen át tartó tanulást. Ezzel kívánjuk segíteni az önállóság, belső kontroll, nyitott-

ság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködés készség, kritikus gondolkodás, prob-

léma megoldás személyiségjegyek kialakulását. 

Az érzelmi és erkölcsi nevelésnek komoly hangsúlyt kap a nevelési gyakorlatunkban, mert ez 

alapozza meg a személyiség szocializációját. 

A megalapozott szokásrend kialakításával – amely értékrendhez vezet – olyan biztonságot kí-

vánunk nyújtani a gyerekeknek, amely támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes cé-

lokkal tölti meg azokat. 
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Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség 

fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

 

Óvodánk arculatát fejleszti a szentendrei művészekkel közösen létrehozott Bánáti- Sverák 

program, amely során múzeumba látogatunk a gyerekekkel. Ezzel beépíteni kívánjuk a helyes 

viselkedési normákat, valamint a szépérzékük fejlesztésére is törekszünk. A program további 

részében a gyerekek festenek, agyag dísztárgyakat készítenek a művészekkel közösen. A 

program lezárásaként kiállítást szerveznek a gyerekek alkotásaiból a múzeumpedagógusok, 

amely megtekinthető a szentendrei Kovács Margit Múzeumban. 

 

Részt veszünk középső és nagycsoportosainkkal a szentendrei Barcsay Jenő Általános iskolá-

ban, kéthavi rendszerességgel megrendezett Bon-Bon Matiné elnevezésű, élőzenével kísért 

komolyzenei előadás sorozaton, melyre sétálva érkezünk.  

Sétánk során beépítjük a környezetünk tevékeny megfigyelésén alapuló programunkat, hiszen 

a Bükkös-patak partján végigsétálva számtalan formában találkozunk a természet szépségé-

vel. 

 

Az Ovi-Zsaru Program évente visszatérő jól bevált programunk. 

A tematikus tervünk része a Ovi- Zsaru-hét, melynek során megismertetjük a gyerekekkel a 

rendőrséget. Megbeszéljük és bemutatjuk feladataikat, kinézetüket, járműveiket. Ezen a héten 

meghívjuk a Szentendre Rendőrkapitányság közlekedési osztályának dolgozóit, akik szemé-

lyesen is bemutatják önmagukat, feladataikat. Nagy hangsúlyt fektetve a közlekedés szabálya-

inak megismertetésére. A program lezárásaként óvodásaink látogatnak el a Szentendrei Rend-

őrkapitányságra, ahol körbevezetik őket, bemutatják a kapitányság helységeit, járműveit, 

majd kutyás bemutatóval kedveskednek a gyerekeknek. 

 

Szintén szoros kapcsolatot ápolunk a Szentendrei Tűzoltó parancsnoksággal. 

Őket is meghívjuk óvodánkba a Tűzoltó-hét lezárásaként. Ekkor az egész hetünk a tűzről és a 

tűzoltókról szól. Itt a lezárása a téma hétnek a tűzoltók bemutatója és a tűzoltó autó megtekin-

tése. 

 

Tematikus tervein a környezet köré épülnek, de figyelembe veszik az állami ünnepeket és a 

néphagyományainkat is. 
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Így jelenik meg tematikus terveinkben a Tök-hét, Télkirály-hét a Föld-hét, Víz-hét, Foglalko-

zások-hete, Adventi készülődés-hete, a Madarak- fák-hete, de a Márton nap is a Libás-hetünk 

során. 

Egyes témaheteinket a szülőkkel közös program zárja le. 

Az őszi gyümölcs- zöldség- vásár „sorozatunkat”, egy közös vásárral zárjuk, le, ahol a gyere-

kek megismerkedhetnek a vásári forgataggal, a foglalkozások sokszínűségével és a vásári lét 

alapjaival. 

Az Adventi 4 hetes témahetünket szintén a szülőkkel közösen zárunk, gyertyagyújtással és 

énekléssel. 

Hagyományunkká vált a Márton naphoz kapcsolódó szülőkkel közös séta. Erre az alkalomra a 

gyerekekkel lámpásokat készítünk, majd délután, sötétedéskor lesétálunk énekelve Szentendre 

Fő terére, ahol teával és zsíros kenyérrel kínáljuk meg a gyerekeket, szülőket és a hozzánk 

csatlakozókat. 

 

Sok szülőkkel közös programjaink közül, az egyik legnagyobb létszámot megmozgató és leg-

nagyobb érdeklődését kiváltó eseménye az évi kétszer megrendezésre kerülő, udvar-szépítő, 

takarító napunk. Melynek során óvodánk belső és külső tereit rendezgetjük közösen. Nem 

utolsó szempont, az esemény közösségépítő szerepe, hiszen remek alkalom nyílik ekkor arra, 

hogy megismerjék a szülők egymást, a pedagógusokat és az óvodát is. 

 

Tagóvodánk 1995 óta saját alapítvánnyal rendelkezik. A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 

fő célja, hogy a fenntartó által támogatott és finanszírozott beruházásokat és fejlesztéseket se-

gítse. Idén 9. alkalommal rendezzük meg alapítványi bálunkat, melyre minden évben sok szü-

lő érkezik. A báli bevételek, valamint a szülők adójának 1%nak felajánlásának összegét teljes 

mértékben az óvodára fordítjuk. 
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IX.3 Szivárvány Tagóvoda 

 

Örökös Zöld Óvoda 

 Néphagyomány éltetésbe ágyazott környezettudatos nevelés 

 

Bemutatkozás 

 

A szentendrei Szivárvány Tagóvoda a Püspökmajor lakótelep 

szívében az emeletes házak ölelésében nyújt csodálatos ter-

mészeti környezetet óvodásainknak. Közösségünkben tizenkét 

óvónő, hat dajka és két pedagógiai asszisztens munkálkodik. 

A város tagóvodái közül a mienk az egyik legnagyobb befo-

gadó képességű, hat csoportos óvoda. Az intézmény udvara 

hatalmas, az első hátsó és a kialakított sport udvar körbe veszi az épületet. A számtalan játék-

eszköz mellett egy kis kerti tavacska, gyógynövényes illatkert, szánkózódomb, mezítlábas 

park is helyet kapott a mi kis „tündérkertünkben”. Udvarunk, természeti adottsága pedagógiai 

munkánk lehetőségeit szélesíti változatos felületeivel; ősfás, ligetes, virágos, füves, kövezett, 

napos és árnyas játszó területek váltakozásával a gyerek természetes játék, mozgásigényének, 

ismeret- és tapasztalat szerzésének fantasztikus helyszíne. Az épületbe lépve egy „titkos me-

separadicsom” tárul elénk, ahol gyermekeinket a természetes anyagok melegsége öleli körül. 

Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat. Pedagógusaink 

derűs, befogadó személyiségükkel, szeretetteljes kisugárzással gondoskodnak a gyermekpa-

lántákról. 

 

Nevelési koncepció, felfogás 

 

Az óvodánk pedagógiai programjának fő feladata a néphagyomány éltetésbe ágyazott, kör-

nyezettudatos nevelés. Ez a felfogás teljes harmóniában él együtt intézményünkben, úgy aho-

gyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg az életünk-

ben, ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván pedagógusainktól. Valljuk, hogy a ne-

velésben helye van elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, 

hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, tisztelje és megszeresse. Programunkban 

a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak óvodásaink életkori sajátosságai-
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hoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok 

mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva 

segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Bálint Sándor e gondolatai, pe-

dagógiai hitvallásunkat híven tükrözi. 

 

„A természet szüntelen körforgásában az évszakok változásában: a tavaszi újulásban és őszi 

érettségben, nyári gazdagságban és téli álmában a napok mellett az esztendő a legkerekebb 

időegység. Ezt a ritmikus váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a nap járása 

idézi elő, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvető feltételeit meg-

szabja. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig 

számon tartja.”                                                                   

(Bálint Sándor) 

 

Nevelő munkánk a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden 

csemete számára, hogy egyformán igényes és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Valljuk, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg rendkívül 

fogékony időszak és kiemelkedően fontos az éntudat, és az önkifejező törekvések alakulása 

szempontjából. Programunk az óvodás korra egyedülállóan jellemző aktivitásra és érzelmi 

fogékonyságra alapoz, az örömet és boldogságérzetet adó játéktevékenység kiválóan ötvözhe-

tő a néphagyomány éltetéssel, és a természet szeretetével és a környezettudatossággal.  

Munkánk során a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevé-

keny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakításá-

ra, a népi kultúra átadására, éltetésére építünk. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vi-

gyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Meggyőződésünk, hogy 

a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús élmények hatnak a fel-

növekvő egyén cselekedeteire, magatartására. Ugyanígy hat erkölcsi, esztétikai értékrendsze-

rére a későbbiekben a néphagyomány éltetés igényére, az ünnepelni tudás képességének ala-

kulására, a természet, a szülőföld, a hazaszeretet, a keresztény kulturális értékek, a társak és a 

család szeretetére. Alkotó, családias légkörben segítjük kibontakozásukat úgy, hogy minden 

gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön. A jeles napokat megelőző közös készülődés-

ben (a felnőttek magatartása a környezet jelzései, a naphoz kapcsolódó közös élmények) a 

gyerekek átérzik az ünnepnapok másságát a bensőséges összetartozás élménye alapozódik. 

Mindeztek hatással vannak a családok szemléletmódjára is. 

 



88 

 

 

        „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” (Goethe) 

 

Célunk: 

A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak 

fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a minden-

napok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történjen. A mindennapok nép-

szokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötő-

dést erősítjük. A környezet harmonikus viselkedéskultúra megalapozásához szükséges ismere-

tek jártasságok, készségek kialakítása is ebben a szemléletben fejlődjön. Ismerje meg szűkebb 

környezetében felelhető növény és állatvilágot, (fauna) és váljon aktív részesévé a gondozásá-

ban. Az óvoda udvarán kialakított helyszínek (bogár hotel, madár vendéglő, odú, kerti tó fű-

szerkert), rendszeres megfigyelése, gondozása által formálódjon a gyermek természethez fű-

ződő pozitív viszonya. Alakuljon ki és mélyüljön el a növények, állatok ismerete, szeretete, 

óvása, formálódjon környezettudatos magatartása.  A városunk és kulturális értékeink, szű-

kebb és tágabb környezetünk megismerése kapcsán, a környezettudatos magatartás és gon-

dolkodásmód kialakítására törekszünk, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a jóra, a szépre 

és mindazok megbecsülésére. Érzelemgazdagítás a természethez fűződő hagyományéltető te-

vékenységekkel. A nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet sze-

retete, és a család tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyermek személyiség-

jegyeinek fejlesztését az ”érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. A gyerekek 

életkorának megfelelő napirenddel, hitelességet sugárzó óvónőkkel teremtjük meg a népha-

gyomány éltetésbe ágyazott környezettudatosság mindennapi, népi és zöld jeles napi szokása-

inak feltételeit. Nevelés felfogásunkban a családokkal való együttműködés kiemelt szerepet 

tölt be. Fontos, hogy a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet (család, óvoda) 

összhangja megteremtődjön. Ezáltal az óvodai nevelés olyan hiteles többletet ad, amellyel ki-

egészíti és teljessé teszi a gyermeki személyiség kibontakozását. Szándékunk szerint a népha-

gyományt, mint éltető, lüktető rendszert, kultúránk szerves egységét tárjuk fel, néprajzi ala-

pokra helyezve ismertetjük meg a gyerekekkel. Szeretnénk, ha a későbbiekben az így elsajátí-

tott zenei és mozgásos anyanyelv, az ünneplés módjai készséggé válnának és saját maguk is 

alkalmaznák megfelelő helyzetben. A „tiszta forrás”-ból merítkező gyermek egészséges testű, 

lelkű és szellemű iskolássá, majd felnőtté válik. A közösségi élmény megtapasztalására a Ha-

gyományéltető program különösen ideális, hiszen a különböző szokásjátékok, játékfüzérek, 

viaskodások- versengések, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az egyén (a kisgyermek) 

megtapasztalja saját belső értékeit és megismerje határait. A közösség által csiszolódik jelle-
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me, közösen átélt és megélt események, élmények részese lehet ebben a meghatározó életsza-

kaszban. Népdalainkban, népmeséinkben, régi szokásjátékainkban, népművészetünkben cso-

dálatosan kódolt rendszerben ismerheti meg azt a tudást, amely fejlődését leginkább elősegíti. 

Az óvoda környezetéből fakadó kulturális jelzések, amelyek az oda érkező gyereket, felnőttet 

fogadják, az óvoda szellemiségét erősítik. Ez a tudatosan kialakított és gondozott környezet 

jelzéssé válik. Melyek hiteles alapul szolgálnak a nevelésben zajló kommunikációs folyama-

tokhoz, segítik az óvoda nevelési programjának elfogadtatását.  

 

Alapfeladataink 

 

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

A néphagyomány éltetésbe ágyazott környezettudatos nevelés olyan érzelmi hatástöbbletet 

kínál a gyermekek számára, ami az örömökkel átélt aktivitáson keresztül, az egészségnevelés, 

a szocializálódás, az értelemfejlesztés mozgató rugójává válik. Ez áthatja az óvodai élet va-

lamennyi tevékenységformáját, a fejlesztés területeit, tehát megjelenik az egész nevelési rend-

szerben. Az ilyen szemléletű nevelés, az óvodáskorú gyermek érzelmi, értelmi fogékonyságá-

ra alapoz. A program összetett tevékenységrendszeréből fakadó motivációk, az érdekes élmé-

nyekkel a gyermek érzelmi életében meghatározó változásokat idéznek elő. Az énekes játékok 

néptánc elemei, a népi mondókák ritmikussága, a népdalok, a népmesék varázslatos világa is 

sajátos érzelmi hatást hordoznak. Az gyermekek környezetük megbecsüléséhez és védelmé-

hez érzelmi kötödésen keresztül jutnak el. Tevékenykedésük során megtapasztalják környeze-

tükre való ráhatásukat (komposztálás, kertészkedés, udvargondozás). A természetóvó jeles 

napok alkalmával a gyermek érzelmein át ismerkedik az élővilággal, a madarak, a fák, a víz a 

föld számára, “társ”. Természetessé válik a folyamatos gondozáson, törődésen túl az “ünnep-

lésük” is. (Madarak, fák napja…stb). Melyeknek közösség építő ereje szintén meghatározó. 

 

A szocializálódást segítő nevelés 

 

A hagyományéltetés sajátos teret nyújt a gyerek szocializálódásához. Így a játékban megjele-

nő hagyományéltető tevékenységekben gyakorolja az önkifejezési formáit, a társas érintkezés 

mintáit, a közös élmények hatására valamit megérez a közösség ősi összetartó erejéből. Ha az 

óvónő “ölelő” szeretete átsegíti a gyermeket a kapcsolatfelvétel nehézségein, és mindezt me-
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legséggel teli élmények, társaktól kapott elfogadó jelzések erősítik, a gyerekben létrejön az a 

biztonságérzet, ami további szocializálódásának alapja. A beszoktatás időszakában szerzett 

pozitív érzelmi benyomások segítik a gyermeket a szociális tanulás folyamatában. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy a beszoktatás mindenkor szülővel együtt történjen, a fokozatosság el-

vét követve, a gyermek szükségleteit figyelembe véve. A mindennapok együttélésében gyako-

rolt szociális viselkedést, a népszokáséltető és természetóvó jeles napok szokásai, viselke-

désmintái gazdagítják. Egyes ünnepek előkészítésébe bevonjuk a szülőket. Alkalmat teremtve 

a néphagyományokhoz kapcsolódó szokások megismerésére és a természetóvó ünnepek meg-

élésére. Az évről évre visszatérő hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelente-

nek a gyerekek életében, erősödik a nemzeti identitás tudat, a hazaszeret, a keresztény kultu-

rális értékek, a szülőföldhöz és a családhoz való kötödés érzése.  

 

Értelmi nevelés 

 

A program játékba ágyazott hagyományéltető, természeti környezetét megismerő tevékenysé-

geivel kínálja a gyermeknek a változatos cselekvésen alapuló tapasztalatszerzés lehetőségeit. 

A gyermek tevékenységvágyát a természetes kíváncsisága állandó érdeklődési vágya tartja 

fenn. A gyerek érzékszervein keresztül, tapasztalati úton ismeri meg az őt körülvevő világot. 

A pedagógiai programunk során átélt közös alkotó tevékenységek fejlesztik a gyerek értelmi 

képességeit, intellektuális élményeket kelt bennük, ez sikerre motiváló erő. A sikerélmények 

hatására az emlékezeti bevésés erősebb és újra átélésre ösztönözi a gyereket. Az érzelmi több-

let, fokozza az értelmi fogékonyságát. A közös tevékenységek, tapasztalatszerzések és a be-

szélgetések során ráérez az együtt gondolkodás örömére, alakul kifejező- és problémamegol-

dó készsége fejlődik gondolkodása, alkotó fantáziája. 

 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

A hagyományéltető szemléletű nevelés tudatosan ráirányítja a figyelmet az anyanyelv szépsé-

geire. A gyakori mondókázás, a mindennapos mesélés, az éneklés, a szokás őrző, természet-

óvó, megismerő tevékenységek gyakorlása által a gyerek intenzívebben részesül az anyanyelv 

élményében. A program sajátossága, hogy az óvónő a gyereket tapasztalásos, érzékszervi él-

ményeken át fejleszti, így beszéde a változatos tevékenységek, érintkezések során fejlődik 

kommunikációs kedve fenntartható, ösztönözhető, közben az az anyanyelv ismeretére, meg-

becsülésére, szeretetére nevelés is megvalósul. A játékot, a hagyományéltető és a természet-
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szerető tevékenységeket kísérő kommunikációs helyzetek lehetőséget nyújtanak a gyermek 

differenciált fejlesztésére. A szerep vagy ”mintha” játékok párbeszédei, a társasjátékok, a 

mozgásos játékok szabály megfogalmazásai mellett a népi játékfűzések is gazdagítják a gye-

rek szókincsét. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megismertessük az anyanyelvünkben rejlő 

szépségeket, népi értékeket, a magyar hagyományok sokszínűségével. 

 

Egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmód szokásainak zavartalan alakításához az óvoda megteremti azt a feltétel 

rendszert, amely a gyermek testi lelki és értelmi fejlődését szolgálja. Ehhez alakítjuk ki az 

esztétikus, barátságos, és biztonságos gyermeki fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges gyer-

meki környezetet. A csoportszobák tágasak és világosak, a berendezési tárgyak gyermeklép-

tékűek, természetes anyagból készülnek. Udvarunk természetes adottsága a programunk tar-

talmi lehetőségeit kitágítja. Biztosítva vannak a gyermek természetes mozgás igényének ki-

elégítésére szolgáló terek és változatos mozgásfejlesztő játszóeszközök. Ezen belül teremthető 

meg a néphagyomány éltetés és a természetvédelem feltételrendszere, a környezet védelmé-

hez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megala-

pozása. Azonos szemléletmód szabályozza az óvoda épületének helyiségének udvarának be-

rendezését, fontosnak tekintjük az óvodai környezetben az összhang megteremtését, amely 

tükrözi az óvoda néphagyomány éltetésből és környezet tudatosságra törekvő nevelésből fa-

kadó sajátos arculatát. Az esztétikus és egészséges ápolt élettér így szolgálja a program célki-

tűzéseinek megvalósítását, benne a gyermek egészséges testi fejlesztésének lehetőségét. Ez a 

szemléletű nevelés olyan életrendet kínál a gyermeknek, amely figyelembe veszi fejlődésének 

egyéni ütemét, és tevékenységeit gazdagítja. 

 

Az óvodai élet tevékenységformái 

 

Játék 

 

A játékidő a napirend sajátosságából fakadóan adódóan folyamatos, amelybe belesimulnak az 

egyéb tervezett tevékenységek. A hagyományos értelemben vett játék tartalmát a néphagyo-

mány éltetés tevékenységei, eszközei, népi játékszerei, és a környezetünkben található termé-

szetes anyagok, és a szenzitív játéklehetőségek gazdagítják. Előtérbe helyezzük a környezet-
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barát, és a természetes anyagokból készült játékeszközöket, és felhasználjuk a természetben 

fellelhető kincseket.  Ezáltal gyarapszik a gyermek, választási lehetősége, és a személyiség 

fejlődésének, fejlesztésének új irányt mutatnak. A jó légkörű játékban a néphagyomány éltető 

tevékenységek érzelmi többletükkel a gyerek önfeledt játék élményét gazdagítják. A tartalmi 

gazdagítás kiteljesíti a felszabadult játék személyiségfejlesztő hatását. Ebben a folyamatban a 

gyerek személyisége a legteljesebben fejlődik és fejleszthető. A játékszerek megválogatásá-

ban tükröződik az óvónői igényesség. Törekszünk arra, hogy a játékok legyenek esztétikusak, 

igazodjanak a gyermek életkorához, serkentsék a fejlődését, fantáziálásra, problémamegoldás-

ra ösztönözzenek. Óvodánkban a mai játékeszközöket harmonikusan kiegészítik az ősi népi 

játékeszközök, rongybabák, diócsörgők… melyeknek értéke abban rejlik, hogy természetes 

anyagból készültek, kapcsolódnak a természeti környezethez, hordozói egy sajátos ízlésvilág-

nak, ízlésformáló hatással is bírnak. Ugyanúgy, mint a csoportjainkban jelen lévő a felnőttek 

használati eszközeinek kicsinyített másai. A játékeszközök lehetnek még, a környezetben fel-

lelhető dolgok is: kavics, falevél, termés, bot, ágdarab melyek szintén az alkotó fantázia fej-

lesztő eszközeivé válnak. Játékaink készítésénél az egyszerű emberi találékonyságra alapo-

zunk. (gomb-búgattyú, nádsíp, virágfüzér…stb) A gyermeki önkifejezésmódot a bábozás esz-

közeivel  segítjük, épp ezért lényeges a báb és a dramatikus eszközök helye és jelenléte (ízlé-

sesen elkészített korona, palást, tarisznya, színes, leplek…) minden csoportban. A játék tart-

alma kiegészül még a szembekötősdi, gyűrűsdi, párcserélő játékokkal, fogyó- gyarapodó, 

mozgásos és küzdő, versengő, valamint a népszokásőrző dramatikus játékokkal. A népi játék-

szerkészítések (bábuk, játékbútorok, rongybabák, napraforgószár lovacska, csutkababa, facsi-

ga, töklámpás. kukoricaszárból kunyhó…) igazodnak az év körforgásához az évszakok válto-

zásához, a természetóvó zöld jeles ünnepekhez. A népi játékfűzésekhez a játékeszközöket, és 

a szükséges kellékeket, természetes alapanyagból a gyermekekkel együtt készítjük el. 

Mozgás 

 

A gyerek mozgásán keresztül ismeri meg a világot. A programban a mozgásfejlesztés tartalma 

bővül a népi sportjátékokkal és a népi játékszerekkel nyújtotta mozgásformákkal. A mozgás 

az érés folyamatában a fejlődő gyerek természetes szükséglete. A programunk sokrétűen elé-

gíti ki a gyermekek mozgásigényét. Tudatosan segíti a mozgás és az észlelési funkciók össze-

rendeződését. Nagy hangsúlyt fektet az egyensúlyérzék és a ritmusérzék fejlesztésére, mint 

minden összerendezett mozgás alapjára. A mozgásfejlesztés kiegészül mondókás-énekes játé-

kokkal, néptánc elemeivel és jelen van az óvodai élet minden területén. Célja a természetes 

mozgáskészségek fejlesztése, stabilizálása, mozgáselemek beépülésének segítése a természe-
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tes mozgások sorába, és az egészséges testi fejlesztés (szervezet erősítése, ellenálló képesség 

alakítása, egyensúly, ritmusérzék, motorikus képesség fejlesztése, térbeli időbeli tájékozódás, 

mozgáskoordináció). Rendszeres, aktív mozgáshoz szoktatás, a mozgásszükséglet fenntartása, 

egészségóvás, egészséges életmód megalapozása a szabad, spontán mozgás óvoda udvari le-

hetőségek, kirándulások, séták, és a szervezett, tervezett mozgástevékenységek során. Óvo-

dánk nem rendelkezik tornateremmel, ezért kihasználjuk az óvodaudvar nyújtotta lehetősége-

ket, a mozgásformák gyakorlására, ez által a gyerek természetes mozgásigénye sokrétűen kie-

légül. A mozgásos népi játékok tere is igazában a kinti tér: szembekötősdik, labdacica, célba 

dobások, ugróiskola, kötélhúzás, stb. A gyerekek különböző terepeken gyakorolják a termé-

szetes és egyéb mozgásokat: fogócskák, mászások (fára is) gurulások, bújócskák, futások, já-

rások, labdajátékok. Érdemes kihasználni a szintkülönbségeket, a fák, bokrok, füves területek, 

lejtők, adta lehetőségeket. Az óvónők a téli időszakban, jeges játékokat szerveznek, hógolyó-

zást, csúszkálást, szánkózást a mesterséges dombunkon. A mindennapokban jelen van a pergő 

ritmusú frissítő mozgás, kipróbált mozgásformák, játékok, beiktatásával. A programban a 

mozgásfejlesztés tartalma bővül a népi mozgásos és sportjátékokkal, ahol (például a fiúk küz-

dő szellemének, a lányok kitartásának fejlesztése) a pozitív énkép önkontrol, érzelemszabá-

lyozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás fejlődik. 

 

Verselés, mesélés   

  

A mondókákat, a meséket, rigmusokat régen a szájhagyomány éltette. A kisgyermeket szüle-

tésétől ”irodalmi környezet,” dajkai hagyomány vette körül. Az altatók, a dúdolók, az ölbe 

vevők, ringatók érzelmi biztonságát erősítették. A természettel az emberi környezettel kapcso-

latos népköltészeti alkotások végig kísérték a gyerekkort. A programunk ezt az irodalmi ha-

tást kívánja tovább vinni és kiegészíteni a klasszikus és kortárs irodalmi művekkel és a ma-

gyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeivel. Programunkban a mese, vers, mondó-

ka anyag zömmel a népköltészet tárházából származik. Az óvodáskorúak verse elsősorban a 

népi mondóka, melyeknek nagy része mozgással is lejátszható. Ezen mozgásos játékok nagy 

segítséget nyújtanak a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék fejlesztéséhez, a térérzékelés-

hez, az egymásra figyeléshez, testünk, érzékszerveink megismeréséhez, a ritmusérzék alakítá-

sához. Beszoktatás során fontos szerepük van az érintésben, az óvónő-gyermek, gyermek-

gyermek közötti érzelmi kötődés megszilárdításában. Játszásuk, gyakorlásuk hozzájárul az 
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óvónő és gyermek közötti intim kapcsolat kialakulásához. Ilyenek: a felnőttek játékai a kicsi-

nyekkel, a természettel kapcsolatos mondókák, stb. Óvodánkban az irodalmi nevelésben nagy 

szerep jut a mindennapi élet hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles napokhoz, ünnepekhez, a 

természet jelenségeihez, változásaihoz kapcsolódó mondókáknak, meséknek, találós kérdé-

seknek, szólásoknak, közmondásoknak és dramatikus népszokásoknak.  

A népköltészeten túl klasszikusaink, mai magyar kortárs költőink, gyermekek számára írt ver-

sei, elbeszélései is helyet kapnak az irodalmi anyagban. Főleg a gyermekek számára kedvelt 

ritmikus, szójátékos, gyermekekről, állatokról szóló, költői képeket tartalmazó, és humoros 

versek vannak jelen a mindennapokban.  A népmesék, mondókák, az irodalmi művek hallga-

tása, mondogatása közben erősödik az egymás iránti figyelem, az összetartozás érzése is. Az 

irodalmi élmény érzelmeket vált ki a gyerekben. A gyerek átéli a sok pozitív érzelem, öröm, 

boldogság, lelkesedés, csodálkozás, derű mellett a negatív érzéseket, igazságtalanságot, szo-

morúságot, bánatot is. A mese visszaigazolja, a kisgyermek szorongásait, egyben feloldást és 

megoldást kínál. A mese bábozása és a dramatizálás feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. Az 

ismétlések, a dramatikus játszások, a játékfűzések, a bábozások lehetőséget nyújtanak még az 

irodalmi élmény újra élésére, az önálló fantáziadús alkotásra is. A népi mondókában rejlő rit-

mikusság képes a gyereket vidámabb, jobb hangulatba emelni, a belső mozgásfeszültségét le-

vezetni, mozgását összerendezettebbé alakítani. Konfliktuskezelési módjuk, problémamegol-

dó készségük a népmesei minták hatására alakul. A népmesék cselekménye állásfoglalásra 

készteti a gyereket, ami erkölcsi érzékük, ítélő képességük alakulását segíti. 

A változatos irodalmi élmények nyújtásával igyekszünk felébreszteni a vágyat a könyv, a 

színház, a múzeum értékei iránt. A későbbiekben így válik a gyermekből lelkes olvasó, szín-

ház- és múzeumlátogató, az esztétikai élményekre érzékeny, művelt ember.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

A népi mondókák ölbeli játékok népi gyerekdalok az óvodás korosztály számára a legmegfe-

lelőbb, a gyermek fejlődését leginkább szolgáló zenei anyag. A népi kultúra tárházában felle-

hető olyan kincs, amely örömet nyújt a gyermeknek, felkelti zenei érdeklődését, formálja ze-

nei ízlését, zene iránti fogékonyságát. A programunk a néphagyományra építkezve alakítja ki 

zenei nevelését, juttatja a gyerekeket sajátos élményekhez, teszi gazdagabbá érzelmi, zenei, 

esztétikai világukat. Az ölbe vevős, mondókás játékok, a testközelség, az érintés, pozitív ér-

zelmeket ébresztenek, szerepet játszanak az érzelmi kötődés kialakulásában. Az egyszemélyes 
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játékhelyzetből fejlődik ki a gyerekek éneklési kedve. A kiszámolók segítik az igazságos dön-

tésre törekvést és a konfliktusok megelőzését. A küzdő játékok erősítik a fiúk egészséges 

küzdőszellemét, nemi hovatartozásukat. A dalos játékok a lányok számára a lányos mozgás és 

viselkedés szabályait is közvetítik. Mit, hogyan illik egy lánynak, stb. A dramatikus énekes 

népszokások a felnőttek viselkedési szokásait adják tovább. Mindezek a mozgáskultúrát is 

gazdagítják. A gyerek zenei képességeinek alapozását sokrétű zenei eszközrendszer segíti. Az 

óvónői igényes válogatás hatására válik a fejlesztés céltudatos eszközévé. A zene érzelmekre 

hat, élményt nyújt, aminek hatása életre szóló, amit a szülőkkel való együttlét még meghatá-

rozóbbá tesz. Az éneklés megszerettetését a mindennapos énekléssel, a különböző tevékeny-

ségek közben a „dalra fakadással” is motiváljuk, ösztönözzük a gyermekek zenei kreativitását. 

A táncos mozgást, kiemelten kezeljük, ezáltal is fejlesztve a gyermek zenei- és ritmusérzékét, 

mozgáskészségét. Azok az énekes népszokások fordulhatnak elő az óvodában, amelyek meg-

felelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, az 

évente visszatérő szokásőrző jeles ünnepekhez. Nem a szereplés, hanem a játék öröme, egyedi 

íze az, ami indokolja ezeknek az énekes népszokásoknak az éltetését (betlehemezés, karácso-

nyi kántálás, pünkösdölés…stb).  

A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a gyermekeknek. A 

mindennapos hangszerhasználat a zenei készségfejlesztésben fontos szerepet játszik. Láthatat-

lan szállal köti őket a muzsikához, amelyet az óvónő hangszerének, zenélésének a tisztelete 

erősít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek megismerésére, készítésére is. Ilyenek: köcsögdu-

da, lopótök duda, dob, levélsíp, nádsíp, cserépsíp, fűzfa síp, furulya. A gyermekek által önál-

lóan elkészíthető pl.: dióhéj pengető, diókopogtató, kukorica hegedű, és ezek alternatív újra-

hasznosított anyagokból készített változatai csörgő, dob…stb. 

A gyermekjátékokban előforduló egyszerű táncos mozgások, néptánc elemek változatos já-

tékmozdulatok és térformák fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét, mozgását. Előkészítik a 

későbbi néptánc tanulást. A népzenei alapok mellett az igényesen válogatott kortárs művészeti 

alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermekek zenei képességének és zenei kreativitásá-

nak alakításában. (Bon Bon Matiné komoly zenei koncertsorozat, házi koncertek). 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A tárgyi népművészet anyagai, forma-, szín- és díszítővilága ma is követendő modell lehet az 

alkotó ember számára. A hagyományéltetésben az értékek újra felhasználásával létrejön a fo-

lyamatosság. A vizuális nevelés lehetőségei a hagyományéltető tevékenységek során a népi 
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kismesterségek, a növényi játékeszköz készítések gyakorlása által gazdagodnak. Fontos a 

környező valóság megfigyelésének, a természeti szépségek észrevételének képességét alakíta-

ni. Az óvodában használt és ismert tevékenységformák a hagyományéltető díszítő művészet 

technikáival, művészetőrző formáival bővülnek. A rajz, a festés, a kézimunka mellett megje-

lennek a népi kismesterségeket őrző elemek is, és a jeles napok ”jelkép-készítő” technikái. 

(betlehem, mézeskalács, álarcok…). A kézimunka sorában megjelennek a batikolás, szövés 

alapelemei: sodrások, fonások. A gyapjú anyaga szárazon, nedvesen, - nemezelés- többféle 

technikát kínál. Egy-egy ősi motívum megmutatása a színes fonalak hímzés utánzására kész-

tetnek. Az agyagozásra ösztönzően hat, ha az elkészült alkotásokat kiégetjük az égető kemen-

cénkben, így a gyerekek kedvenc játékeszközei lesznek. A játékeszköz készítések technikáit a 

gyerekek utánzás után képesek elsajátítani: rongybaba vagy csutkababák, terméseszközök. A 

gyerekek a hagyományos óvodai ábrázolás eszközei és technikái mellett ismerjék meg és 

használják a régi gyermekkor játékkészítő és a népi kismesterségeket őrző technikáit, eszkö-

zeit. Alakuljon kézügyességük, vizuális alkotókészségük. és esztétikai igényük a múlt, a jelen 

értékei iránt. Alapozódjék a ”művészeti látás” képessége. A jeles napi készülődések során a 

gyerekek részt vesznek az ünnephez kapcsolódó jelképek közös készítésében. Például, az 

András nap utáni adventi koszorú készítés, a mézeskalács gyúrása, díszítése, a karácsonyi 

gyertyaöntés, a Luca búza vetése, a farsangi-maszk készítések, a húsvéti tojásfa díszítése, a 

májfa szalagozás, a pünkösdi koszorú készítés.  Az év során folyamatosan gyűjtjük és fel-

használjuk a természetben felelhető kincseket és természetes anyagokat (kukorica, makk, 

gesztenye, csuhé, zöldségek, nád, sás, gyékény, szalma, vessző, gyapjú, toll, méhviasz, bőr, 

stb. textíliák, fonalak, spárgák, agyag, homok, kavics. A népi kismesterségek, a Skanzenba 

való látogatás során a tájházak, a népviseletek, a környezet megfigyeltetésével gazdagítja a 

hagyományos élményanyagot. A nyugodt vizuális alkotás, (a használatos anyagok és eszkö-

zök tárolása) a csoportszobákban kialakított műhelyekben, kézműves sarokban zajlik. Itt kap-

nak helyet a hagyományos eszközökön, és a gyűjtött anyagok egy részén kívül a szövőszék, a 

szövőkeretek, a különböző fonalmunkákhoz használatos eszközök, de egy időre az elkészült 

munkák is. Óvodánkban hagyománya van a szelektív hulladékok. A zöld jeles ünnepek al-

kalmával rendszeresen készítünk újrahasznosított játékszereket a gyermekekkel. 

 

Az esztétikum, néphagyomány éltetésben, környezettudatosan 

 

A népi kultúrában az ember a természettel összhangban élt, harmonikus környezetet teremtett, 

ahogyan a mi programunkban is ez az elsődleges törekvésünk. Az ember az őt körülvevő tár-



97 

 

 

gyakat vizuális jelrendszerrel látta el. Ezek a tárgyak esztétikai értéket hordoznak, ugyanúgy, 

mint szellemi alkotásaik. A programunk sajátosságából fakad, hogy az esztétikai nevelésben 

fontos szerepet kap a tárgyi és a szellemi népművészet, valamint a környezetbarát eszköztár. 

A környezet szépségeinek megláttatása, az esztétikus óvodai környezet alakítása egyaránt fon-

tos számunkra. Az óvoda környezetének, udvarának, alakítása közben is az esztétikumra tö-

rekszünk, eszerint alakítjuk hosszú évek óta. Ezáltal kertünk ősfás, ligetes, a tavaszi megúju-

lástól az őszi érettségig meg tudjuk élni a természetet. A szülőföld szépségének megláttatása, 

a környezet alakítása, amelyben a gyermek közvetlenül részt vesz, alakítja vizuális látásmód-

ját. Ez az alap, melyre a gyerekek művészeti nevelése épül. Kihasználjuk az épített környeze-

tünk lehetőségeit, amely a Dunakanyarban elhelyezkedő kis városunkban adott. Hitvallásunk-

hoz hűen rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken, a népi (vízkereszt, farsang, 

márc.15, Advent, mese mozi) és a zöld jeles napokon.(Autó mentes világnap, Föld napja) 

részt veszünk, pályázunk. Múzeumpedagógiai foglalkozások (Bánáti Sverák Program) a Fe-

renczy Múzeumi Centrum és a Skanzen szervezésében. 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

 

Pedagógiai küldetésünk, a néphagyomány éltetésen alapuló környezet tudatos nevelés kialakí-

tását befolyásolta óvodánk sajátos természeti környezete és nevelő testületünk elhivatottsága a 

néphagyomány éltetés és a természet- és környezetvédelem iránt. Szentendre városának 

egyetlen Örökös zöld óvodájaként büszkék vagyunk a hosszú évekre visszanyúló, környezet-

tudatos szemléletünkre. Környezeti nevelésünk cél-feladat és tevékenységi rendszere progra-

munk minden területén megjelenik, a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével.  

Célunk, olyan szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a 

természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést, és így termé-

szetszerető, természettisztelő, és természetet óvó felnőtté váljanak óvodásaink. intézmé-

nyünkben példát mutatunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód szokásai-

nak megalapozására. Az ember, a természet, a hagyomány szoros kapcsolatban állnak egy-

mással. Ezt a kapcsolatot számtalan tevékenységünk őrzi, erősíti. Az évszakok változásából 

fakadó időjárás megfigyelő tapasztalatszerzések, egy-egy jeles névnaphoz kapcsolódó termé-

szeti jelenségek szokásaival fűszerezve. Az időjárás változásaiból fakadó, a hagyományos né-

pi életmódot utánzó környezetalakító munkálatok (pl.: palántanevelés, növénygondozás). 

Termések, gyógynövények gyűjtése, az óvoda udvarán és környékén, szüretelések családok-

nál, gazdaságokban befőzések, gyümölcs-szárítások. Kis állatok gondozása teremben, udva-
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ron, télen a madarakról való folyamatos gondoskodás. Jeles napok előtti készülődések. A 

rendszeres környezetmegismerő séták, tájmegismerő kirándulások, madarászások, bogarászá-

sok.  Minden csoportban kiscsoportos kortól kezdve megtanítjuk a gyermekeket rácsodálkoz-

ni, észre venni a természet szépségeit, érdekességeit. Séták, kirándulások során, amelyek havi 

szinten történnek a környező helyekre pl. Skanzen, Kő-hegy, Bükkös-patak, Sztaravoda-

forrás, Szurdok, rávezetjük a gyermekeket arra, a természetben „mi vagyunk a vendégek”, 

környezetünket védeni, óvni kell. Intézményünkben megtanítjuk használni a nagyítókat, táv-

csöveket, megismerik és használják, a határozókat, könyveket, és minden olyan eszközt, 

amellyel érdekesebbé válhat a környezeti nevelés. Megismerkednek a természet óvó, népha-

gyomány éltető jeles napi és nemzeti ünnepekkel, amit folyamatosan ünneplünk az óvodánk-

ban projektmódszer és élménypedagógia segítségével pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, 

Föld napja, Madarak és fák napja, Márton nap, András napi vásár, Március 15.   

A Szivárvány óvodában töltött évek alatt a gyermekek és a szülők megismerik a város körül 

található helyi sajátosságokat, természeti és épített környezet szépségeit, védett növény és ál-

latvilágát pl. Püspökmajor-forrás, Kő-hegy, Szaravoda-forrás, Szentendrei rózsa, holló, 

Szentendre múzeumainak, utcáinak történetét stb. Hozzászoktatjuk a gyermekeket és a csalá-

dokat a szelektív hulladékgyűjtéshez, hulladék újrahasznosításhoz játékos módon, interaktív 

játékokkal, programokkal. Szelektíven gyűjtjük az óvodában a papírt és a műanyagot, illetve a 

szerves hulladékot komposztáljuk, és minden évben szervezünk papír és használt elem gyűjté-

si akciót az újrahasznosítás jegyében. Környezeti nevelésünkben alapelvünk, hogy minél több 

tapasztalatot, ismeretet szerezzenek a gyerekek. Személyiségük kibontakoztatásában kiemelt 

jelentőségű számunkra a természetközeliség, az életközeliség, az életszerűség, a munkálko-

dás, alkotás és a szabad önkifejezés megvalósítása. Rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, tú-

rákkal biztosítjuk, hogy a gyermekek természetközeli élményekhez, tapasztalatokhoz, ismere-

tekhez jussanak. Játékeszközeink környezetbarát anyagokból készültek és biztonságot adók. 

Szenzitív környezeti játékok is kerültek beépítésre. állatos memória tábla, fa távcső, állatfel-

ismerő kockák, állat satírozó tábla, amely a gyermekek környezeti kíváncsiságát felébreszti.  

Kerti tavat, „illatkertet” több komposztálót alakítottunk ki. Ezeket a gyerekekkel közösen 

gondozzuk, melynek révén megtapasztalhatják, hogy a saját magunk által termelt gyógy-és 

fűszernövények (citromfű, kakukkfű, snidling) fogyasztása (teaként, ízesítőként) milyen 

egészséges. A virágoskertben a gyermek- és népdalokban előforduló növények is helyet kap-

nak (pl.: tulipán, nefelejcs, gyöngyvirág, pünkösdi rózsa, stb.). A komposztáló segítségével 

megismertetjük a gyermekekkel és a családokkal a szerves anyagok újrahasznosítását.  A 

gyermekekkel közösen figyelemmel kísérjük az átváltozás folyamatát, a folyamatban részt 



99 

 

 

vevő élőlényeket, majd a tápanyagokban gazdag földet felhasználjuk a virágcserepekbe és az 

óvodakertbe. Föld napján virágpalántákat, facsemetéket ültetünk, melyhez a komposztálóból 

kiszedett földet használjuk. A csoportszobák növényeinek ápolásában, gyarapításában, a ter-

mészetsarkok gazdagításában a gyermekek és a szülők is aktívan részt vesznek. Mindennapi 

közös feladatunk a csoportszobák állatainak (teknősök, halak,) gondozása (etetés, tisztán tar-

tás). A madarak gondozása (etetés, itatás, oduk kihelyezése) folyamatos, egész évben közös 

feladat gyerekek, nevelők, szülők számára. A téli etetők tudatos kihelyezésével a madarak 

közvetlen megfigyelésére nyílik lehetőségük a gyerekeknek. Az etetők, oduk készítésében, az 

eleséggel való ellátásban a szülők nagyon aktívak, a gyerekekkel pedig az újrahasznosítás je-

gyében műanyag palackokból, üdítős dobozokból is készítünk madáretetőket. Eredménynek 

könyvelhetjük el, hogy sikerült nyitottá tenni a Madarász Ovi programot, a szülők is szíve-

sebben segítik az ezzel kapcsolatos tevékenységeinket. Hosszú éveken át tartó madárvédelmi 

munkánk eredményeként elnyertük a Madárbarát Óvoda címet 2015-ben. Az óvodánk prog-

ramjai közé beépítjük a város által szervezett környezetvédelmi rendezvényeket is. Részt ve-

szünk az Autómentes Világnapon, Pataktakarításon, Föld Napján, Nagy Sportágválasztó Na-

pon, Városi Ovi Olimpián, Takarítási napon. A gyermekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak 

el környezetük megbecsüléséhez és védelméhez. A sokrétű tevékenységek során megtapasz-

talják munkájuk eredményét, környezetükre való hatását. Óvodánkban az élővilág sokoldalú 

megfigyeltetésével, az óvó-védő tevékenység eredményeként a gyerekek emocionális alapo-

kon eljutnak annak belátásához, hogy az élőlényeket óvni, védeni kell. Pedagógusaink kör-

nyezethez, természethez fűződő viszonya, alap-beállítottsága, értékrendje minta a gyermek, a 

szülők számára. A gyermeki környezetet aktívan, kedvvel alakítja. Kollektívánk megteremti 

és ötvözi a környezeti nevelés és a néphagyományéltetés olyan feltétel és tevékenységrend-

szerét, amelyben a gyerek egyénileg és közösen éli át a változatos ingereket, újrateremtheti 

saját környezetét, miközben megtalálja a kapcsolódási pontokat más tevékenységekkel. A te-

vékenységek során a gyerekek tapasztalatokat szereznek a növények, állatok életéről, az 

ezekhez kapcsolódó emberi munkálatokról, az idő múlásáról. Ez a tapasztalat évszakonként 

más és más, de évről-évre visszatérő. Ez a hovatartozást, a biztonságérzést erősíti. A felsorolt 

lehetőségek, tevékenységek által a gyerekek egyrészt, megismerkednek a "külső" világgal, 

másrészt szert tesznek arra az érzelmi kötődésre, amelyet felnőve, a szülőföld szereteteként 

fogalmaznak meg. Ez különösen igaz, ha a gyerek érzelmeken, cselekvéseken keresztül törté-

nő ismeretszerzését odaillő hangulati elemek mélyítik: mondókák, gyermekdalok, népdalok, 

mesék, történetek. A külső világ megismerésére nevelés meghatározó a gyerekek képességei-

nek fejlesztésében, elsősorban az alábbi területeken: tapasztalás, emlékezés, megértés, konst-
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ruálás, ítélőképesség. Egyre jobban megközelítik a későbbi megismeréshez szükséges elvo-

natkoztatás útját. Képessé válnak elemi problémák felismerésére és megoldására. Fejlődik a 

gondolatok tevékenységgel és szóban történő kifejezésének képessége. Előbbre jutnak az ön-

álló tapasztalatszerzésben, véleménynyilvánításban, fejlődik kommunikációs készségük. A 

közös tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal, növekszik türelmük, erősödik 

akaratuk, önfegyelmük. Felébred bennük a felfedezés, tudás öröme, a másság elfogadása.  

Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja a hagyományok, a természet szeretete, és a család 

tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyerek személyiség jegyeinek fejleszté-

sét az ”érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. Aki azonosul a hagyományél-

tető és környezettudatos szemlélettel, bátorítjuk. A környező valósággal való ismerkedés so-

rán a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő tárgyak, jelenségek formai és 

mennyiségi jellemzőiről. Minden tevékenységükben megjelenik a matematika. Felismerik a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélő képességük, fejlődik, tér, sík 

és mennyiség szemléletük. 

 

Tehetség ígéretek gondozása 

 

Feladatunknak tekintjük a gyermek személyiségének figyelembevételével az átlagon felüli 

adottságaiknak, kreativitásuknak, és motivációjuknak felfedezését, személyiségük optimális 

fejlesztését, önmagukhoz mérten a tehetségük kibontakoztatását. Olyan eszközöket és lehető-

ségeket biztosítunk a gyermekek számára, amelyekkel lehetőség nyílik a gyermeki kreativitás 

kibontakoztatására. A csoportokban a tehetségígéretek fejlesztése a mindennapi tevékenysé-

geinkbe épül, be a gyermekek szabadon választhatnak a felkínált játékos lehetőségekből, ame-

lyekbe bármikor bekapcsolódhatnak vagy kiléphetnek. Törekszünk arra, hogy érzelmi bizton-

ságot nyújtó, elfogadó támogató környezetet biztosítsunk óvónői személyiségünkkel, amely-

ben szabadon kibontakozhat a tehetséges gyermek személyisége. Az intellektuális képessé-

gekkel rendelkező gyermekeket támogatjuk a vizuális tevékenységekben, mozgásban, nép-

táncban, és az irodalmi, zenei, természettudományos és matematikai érdeklődésükben egyéni 

és mikrocsoportos formában. A szülővel együttműködve megtaláljuk a további fejlesztés le-

hetőségét. Fontosnak tartjuk a pihenés, feltöltődés biztosítását is. Csak az tud igazán felfris-

sülni, aki szabadidejében el tudja engedni magát. 
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Munkajellegű tevékenységek  

 

A néphagyomány éltető és természet szerető és védő életmód tevékenységei gazdagítják a 

gyerek cselekvési lehetőségeit. A természetközelségben a természetes anyagok használata so-

rán, a rendszeresen visszatérő munkálatok ráébresztik a gyereket, hogy az emberi élet velejá-

rója egy-egy adott feladat. A gyerek utánzási vágyából fakad, hogy a környezetében látott fel-

nőtti munkacselekvéseket játékában utánozza. A gyerek a gyerekméretű, valósághű eszkö-

zökkel is ”mintha” cselekvést végez, játszik. Ez a fajta cselekvés, ha rendszerességgel tér 

vissza, és az egyén, a környezet, a közösség javát szolgálja, munkajellegű tevékenységgé vá-

lik. Mozgatója a gyerek aktivitási vágya és a felnőtt megerősítő, dicsérő értékelése. 

A hagyományéltető és természetóvó cselekvések bővítik a naposi teendőket is. Például a kerti 

szerszámok rendben tartása, a befőzésekhez, a sütésekhez szükséges eszközök előkészítése, 

tisztítása, öntözések, szelektív hulladék gyűjtés…stb. A növény és kisállat gondozás munkála-

tai közben a gyermek megismerkedik az egyes munkafolyamatokkal (ültetés, vetés, locsolás, 

kapálás, gereblyézés etetés, itatás). Az óvoda udvarán kialakított veteményes-, virágos és 

gyógynövényes kert folyamatos munkát igényel ültetéstől - betakarításig, ezért fontos a mun-

kafolyamatok megszervezésénél az tevékenységek elosztása. A kisebb gyereket az eszköz, a 

cselekvés vonzza, míg a nagyobb már tudatosan végzi el feladatát. 

  

Tanulás 

 

A gyerek, játékba ágyazott, változatos tevékenységek gyakorlása során tanul. Ebben a folya-

matban az óvónő az egyes gyerek tanulási képességeinek alakulását követi és segíti.  

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból következik, hogy a saját megtapasztalásain, 

cselekvésein, érzékszervi mozgásos tapintásos észlelésein keresztül tanul. A gyermeki tevé-

kenység motorja a játékkedv, a mozgásigény, az utánzási vágy. A környezetében lévő ingerek 

aktivitásra késztetik, kiváltják a hatékony viselkedés igényét, közben ismereteket szerez, 

készségei, szokásai gyarapodnak, tanul. Ebben az önkéntelen tanulási helyzetben a 3-7 éves 

gyerek ismeretei bővíthetők. A gyerek a folyamatban többször átéli, tanulja, mikor, miként 

figyeljen a környező világra és belső jeleire. Érzékenységgel érdeklődéssel fordul az őt körül-

vevő környezeti ingerek, hatások felé, tevékeny aktivitását a felnőtt megerősítő, elfogadó vi-

selkedése befolyásolja, ismétlésre készteti. Ebben az életkori szakaszban a gyerek fejlődésé-

hez, fejlesztéséhez ez az érzelmi fogékonyság szolgál alapul. A gyermeki tanulás az óvodai 

élet összetett tevékenységrendszerében jön létre. A programunk a hagyományos tevékenység-
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formákat a hagyományéltetésből, a természetvédelemből, a családokkal való együttműködés-

ből fakadó tevékenységekkel gazdagítja. A játék folyamatában történik a műveltségtartalmak 

közvetítése, elsajátítása is. A néphagyomány éltető és a környezettudatos tevékenységrendszer 

sajátos érzelmi hatást és sajátos aktivitást teremt. Ez az összetett hatásrendszer a játékban a 

gyereket változatos érzékszervi ingerekhez, tapasztalatokhoz juttatja, erősíti az utánzás, a 

spontán tanulás lehetőségeit (népi játszók, szenzitív játékok, a természeti jelenségek megfi-

gyelése, kísérletek, a környezettudatos cselekedetek.) Az óvónő elfogadó, megerősítő légkört 

teremt, amelyben a gyerek számára az önkéntelen tanulás lehetősége az egész nap folyamán 

adott. Pozitív megerősítéssel, dicsérettel ösztönzi a gyereket a kívánt viselkedés elsajátítására. 

Sikerélményhez juttatja, amelynek motiváló hatására tudatosan épít. A játékos tapasztalat-

szerzés lehetőségeit, a tevékenységeket a gyerek önkéntelen tanulási sajátosságainak figye-

lembe vételével szervezi. A hagyományéltetés, a természetvédelem változatos tevékenységeit 

tudatosan használja a spontán, a szervezett és az utánzásos tanulásra.  

 

Kapcsolatrendszerünk 

 

Partnerkapcsolataink meghatározó jellegűek, segítik nevelő munkánk megvalósítását. Peda-

gógusaink aktív tagjai a Szentendrei Óvónők Néphagyomány Éltető Közösségének, és a 

Szentendrei Környezetnevelő Óvónők Közössége. Kollégáink közül többen tagjai az Orszá-

gos Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének, és a Környezetünkért Óvodai 

Egyesületnek. Az itt szerzett sokoldalú szakmai ismereteket, tapasztalatokat hatékonyan adop-

táljuk a nevelési gyakorlatban. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeummal, óvodásainkkal rendszeresen látogatjuk, ahol a múzeumpedagógiai fog-

lalkozásokon megismerkednek a magyar néphagyományokkal, szokásokkal, a különböző vi-

seletekkel, munkaeszközökkel, és ez által elmélyítjük a szülőföld, a hazaszeretet iránti pozitív 

érzést. A szentendrei Önkormányzattal és a Ferenczy Múzeumi Centrummal karöltve intéz-

ményünk létrehozott egy művészeti érzékenyítő programot, (Bánáti - Sverák Program) amely 

által megismerik a gyermekek az itt élő művészeket, alkotásaikat. A Pilis Természetvédelmi 

Egyesülettel 1995 óta tartjuk a kapcsolatot, a Madarász Ovi program keretében. Ornitológus 

szakember irányításával a gyermekek megismerik a helyi jellegzetes növényeket, állatokat 

(pl. szentendrei rózsa, holló, égerfa, zöldgyík, barna varangyos béka stb.). Vetítések, túraveze-

tések, kirándulások, madárgyűrűzések során közelebb kerülnek a természethez, amelynek se-

gítségével megtanulják tisztelni a környezetet. A Szülői közösség folyamatosan és egyre aktí-

vabban, önkéntes támogatással segíti a gyermekek mindennapos gyümölcs- és zöldség fo-
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gyasztását, saláták, ivólevek készítését, a Madarász Ovi programot. Minden évben kezdemé-

nyezünk óvodaszépítő hétvégét, ahol a szülőkkel közösen alakítjuk, újítjuk udvarunkat (kerí-

tésfestés, felújítás, homokozó felásása, udvari játékeszközök telepítése, füvesítés, stb). Támo-

gatják, és aktívan részt vesznek a csoportok kirándulásain. 

 

Amire büszkék vagyunk: 

 

1995–tól a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.  

Óvodánk háromszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008, 2011, 2014). 

Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben. 

 Madárbarát Óvodává váltunk 2015-ben 

Óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet 2017-ben 

Pro Urbe díjat kaptak a SZÓNÉK néphagyomány éltető óvodapedagógusai 2017. 
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IX.4 Püspökmajor Lakótelepi Tagóvoda 

 

Néphagyományőrző Mester Óvoda 

 

Óvodánk nevelőtestülete már közel harminc éve felismerte, hogy 

harmonikusan fejleszthetjük a gyermekek személyiségét a magyar 

népszokások éltetésével, valamint - az óvodás gyermekek életkori sa-

játosságaihoz igazodó - játékokba ágyazásával. Folyamatosan bővítjük 

néprajzi ismereteinket, szakmai tudásunkat, melynek segítségével egy-

re több közös, óvoda és csoportszintű népi játékot állítunk össze és 

valósítunk meg. 

Hagyományéltető munkánk kezdetétől fontos feladatunknak tartjuk,  hogy az élményalapú 

ismeretszerzés során, a gyakorlatban ne választódjanak szét az egyes tervezett tevékenységek. 

Komplexitás jellemzi nevelőmunkánkat. Nézetünk szerint munkánk középpontjában nem egy-

egy műveltségi terület áll, hanem maga a gyermekek számára felkínált komplex tevékenység. 

Ezért dolgozunk, tervezünk projektekben, építve a gyermekek személyiségére, egyéni érdek-

lődésére, aktivitására. Törekszünk arra, hogy egy-egy témát sokoldalúan körüljárjunk, minél 

több szállal kapcsolódjunk a gyermekek meglévő ismereteihez.  

Saját gyűjteményünket, mely a népi kultúra tárgyi emlékeinek darabjaiból áll, óvodánk gyer-

mekei naponta használhatják játékaikhoz, tevékenységeikhez, hiszen ezek a tárgyak nem kiál-

lítási múzeumi darabok, hanem tényleges használati eszközök. 

Népi játékainkban olyan, a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz, a hétköznapok munkaalkal-

maihoz kapcsolódó természetes helyzeteket teremtünk óvodásainknak, amelyekben fejlődnek 

értelmi képességeik, kapcsolatteremtő és beszédkészségük, szókincsük, értelmi és testi képes-

ségeik, erkölcsi érzékük, ügyességük. Gyermekeink elsajátítják az alapvető udvariassági és 

illemszabályokat, tapasztalásokhoz és egyéb olyan készségekhez jutnak, amelyek elengedhe-

tetlenül fontosak testi, szellemi fejlődésükhöz. A játékok, népmesék, népdalok, népi megfi-

gyelések és kézműveskedések: szövés, fonás, agyagozás, népi játékok, hangszerek készítése, 

nemezelés, gyöngyfűzés stb. részei óvodásaink mindennapi életének, tevékenységének is. 

Óvodásaink sokféle tevékenységben próbálhatják ki képességeiket, játékfűzéseink alkalmával 

lehetőségük van az érdeklődési körüknek megfelelő műveltségi területeken jártasságuk, egyé-

ni képességük, tehetségük megmutatására. 
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Óvodásaink szüleikkel és óvodapedagógusainkkal játszhatnak együtt tagóvoda szinten, szüret, 

farsang, és márc. 15. alkalmával. Az édesanyák minden évben együtt töltik az egész napot 

anyák napján gyermekeikkel, akik a kiránduláson köszöntik fel versekkel, dalokkal, sajátke-

zűleg készített ajándékkal a szeretett szülőt. 

Az óvodapedagógusok naponta mesélnek a gyermekeknek a korosztályuknak megfelelő mó-

don. A népmesék gazdagsága lehetővé teszi, hogy a mesék nevelésünkben főszerepet kapja-

nak, melyeket többféle módon (pl. báb, dramatikus) adunk elő.  

Az udvarunkon és a csoportjainkban található játékok, berendezési tárgyak, eszközök kivá-

lasztásában és a kézműves tevékenységekben a természetes anyagokat, (textil, fa, gyékény, 

vessző, gyapjú stb.) és színeket részesítjük előnyben. Ezáltal is fejlesztjük az óvodásaink esz-

tétikai érzékét és a természet szeretetére, értékeinek megbecsülésére neveljük őket. Csoportja-

inkban az ábrázoláshoz szükséges eszközök, anyagok egész nap az óvodásaink rendelkezésére 

állnak. 

Udvarunkon a korszerű, fából készült mozgásfejlesztő játékok mellett, még megtalálhatóak a 

kilencvenes években erdélyi fafaragó mesterek által készített szobrok, játékok egy része és a 

néhány éve megújult harangláb is. Ennek köszönhetően óvodánkban harangszó hívogatja 

ebédelni a gyerekeket, felnőtteket.  

KRESZ pályánk és rendelkezésünkre álló járműparkunk segít a kicsiket ráhangolni a közle-

kedés szabályainak gyakorlására, megtanulására. 

Óvodánkban a családi környezethez hasonlóan, vegyes életkorú csoportokban neveljük gyer-

mekeinket. A vegyes életkorú csoportnak számos előnye van: a kicsik számára követendő 

mintát jelentenek az általuk szeretett, tisztelt személyek: a szüleik, nagyszüleik, testvéreik, 

nagyobb társaik, óvó és dajka nénik. A kicsiket motiválja az a vágy, hogy ők is olyan ügyesek 

legyenek, mint az idősebb társaik. A nagyok empátiával fordulnak a kicsik felé, szükség ese-

tén szívesen segítik őket. A vegyes csoport számunkra azt is jelenti, hogy differenciáltan ter-

vezzük a játékainkat a különböző tevékenységeket a gyermekeink számára, hiszen fontosnak 

tartjuk, hogy minden területen a gyermek egyéni fejlettségéhez igazodjunk. 

A mozgás nagyon fontos területe a gyermekek harmonikus fejlesztésének. Tornatermünkben 

változatos eszközök biztosításával fejlesztjük gyermekeink állóképességét, egyensúlyérzékét, 

ügyességét, mozgásuk összerendezettségét az egyéni fejlettségük üteméhez igazodva. A min-

dennapos mozgás örömét élhetik át óvodásaink, a nálunk napi szinten jelenlévő ügyességi né-

pi játékainkban is. Ezek fejlesztő hatását segítik népi sporteszközeink, melyek motiválják 

gyermekeinket a különböző tevékenységek kipróbálására (gólyalábak, botok, rongylabdák, 

métabot stb.). 
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A néptánc nagyon fontos része óvodai programunknak. Gyermekeink megismerik az alapvető 

tánclépéseket, megtanulnak ritmusra mozogni, átélik a tánc örömét, fogékonnyá válnak a ma-

gyar népzene befogadására, erősödik identitás tudatuk, mélyül hazaszeretetük. Havonta egy 

alkalommal táncházat is tartunk, ahol a hangszerismerettel, népviselet ismerettel bővül gyer-

mekeink tudása, a már elsajátított lépések, figurák kipróbálása mellett. A Bon-bon matiné bér-

letes előadásai mellett a különböző zenei irányzatok megismerését többféle együttes meghívá-

sával biztosítjuk. Nevelőtestületünk több tagja játszik hangszeren (doromb, citera, furulya, 

gitár) rendszeresen óvodásaink nagy örömére. Népdalkörös kollégáink pedig sok népdallal 

ismertetik meg gyermekeinket. 

A néphagyomány éltetés szerves harmóniában van a környezetünk megismerésével, szeretet-

ével és védésével. A régi ember mindent felhasznált, nem pazarolt, ma újból fontossá vált a 

takarékosság, az anyagok újrahasznosítása. Gyermekeinket munkajellegű tevékenységekkel 

motiváljuk, kis kertet gondozunk, melyben gyógynövényeket, zöldségeket, virágokat termesz-

tünk. Nagy udvarunkon, melyet számos fával, bokorral ültettünk be, mi magunk gyűjtjük pl. 

az ősszel lehullott faleveleket kisgereblyékkel, vagy lapátoljuk hólapátokkal a havat. 1995-

ben épült kemencénket 2017-ben újítottuk fel, melyben finom cipókat, kalácsokat sütünk a 

gyerekekkel, a sütéshez szükséges lisztet saját kézi malmunk segítségével őröljük meg, s 

együtt dagasztunk, sütünk, s kínáljuk a családtagjaikat is egy-egy óvodai rendezvényen. Játé-

kaink, tevékenységeink lehetőséget adnak matematikai megfigyelésekre, különbözőségek 

megtapasztalására, mérésekre, összehasonlításokra. 

Rendszeresen járunk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol nemcsak az építésze-

ti, és tárgyi kultúrával találkozhatnak óvodásaink, hanem a múzeumpedagógiai foglalkozások 

keretében alkalmuk nyílik játékfűzéseinket eszközök használatával is eljátszani. 

A természet szeretetére, tiszteletére nevelés is fontos része a hagyományéltető nevelésünknek. 

A népszokásokat felelevenítő játékainkat is az évszakok változásihoz, az évkörhöz igazítjuk. 

Óvodai életünknek több mint harminc éve része a „Madarász-ovi” program, melynek kereté-

ben ornitológus segítségével ismerkedünk a madarakkal, növényekkel és a környék természeti 

szépségeivel. A kirándulások alkalmával is lehetőség nyílik az ismeretek bővítésére, akár a 

Bükkös patak, Duna vagy a Falumúzeum az úti cél. 

Pályázati forrásból a 2011/2012-es tanévtől bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést az óvo-

dánkban, gyűjtőszigetünk papír és műanyag palack gyűjtését teszi lehetővé. A példamutatás 

egyik legfontosabb eleme nevelésünknek, ezért pl. már évek óta komposztálunk, hogy növé-

nyeinket jobb talajhoz juttassuk, vagy papírt gyűjtünk, hogy időben felelősség vállalásra szok-

tassuk óvodásainkat. 
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Nevelőtestületünk több városi munkaközösség tagja: 

- SZÓNÉK 

- Kompetencia 

- Tehetséggondozás 

- BECS 

Értékeink: 

- Működő Alapítványunk:” Életfa Gyermekeinkért” 1980. 

- Madarász ovi program 1996-tól folyamatosan 

- SZÓNÉK tagság 1989-től folyamatosan 

- NOE tagság 2000-től folyamatosan 

- Gyakorló kollégák fogadása hospitálás céljából folyamatosan (Óvodapedagógus, pe-

dagógusasszisztens, dajka) 

- Szájról szájra, kézről kézre I.-II.-III. kötet (Óvodánk játékfűzései három kötetben) 

2002., 2006., 2012. 

- Falumúzeum akkreditált képzésein játékfűzések bemutatása, óvodapedagógusok kéz-

műves foglalkozásainak vezetése 2000. 

- Néphagyományőrző Mesteróvoda cím 2011. 

- „Válogatós ovis program” keretében szelektív hulladékgyűjtő sziget nyerése pályáza-

ton 2011. 

- Miniszteri dicséret SZÓNÉK tagként 2011. 

- Falumúzeum DVD okt. film 2012. 

- Udvari komposztáló működtetése 2012. 

- Duna TV Családbarát című műsorában rendszeresen várják óvodásainkat 2014-től fo-

lyamatosan 

- Pro Urbe díj SZÓNÉK tagként 2016. 

- Szentendre városi ünnepein játékfűzéseink játszása folyamatosan 

- „Menjünk mi is Betlehembe” adventi ünnepkör DVD 2018. 

- Fuszulyka mesejátszó kör tagjai vagyunk 1994.-től folyamatosan 

- Filibili népdalkör tagjai vagyunk 1993-tól folyamatosan 

- Tornatermünket két tagóvoda használja  

- Tornatermünk helyszíne a fejlesztést végző szakembereknek 

- Bánáti Sverák programban művészek instruálják a kicsiket 
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A programunk kinyilvánítja: „a valódi tudás az, amit a gyermek cselekvésein, tapasztalatain 

keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élménye-

ket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse.” 

Meggyőződésünk, hogy azok a néphagyomány éltető óvodák, amelyek valóban beépítik a 

gyermekek mindennapi életébe népi kultúránk értékeit, már hosszú évek óta így nevelik, fej-

lesztik gyermekeiket. 

Óvodánk már 1999-ben, a programunk elkészítésekor az alábbi, számunkra ma is meghatáro-

zó Kodály Zoltán idézetet választotta mottójául: 

„Amit csak hall a gyermek, 

könnyen elfelejti. Amit lát is 

már inkább megjegyzi. De amiben ő 

maga is tevékenyen részt vesz , 

az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.” 
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IX.5 Vasvári Pál Úti Tagóvoda 

 

  

     

 

 

 

 

A tagóvoda földrajzilag Szentendre egyik legszebb területén helyezkedik el, csendes, családi-

as zöldövezetben, gyönyörű dimbes-dombos környezetben, kilátással a közkedvelt Pismány 

hegyre. Hatalmas udvarunkon mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyermekek biz-

tonságos körülmények között játszhassanak. Minden udvari eszköz és a környezete megfelel 

az EU által támasztott követelményeknek.  

Nálunk valósult meg - a városi óvodákban először - egy úgynevezett mobil óvoda-egység te-

lepítése, amely szervesen kapcsolódik a meglévő épülethez. Az így létrejött csoporttal együtt, 

2010 szeptembere óta tagóvodánk öt csoportos óvodaként működik. 

 

Mindennapjainkban a “Ficánkoló Mozgásprogram” általunk kidolgozott, mindennapos és 

minden korcsoportra lebontott komplex, egyben differenciált nevelési elvek alapján dolgo-

zunk, amely az évszakok és hozzájuk tartozó ünnep körökre épül és tematikájában is ezt köve-

ti. 

Elengedhetetlen számunkra, hogy a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó ér-

tékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körbe. 

Programjaink a gyermeket hozzásegítik ahhoz, hogy megismerjék szűkebb és tágabb kör-

nyezetüket, amely a nemzeti identitástudat a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. Fontos, hogy rá tudjanak csodálkozni a termé-

szetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, s mindazok megbecsülésére 

tanítjuk őket. 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósul. Az anyanyelv 

fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a helyes mintaadással és sza-

bálykövetéssel az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A magyar gyermekkölté-

szet a népi hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondó-

kázásra, verselésre, éneklésre. Óvodánkban a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a 
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népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi, énekei egyaránt helyet kapnak a tevékenységek anya-

gának összeállításakor. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézimunka, - mint az ábrázolás fajtái - je-

len vannak mindennapos tevékenységeinkben. Lehetőséget adnak a műalkotásokkal, a nép-

művészeti elemekkel, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi kör-

nyezettel való ismerkedésre. Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására. (Bánáti- Sverák Művészeti program keretein belül, 

illetve pályázatokon való részvétellel.) 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében különösen fontos az óvoda együttműködő 

szerepe a családokkal, szakszolgálatokkal, családsegítő szolgálattal. Óvodapedagógusaink a 

segítő szakemberek támogatásával közösen valósítják meg ezen gyermekek beilleszkedését, 

fejődésük megsegítését, nyomon követését. Tagóvodánkban esélyt biztosítunk az alapító ok-

iratban meghatározott SNI gyermekek számára, valamint segítjük a kiemelkedő képességű 

gyermekeket tehetségük kibontakoztatásában.  

A tehetséggondozás területén eddig gyakorlatunk volt a kiemelkedő képességű gyermekek 

csoporton belüli többlet feladatokkal, lehetőségek nyújtásával történő fejlesztése, valamint 

szabadidős programlehetőségek felkínálása. Azonban 2019 januárjától elindítottuk „Izgő, 

mozgó, toppantó” tehetségműhelyünket is, melybe a zene iránt érdeklődő, összerendezett 

mozgású, fizikálisan terhelhető, kiemelkedő ritmusérzékkel rendelkező, a népi gyermekjáté-

kok, néptánc iránt motivált nagycsoportos korú gyermekeket válogattuk be.  

 

Óvodánkban kiemelt nevelési terület a mozgás, az egészséges életmódra nevelés. 

Ennek érdekében számos olyan szokást vezettünk be, amelyekkel elértük, hogy a gyermekek 

számára hiteles és követendő példát állítunk, ezáltal formálva szemléletüket és hozzáállásukat 

a sporthoz és egészséges életmódhoz. 

Mozgásprogramunk nem csak a heti kötelező mozgástevékenységekre terjed ki, hanem a sza-

bad játékidőre is, valamint a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére is tesz javaslatot. Hogy 

ezekkel a felkínált lehetőségekkel él e a gyermek, vagy a család, ez maximálisan tőlük függ. 

Kiemelt feladatunk a gyermekek testi, lelki, szellemi egészségéhez szükséges feltételek biz-

tosítása, valamint gazdag programlehetőségek felkínálása, biztosítása. 

A nagy méretű, fejlesztő játékokban gazdag tornatermünkben a csoportok a heti szervezett 

rendben tevékenykednek. Beépítettük gyakorlatunkba a gerinc és lábtorna elemeit, valamint 

mozgásos játékgyűjteményt állítottunk össze, melyet folyamatosan gazdagítunk.  
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Az udvari mozgásos aktivitást növelik az udvaron telepített EU szabványos játékok, futópá-

lya, közlekedési játékok, felfestett ugróiskolák, célba dobó lehetőségek, labdajátékok, ugrókö-

teles lehetőségek, napi szintű trambulinozás. Az elkülönített gumilapos mozgássarokban az 

óvodapedagógusok által szervezett mozgásos játékokban vehetnek részt az érdeklődő gyere-

kek napi szinten. 

2019 januárjától indítottuk a nagycsoportos, foci iránt motivált gyerekek számára a Fociedzé-

seket, melyet egyik kolléganőnk tart heti egy alkalommal délután. Nagyon jól fejleszti a mo-

toros képességeket, koordináltabb lesz a gyermekek mozgása, labdaügyességet, koncentráló 

képességet fejleszt és megtanulnak, csapatban gondolkodni a gyerekek. 

Tavasszal „Mozgás hetet” tartunk, ahol sportbemutatókat szervezünk, valamint a gyerme-

keknek lehetőségük van különböző edzéseket kipróbálni szakemberek közreműködésével. A 

hét folyamán egy napot kirándulással, túrázással töltünk és egy napon a szülőknek is lehető-

ségük van bekapcsolódni a sport tevékenységekbe.  

 

Hosszú évek óta hagyományosan megrendezzük az őszi „Egészség hetet”, mely az egészsé-

ges életmódról, az egészséges ételektől elkezdve a betegségmegelőzésen át, környezet tuda-

tosságon keresztül sok témát ölel fel.  

Óvodásaink egészségének óvása érdekében rendszeresen használjuk a Só szobánkat, ami ta-

vasztól őszig jótékony hatású a légzőszervi megbetegedések elkerülése érdekében. 

Fontosnak tartjuk a rendszeres séták, gyakori kirándulások, túrák szervezését, ezzel is erősítve 

a gyerekek erőnlétét, mozgásos aktivitását. Rendszeresen részt veszünk a város által szerve-

zett programokon, rendezvényeken melyek a környezetünk megóvásával, mozgással össze-

függőek. (Autómentes nap, Őrzők napja, Sportágválasztó, stb.) 

Az évkörben minden jeles napot a megfelelő helyén, kellő rákészüléssel és odafigyeléssel 

ünnepeljük meg, zenével, tánccal a népi hagyományoknak megfelelő irodalmi anyaggal, ér-

zelmi ráhangolódással. A jeles napokat igyekszünk színesebbé és minél érdekesebbé tenni a 

gyermekek számára-, ezért nem csak ünnepségeket tartunk, hanem az alkalmakhoz kapcsolva 

sokat kirándulunk, sétálunk. A „Madarász ovi” program segítségével megtapasztalást, ismere-

teket, élményeket adunk a gyermekeknek (sirályetetés, madáretető készítés, vadaspark, vízbi-

ológiai vizsgálat stb.). 

A folyamatos és megfelelő kommunikációt a családokkal kiemelten kezeljük. Számunkra 

sarkalatos a többcsatornás megfelelő és hiteles tájékoztatás, a szülői közösséggel való haté-

kony együttműködés, a folyamatos oda-vissza csatolás a szülők és óvodapedagógusok között. 

Az óvodai beszoktatás a szülők igényeit szem előtt tartva a szülőkkel együtt történik,  maxi-
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málisan betartva a fokozatosság elvét és a kisgyermek érzelmi biztonság érzetének megőrzé-

sét. A családias hangulat megteremtése és megőrzése érdekében több olyan hagyományos 

programunk van, amelyek az óvoda és családok közötti jó viszony ápolását segítik és erősítik 

(lámpás felvonulás, kézműves délutánok, családi napon kirándulás, nyílt napok a csoportok-

ban, sportnapok stb.). Az ünnepeket és az évzárókat a családokkal együtt készülve, őket be-

vonva, együtt ünnepelve éljük meg. 

Intézményünk nyitott minden mozgás és egészséges életmód iránt érdeklődő,- leendő óvodá-

sunk és családjaik- előtt. 

 

Alapítványunk a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, mely 1994 óta működik. 

Tevékenységének fő célja, hogy hatékonyan támogassa és kiegészítse az intézmény munkáját, 

mindig a gyermekek és az óvoda szempontjából az aktuálisan éppen legmegfelelőbb célra 

fordítva a bevételeit. Így az udvari játék, a fejlesztő játék, papír eszközök, könyvek, bútorok, 

textilek, elektronikus berendezések beszerzésére, folyamatos és szükségszerű cseréjére, pótlá-

sára, csoportszobai és udvari biztonsági intézkedések megvalósítására, színház, mozi, koncert, 

kirándulások és egyéb rendezvények megvalósításának anyagi támogatása az alapítvány fel-

adata, mely az önzetlen és folyamatosan beérkező szülői segítségnek köszönhető! 

 

Mottónk: 

“ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. 

Néhány magasabbra tud repülni, 

mint mások, 

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. 

Miért is hasonlítanád össze őket? 

Mindegyik MÁS! 

Mindegyik KÜLÖNLEGES! 

Mindegyik GYÖNYÖRŰ!” 

 

Jövőképünk: 

 Az óvodát őrizzük meg a boldog gyermekkor színterének. 

 Magas szakmai színvonalú óvodai nevelés biztosítása. 

 Tagóvodánk önálló, egyedi arculatának megtartása, ismertség kivívása a hitelesség 

terén. 
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Gyermekképünk: 

 

 Minden gyermek egyedi személyiség, szeretetre méltó lény, akiben az ígéret és a 

lehetőség lakozik. 

 Az érés törvényszerűségét figyelembe véve, minden gyermeket a saját képességének, 

fejlődési ütemének figyelembevételével fejlesztünk, biztosítva számukra az egyenlő 

hozzáférést. 

 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik, nyíltak, kiegyensúlyozottak, toleránsak 

másokkal szemben 

 Gyermekközpontú óvodai nevelés, a személyiség teljes kibontakoztatásával 

 

Nevelési alapelveink: 

A szeretetteljes gondoskodás elve - a gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, 

különleges védelme 

 A gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek 

kibontakozását lehetővé tevő nevelés és támogató környezet biztosítása 

 A szabad játék elsődlegességének tiszteletben tartása 

 A különbözőségek (másság) elfogadásának természetessé tétele 

 Az egyenlő hozzáférés, az egyenlő bánásmód és a hátránycsökkentés biztosítása 

 

Nevelésről vallott felfogásunk: 

Feltétel nélküli szeretet adásával, érzelem gazdag, biztonságos légkör megteremtésével, olyan 

gyermekközpontú nevelés, mely a gyermek tiszteletén alapul. Arra törekszünk, hogy a gyer-

mekek sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodai életet. 
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A program rendszerábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelés célja   A nevelés feladatai 

Anyanyelvi, értelmi fej-

lesztés és nevelés 

                      A tevékenység kerete 

                             Mozgás 

          Külső világ tevékeny megismerése 

 

 

 

 

 

 

                          A nevelés keretei 

            Tevékenységformák 

o Játék 

o Verselés, mesélés 

o Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

o Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 

o Mozgás 

o Külső világ tevékeny megismerése 

o Munka jellegű tevékenységek 

o Tehetséggondozás 

   Egészséges életmód   

             alakítása 

Érzelmi, erkölcsi, 

értékorientált közösségi 

nevelés 
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Nevelési célunk: 

Elősegíteni az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki szemé-

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

az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

ellátását is). 

Mit szeretnénk elérni? 

Fő feladatunknak tartjuk a 3-7 éves (szükség esetén 8 éves) gyermekek életkori és egyéni sa-

játosságainak, eltérő fejlődési ütemének (érési jellemzőik) szem előtt tartásával az egészséges 

személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi 

érettség kialakítását.  

 a gyermekek kapcsolatteremtő képességének fejlesztését -, hogy környezetükkel jól 

tudjanak kommunikálni, 

 értékek – normák kialakítását -, hogy megtanulják az egymásra figyelést, együttérzést, 

egymáshoz alkalmazkodást, az érzelmek feletti kontrollt, 

 az erkölcsi értékeket (a jó – rossz felismerését, az őszinteséget, az igazmondást) a 

nevelő személyes példáján keresztül, 

 rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítását, a testi képességek, a fizikai 

erőnlét fejlesztését 

              Óvoda kapcsolatrendszere 

Család, bölcsőde, iskola, közművelődési intézmények, 

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizott-

ság, Gyámügyi iroda, gyermekorvos ÁNTSZ 
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 az énkép – önismeret – önértékelés képességét -, hogy képesek legyenek helyzetüket 

felmérni az óvodai csoportban, később a társadalomban, 

 ,korukhoz mérten megfelelően ismeretekkel rendelkezzenek, 

 ápolják a hagyományokat, védjék az értékeket, a környezetet, ünnepeinken koruknak 

megfelelően vegyenek részt. 

 

Programunk a mozgás, az egészséges életmódra nevelés és a külső világ tevékeny meg-

ismerésére épül. Az egészséges életmódra nevelés és a külső világ tevékeny megismerése, a 

mozgás változatos tevékenységeken, tapasztalásokon keresztül, a játékba integrálva - segítik a 

szükséges készségek, képességek kialakulását, fejlesztését.  

A nevelés feladatai: 

1. Egészséges életmód alakítása: 

a.) Az egészséges életvitel igényének alakítása 

b.) A gyermek testi fejlődésének elősegítése  

 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal 

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

feladatok ellátása. 

 

2. Érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés  

Feladataink: 

 Érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Erkölcsi, szociális érzelmek fejlesztése, önkifejező törekvésük elősegítése 

 Másság elfogadására nevelés 

 Közös élményeken alapuló tevékenységek biztosítása 



117 

 

 

 Pozitív erkölcs tulajdonságok megalapozása (segítőkészség, figyelmesség, 

együttérzés) 

 A szokás és szabályrendszer megalapozásával a személyiség akarati tulajdonságainak 

fejlesztése (önállság, feladattudat, szabálytudat, önfegyelem, kitartás. 

 Szűkebb, tágabb környezetük megismerésével nemzeti identitástudatuk, keresztény 

kulturális értékek, a szülőföldhöz, családhoz való kötődés alapjainak lerakása. 

A kiemel figyelmet igénylő gyermekek speciális fejlesztésénél szakemberek segítség-

ének igénybevétele. 

 

3.Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés  

Feladataink: 

 A természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartása, egymás meghallgatására 

nevelés,a gyermeki kérdésekre adott valósághű (életkornak megfelelő), érthető 

válaszadás biztosítása. 

 Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés, kíváncsiság felkeltését, 

a gyermek tanulási vágyának kialakulását, a szűkebb-tágabb környezet nyitott, 

érzékeny, élményeken és tapasztalatokon alapuló befogadását. 

 Különböző tevékenységekben, élethelyzetekben, változatos cselekvések által szerzett 

ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, bővítése, gyakorlása. 

 A gyermek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: érzékelés, 

észlelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás. 

 A kreativitás és képzelet fejlődését támogató környezet biztosításával 

alkotóképességük alakítása, fejlesztésük elősegítése. 

 

A külső világ tevékeny megismerésére nevelés elősegíti 

 pozitív kapcsolatok alakulását 

 a természettel kapcsolatos helyes viszonyulásokat  

 pozitív érzelmi beállítódás kialakulását 

 a természet szeretetére, tiszteletére nevelés 

 a létrehozott értékek megbecsülését (ember által) 

 környezettudatos magatartás alapozását 

 minél több élmény és tapasztalatszerzés biztosítását 

 a környezet teremtse meg a felfedezés, rácsodálkozás lehetőségét 

 adott problémahelyzetek megoldására, kitalálására törekvést 
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 az emberi és tárgyi kultúra értékeinek tiszteletét, a hagyományok ápolását 

 matematikai tartalmú ismeretek szerzését, gyakorlását 

 a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességét 

 környezettudatos magatartás megalapozását 

 

Az egészséges életmódra nevelést sokrétű tevékenységek gyakorlásával biztosítjuk 

 A napirend rugalmas alkalmazása 

 A helyes életritmus kialakítása 

 A helyes, egészséges táplálkozás, testápolás 

 A testedzés, a betegségmegelőzés lehetőségeinek megteremtésére teret biztosítunk. 

 Pszicho motoros képességek és készségek fejlődésének biztosítása 

 Koordinációs és kondicionáló képességek fejlesztése 

 Spontán és szervezett testmozgások beépülnek a gyermeki személyiség egészébe. 

 Önkontrol, érzelem szabályozása, énkép, problémamegoldó gondolkodás, társas 

viselkedés, szabálytartás, együttműködés fejlődése. 

 

Egészségnevelés 

Szomatikus nevelés Pszichohigiénés nevelés 

Személyi higiénés 

nevelés 

 testápolás 

 fogmosás 

 hajápolás 

 wc használat 

 zsebkendő 

használata 

 egészséges 

táplálkozás 

 öltözködés 

 rendszeres testedzés 

 napi folyadék 

bevitel 

 pihenés 

 napfürdő 

Környezeti higiénés 

nevelés 

 óvoda tisztaságának 

megóvása 

 csoportszoba 

rendjének megőrzése 

 mosdó rendjének 

megőrzése 

 szellőztetés 

 portalanítás 

 szükségszerű eszköz 

lemosás, fertőtlenítés 

 használt papír 

zsebkendő helye 

 baleset megelőzés 

 

Pszichohigiénés 

nevelés 

 életkornak megfelelő napirend 

 lelki egészségvédelem 

 idegrendszeri egyensúly 

megóvása 

 stressz elhárítás 

 csoportba való integráció 

megvalósítása, elősegítése 

 érzelmi, intellektuális fejlődés 

feltételeinek biztosítása 

 relaxáció 

 deviancia profilaxisa 

(normaszegő magatartás 

kialakulásának megelőzése) 

 betegségből felgyógyult 
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 tiszta levegő gyermek szeretetteljes fogadása 

   

 nevelési terv 

 nyári tev. terv 

 nevelési terv 

 szervezési feladatok 

 nevelési terv és munkaterv 

 csoportnapló 

 

 

Szocio higiénés nevelés Mozgás 

 szocializáció alakítása 

 társas kapcsolatok fejlesztése 

 kommunikációs nevelés 

 feszültségek feloldása 

 másság elfogadása 

 szociális biztonság 

 kiegyensúlyozott, harmonikus óvodai 

légkör biztosítása 

 

 

 mozgásos tevékenység 

 mindennapos testnevelés 

 kirándulás 

 mozgás a szabadban 

 udvari tevékenységek 

 különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek mozgásfejlesztése 

 fejlődésében megkésett gyermek 

fejlesztése 

 átlagon felüli képességekkel rendelkező 

gyermekek mozgásfejlesztése 

 tehetséggondozás 
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 beszoktatás 

 anyanyelvi nevelés 

 nevelési terv 

 

 mozgásos tevékenység heti 2x 

 mindennapos testnevelés mindennap 20 ’ 

 tornateremben 

 szabadban 

 mozgásos játékok gyűjteménye 

 kirándulás havonta 1x 

 speciális, szakirányú mozgástervezés 

 differenciált fejlesztés 

 mozgás tehetséggondozó program 

 mozgásanyag korcsoportonkénti terve 

 mindennapi futás 
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A „Ficánkoló program” rendszerábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Ficánkoló program” célja: 

 A gyermekek természetes mozgásának fejlesztése, a szervezetük egészséges 

fejlődésének biztosítása. 

 Pszichomotoros készségek, képességek alakítása, formálása 

 Komplex testmozgások gyakorlása, személyiség pozitív fejlesztése 

Mindennapos 

testnevelés 

Mozgásos te-

vékenységek 

az udvaron 

Reggeli gyüle-

kező a torna-

teremben, 

mozgásos já-

tékok 

 

 

Délelőtti fu-

tás, kocogás, 

trambulino-

zás 

Ficánkoló prog-

ram 
 

Szervezett 

mozgásos te-

vékenység,  

Só szoba 

Speciális irá-

nyú mozgás 

fejlesztés 

 

 

Tehetség- 

gondozás 

Differenciált 

fejlesztés, 

adaptív neve-

lés, oktatás 

 

Délutáni 

sport prog-

ramok Tánc, 

Judo, Kosár 

ovi, Jóga 

 

 

 

Kirándulás 
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A „Ficánkoló program” feladatai: 

 A gyermek természetes mozgásigényének kielégítése 

 Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 Testi képességek fejlődésének segítése sokmozgásos játékokkal 

 Egyéni fejlettségi szinthez igazodó mozgásfeladatok gyakorlása 

 Egészségtudatos magatartás formálása 

 Örömteli, élményszerű mozgáskészség-fejlesztés, kihívást jelentő játékok szervezése, 

érzelmi biztonságban mozgó egészséges személyiségfejlődés biztosítása. 

 A mindennapos mozgás megszerettetésével a fizikailag aktív életvitel 

magatartásmintáinak kialakítása. 

 

A mozgásfejlesztés során figyelembe vett nevelési alapelveink 

 

Játékosság elve 

 

A játékosság az óvodai életnek és benne a tanulásnak is olyan 

elve, amelynek célja a gyermek, játékos beállítódásának és a 

játék dominanciájának figyelembe vétele a tanulás folyama-

tában. Tehát egyfelől jelenti az óvoda egész légkörének, mint 

a különböző tanulási formák színterének játékos hangulatát, 

másfelől jelenti (a kezdeményezett /irányított/ tanuláshoz 

kapcsolódva) azoknak a belső és külső feltételeknek a megte-

remtését, amelyek révén a játékban megnyilvánuló, ill. a já-

tékra jellemző vonások, játékelemek a tanulási tevékenység 

alkotó részévé válnak. 

 

Aktivitás elve 

 

A gyermek vele született aktivitásának tovább fejlesztése. A 

gyermeki próbálkozások ösztönzése, elfogadó és támogató 

segítése. Biztonságos és tevékenykedésre motiváló környezet 

megteremtése. 

 

Az élményszerűség elve  

 

Azon módszerek alkalmazása, mely az új mozgásformák, 

játékok elsajátításának és belsővé válásának elősegítésére 

irányulnak 
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A differenciált fejlesztés el-

ve 

 

Teljes tevékenységrendszerben történjen.(tanulás, magatar-

tás, cselekvés). Az egész gyermeki személyiségre hasson. Az 

önmegvalósítás lehetőségét kínálja. A humanisztikus gyer-

mekszemlélet érvényesüljön. Egyéni sajátosságokhoz igazo-

dó fejlesztés, egyéni bánásmód biztosítása. 

 

A komplexitás elve 

 

 

A nevelés és oktatás során számolunk a biológiai, fiziológiai, 

pszichikai és társadalmi törvényszerűségek hatásaival. Úgy 

és olyan jártasságokat közvetítünk (emberről, társadalomról, 

művészetekről, tudományokról, természetről), amelyek meg-

alapozzák a gyermekek műveltségét. Az óvodán kívül szer-

zett ismeretekkel, a tevékenységek egymáshoz kapcsolódá-

sával kamatoztatható tudást igyekszünk nyújtani. 

 

A gyermeki szabadság biz-

tosításának az elve 

 

 

A gyermek érdeklődését, akaratát önkéntességét tiszteletben 

kell tartani, mint egyén találja meg helyét a közösség-

ben. Önálló törekvéseinek támogatása értelmében a rászabott 

környezetben szabadon nyilatkozhat meg mindaddig, míg 

tevékenységével,  

magatartásával nem sérti a közösség érdekét, melybe tarto-

zik. 

 

A spontaneitás és az irányí-

tottság elve 

A gyermek lelki fejlesztésében nyújt hasznos segítséget. 

 

Motiváció elve 

 

 

A kellően motivált gyermek tud csak örülni, boldog lenni.  

 A gyermekek érdeklődésének felkeltése és fenntartása a ne-

velés-oktatás minden területén. 

Olyan lehetőségek ajánlása, változatos szervezési megoldá-

sok alkalmazása, amelyek fokozzák a gyerekek aktivitását, 

olyan módszerek alkalmazása, amelyekkel pozitív attitűdöt 

alakítanak ki, pozitív érzelmeket keltenek bennük. 
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Életkori sajátosságok figye-

lembe vételének elve 

 

 

A mozgásanyag kiválasztásánál, sorrendiségének meghatáro-

zásánál, a különböző módszerek alkalmazásánál, az ellenőr-

zésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátossá-

gait. A gyermekek fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üte-

méhez mérten kell biztosítani. Figyelembe vesszük értelmi, ér-

zelmi, pszichikai, szociális fejlettségüket. 

 

Esélyegyenlőség biztosítá-

sának elve 

 

 

Minden gyerek pozitív tulajdonságait emeljük ki. Személyes 

törődéssel, méltányossággal, igazságossággal, küzdeni tudá-

suk felkeltésével megakadályozzuk a hátrányos helyzetűek 

leszakadását. 
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IX.6 Bimbó Utcai Tagóvoda 

 

A BIMBÓ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MESTER ÉS KINCSES KULTÚRÓVODA EGYÉNI 

ARCULATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015 novemberétől Nyolcforrás Program nevet viselő Pedagógiai Programunk olyan élet-

feladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetük-

ben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. 

Mindezt, óvodánkban jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet 

feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a 

játékra, mozgásra, énekre, zenére, énekes játékra, a külső világ tevékeny megismerésére, raj-

zolásra, festésre, mintázásra, kézi munkára, a kommunikációra, a mesére, versre, a népi kultú-

ra átadására, ápolására épül. 

Ebbe a programba illeszkedik bele szervesen tagóvodánk egyéni arculata.  

Az évkörbe illeszkedő teendőnket Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd című könyve 

alapján határoztuk meg. Ez a rendszer ad teret az éves munkának, tevékenységünknek, és az 

abba illeszkedő jeles napoknak, ünnepi szokásoknak. Az évkörhöz, a természet munkájához 

való igazodás segíti közel hozni a gyermekekhez a tanult ismereteket, akik így testközelből 

sajátítanak el egy-egy munkához, jeles naphoz, ünnephez fűződő szokást, a kapcsolódó hie-

delmekkel, tevékenységformákkal, ételekkel együtt. 

Minden tanévkezdés előtt a „nyári gazdagságban” tervezzük meg éves tevékenységeinket, 

igazodva csoportjaink életkor és nemek szerinti összetételéhez.  

Az évkörhöz, a természet munkájához való igazodás segíti közel hozni a gyerekekhez a tanult 

ismereteket. Az óvodai életünkben az első egységet az „őszi érettség” jelenti. 
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A befogadás időszakában nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek lelki szükségleteinek kielé-

gítésére és érzelmi biztonságuk megteremtésére. Mesékkel, ringatókkal, babusgatókkal, ölbéli 

játékokkal segítjük ezt az időszakot. A lelki szükségletek kielégítése mellett fontos feladat a 

gyerekeknek megteremteni az egészséges, biztonságos környezetet. Az óvoda udvaráról ki-

lépve közösen fedezzük fel közvetlen környezetüket, az „örökbe fogadott patakpartot”, a Kál-

vária szabad terét. A természetben játszható játékokkal hívjuk fel a gyerekek figyelmét a 

„gondoskodásra” környezetvédelemre. A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésben a 

néptánc és a népi gyerekjátékok nyújtanak lehetőséget a fejlődéshez. Az eszközös ügyességi 

játékok, a sportjellegű népi játékok a testi képességek fejlődését segítik. A testápolás, egész-

ségmegőrzés szokásainak kialakításához a „természet terített asztaláról” szemezgetünk. Olyan 

játékhelyzeteket teremtünk, amiben a mindennapi gondozási műveletek elsajátítását gyako-

rolhatják a gyerekek. Az „otthonunk egészségben tartása” jelenti a környezetünk megóvását, 

védelmét. 

Célunk, hogy vegyük észre: az az érték, amit a népi kultúra hordoz, minden időben tartalmaz 

felhasználható elemeket. Ennek megfelelően építjük be az érzelmi, erkölcsi és értékorientált 

nevelés tervezésébe is. 

„Dolgos hétköznapok” alkalmat nyújtanak arra, hogy az idénynek megfelelő munkajellegű 

tevékenységekben, mindenki találjon életkorának megfelelő foglalatosságot. Ismerkedjenek 

meg a gyerekek a jeles napokhoz kapcsolódó legendákkal, időjárás megfigyelésekkel, népi 

gyerekjátékokkal. Tapasztalják meg, hogy milyen nemezelni, kukoricát morzsolni, tököt fa-

ragni, lámpást készíteni termésekből játékokat, ritmushangszert készíteni.  

Az „őszi érettség” egységét a „betakarítás ünnepével” zárjuk. Kinyitjuk óvodánk udvarát és 

együtt töltjük a délutánt a családokkal. 

András nap után „Téli álomba” merülünk. Kezdődik az advent, és ebben az időszakban sokat 

foglalkozunk a „tűzzel”, ami az összetartozást, a családi tűzhely melegét jelképezi. Olyan te-

vékenységeket végzünk, amiben erősítjük a gyerekekben a munkák nemi szerepek szerinti 

megosztását. Jeles napokhoz kapcsolódó szokásőrző játékokat játszunk. (Láncos Miklós, Lu-

cázás, Kántálás) Ezekkel a játékokkal lehetőséget teremtünk arra, hogy a „szunnyadó tehet-

ségből” segíteni tudjuk a „kibontakozó tehetség” alakulását. Megismerhetik a gyerekek a ka-

rácsonyi asztal jelképeit, a termőágra tett termések szimbólumát. Ezt az időszakot a családok-

kal együtt zárjuk le egy közös adventi estén. 

„Mindenben szem előtt tartsd a tisztaságot” A víz szerepét emeljük ki, mint életünk egyik 

fontos elemét. A víz, amely végigkíséri az emberi élet fontos eseményeit, a víz, mint elem, 
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amely éltet bennünket, amire vigyázni kell, amivel takarékoskodunk, de meg kell fékeznünk, 

ha fenyeget! 

Egészségünk védelme is kiemelt szerepet kap, a jeles napokhoz kötve, Gyertyaszentelő napja, 

Balázs napja. 

A vízkeresztkor kezdődő farsang, farsang farkán teljesedik ki. A farsangi játékunk tükrözi, 

hogy hogyan éltek, dolgoztak, vigadtak a felnőttek az ország különböző tájegységén. Az egy-

kori farsangok hangulatát a szülőkkel együtt éljük át. 

 „Tavaszi újulásban” 

Ez az időszak magába foglalja a böjti játékokat, a húsvéti ünnepkört, az iskolába toborzás 

szokását. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékeny-

ségek gyakorlása. A nemzeti identitásukat erősítjük ünnepi „Toborzó” játékunkkal. 

„Dolgozni szaporán” munkajellegű tevékenységet végzünk a szabadban. Felállítjuk „Jakab 

fáját”, a virághéten, ültetünk, Szent György napján, az udvaron teszünk rendet. Sokat kirándu-

lunk, az édesanyákat elvisszük a Skanzenbe, majorságba, erdőbe, Flórián napján olyan mes-

terembereket látogatunk meg, akik a „tűzzel” dolgoznak. 

Megint „Nyári gazdagságban” vagyunk. 

Lezárjuk az évet egy-egy ünnepi játékkal, ami lehet pünkösdölés, játszó, jeles naphoz kapcso-

lódó játékfűzés, mesefeldolgozás. Célunk minden játéknál ugyanaz, cselekvő tapasztalással 

fejlesszük a gyerekek személyiségét, átörökítsük a még lehetséges hagyományokat a gyereke-

ken keresztül a családoknak. 

„Kincses Kultúróvoda” révén, szoros kapcsolatot ápolunk kulturális intézményekkel 

 A Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kb. húsz éve vagyunk szoros kapcsolatban. A múzeum 

kínálta múzeumpedagógiai lehetőségek évek óta szerves részét képezik nevelési tervünknek. 

Számos óvodai rendezvényünk helyszíne a múzeum: szüret, házkörüli munkák, Mikulás, ke-

nyérsütés, malmos játék, anyák napja, gyereknap, évzáró. 

Az országos múzeumok közül a Szépművészeti Múzeummal az intézmény öt évet dolgozott 

együtt. A Múzeum zárásáig évente két alkalommal az óvoda nagycsoportos korú gyermekei 

vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Jelenleg a Nemzeti Galériába folytatódnak a 

foglalkozások. 

Tematikus múzeumok közül a Petőfi Irodalmi Múzeum Mesemúzeum és Meseműhellyel 

2013 óta dolgozunk együtt. A gyerekeknek érdekes élményt ad, hogy ez a Múzeum kifejezet-

ten nekik, az ő érdeklődésüknek megfelelően készült. A múzeumlátogatások során a mesék 

egy, az óvodában hallottaktól eltérő megközelítéssel ismertetik meg a mesevilágot, az ott hal-

lott zene, élőszó és interaktív megoldások, játékok mind az élményszerű tanulást teszik lehe-
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tővé számukra. A Mesemúzeum és Meseműhely programjára egy évben egy alkalommal me-

gyünk.  

A helyi múzeumok közül a Skanzen mellett a városi múzeumot, a Ferenczy Múzeumi 

Centrum-ot is látogatjuk a gyerekekkel. 2014-től részt veszünk a Bánáti Sverák József festő 

nevével fémjelzett óvodásoknak szóló szakmai programban is. A foglalkozássorozat négy al-

kalomból áll, ebből két alkalom a múzeum kiállításainak felfedezése, két alkalom pedig a ki-

állításokhoz kapcsolódó művészeti tevékenység egy keramikus, illetve egy festőművész segít-

ségével.  

A gyermekek zenei nevelésének fontos eleme a népzenén túl a komolyzene is, ezért a kezde-

tekkor aktív szervezői voltunk, és évek óta részesei vagyunk az ún. BonBon matiné prog-

ramnak is. A program célja az, hogy a résztvevő gyerekek egyenlő mértékben hozzájuthassa-

nak a komolyzenei programokhoz, így a részvételi díjat pályázati, illetve, alapítványi forrá-

sokból finanszíroztuk. Fontos számunkra, hogy a program eléréséhez ne kelljen sokat utazni, 

a program helyszíne könnyen, gyalogosan is megközelíthető legyen. A gyermekek az évi 

négy előadás során a zenei élmény mellett, megismerhetik a hangszereket is. 

A hangversenyek mellett az előadóművészet is megjelenik éves programunkban. A gyerekek 

a különböző ünnepi alkalmakon a szülőkből toborzott, vagy az óvónőkből álló csoport nép-

mesei előadásait láthatják. Óvodánkban az elmúlt évek során az alkalmi társulatok mellett 

számos bábtársulat is megfordult, közülük a Majorka Színház szellemisége illeszkedett leg-

inkább programunkba. Két játszó ember jól látható, részletesen kidolgozott, esztétikus bábok-

kal mutatja be interaktívan, nem paraván mögé bújva a meséket. A társulat évente két alka-

lommal látogat el óvodánkba. Az őszi látogatáskor 35-40 perces, a tavaszi látogatáskor egy 

összeszokott, az óvodai életbe beleszokott csoportnak pedig már 60 perces előadást hoznak, 

amit a négy éves gyerekek is örömmel néznek végig. 

A nemzeti identitás erősítésén – amit a néphagyomány-éltetés módszerével érünk el – túl, cé-

lunk a lokális identitás erősítése a Mesemozgató Filmnapok keretében. A mozi komoly is-

meretbővítési lehetőséget rejt, példát mutat a kulturált szabadidő-eltöltésre is. A program 

Szentendre város mozijában, a P’Art Moziban zajlik, évente két alkalommal. A mozilátoga-

táskor a gyerekek a Magyar Népmesék egyes részeit nézik meg tematikus fűzésben. Az óvo-

dás korosztály 20 perecet tud egybefüggően odafigyelni, így a tematikus blokkok két részlet-

ben kb. 20 perc időtartamúak. A két egységet a mesék témájához kapcsolódó mondókák, népi 

gyermekjátékok kötik össze. Az őszi időszak a befogadás, közösségépítés időszaka, ekkor ál-

latos, egyszerű meséket választunk a gyerekek számára, akiknek nagy élmény ilyen nagy felü-

leten mozgóképet látni. A hely lehetőséget ad a kultúrafogyasztó viselkedéskultúra elsajátítá-
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sára is. A tavaszi időszakban a bábelőadáshoz hasonlóan hosszabb lélegzetvételű meséket vá-

logatunk, a mesék témája a tavaszi időszakhoz igazodóan a párválasztás, királylányos, király-

fis történetek.  

Az óvodai nevelési programunkba épül a környezeti nevelést segítő Madarász ovi, foglalko-

zás, ahol a nagycsoportos korú gyerekek, ornitológus vezetésével összesen nyolc (négy gya-

korlati és négy elméleti) foglakozáson vesznek részt.  

A néptáncoktatás is jelen van programunkban, évente kb. 17 alkalommal (kéthetente) a dél-

előtti oktató-nevelő munka részét képezi.  

A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan, a népmesék, népi hagyományok, 

szokások mellett kiemelten fontosnak tartjuk a kortárs irodalmi művek jelenlétét. Ezért vettük 

fel a kapcsolatot a Parti Medve könyvesbolttal. A gyerekek a könyvesbolt által szervezett 

programokon, megismerkedhetnek az új kiadványokkal, találkozhatnak a könyvek írójával. 

Célunk, hogy segítsük a generációk közötti párbeszédet, az értékek átörökítését, a tanulás fo-

lyamatát. 
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IX.7 Szentendre Városi Óvodák 

 

 

„Mert nevelni és tanítani csak akkor tud az ember,  

ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell,  

mint ahogy a festő is csak úgy tud festeni,  

ha ismeri a színek természetét és lényegét.” 

 

 

ÓVODA KÖZPONT  

Pedagógiai Programja 

 

Epochális nevelési módszer, a művészet esz-

közeivel 

 

EPOCHÁLIS RENDSZERŰ PEDAGÓGIAI PROGRAM 
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Az epochális rendszerű tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetővé teszi, hogy a gyere-

kek érdeklődése tartósan egy területre koncentrálódjon, s e területen belül a legkülönbözőbb 

oldalról, sokfajta eszközzel, módszerrel közelítsék meg az anyagot. Az elmélyülés lehetőségét 

biztosítja a gyerekeknek a feldolgozandó témában. A tapasztalatszerzés folyamattá válik, az 

ismeretet összefüggéseiben, szervezettebbé váló észlelést és fejlődést biztosít. 

Az epochális rendszerű tevékenységekben megvalósuló tanulás olyan rendszer, amelyben: 

- a tervezett tanulás kötetlen, amelyben a 3-7 éves korú gyermekek képességei jobban 

aktivizálhatók, amelyben megőrizhetik autonómiájukat 

- önként, de egyszerre maximum nyolc gyerek vehet részt 

- elkerülhető, hogy legyenek olyan gyerekek, akik az önkéntesség miatt esetleg rendsze-

resen nem vesznek részt a szervezett tanulási folyamatokban 

 

A tanulási tevékenység szervezése epochákban történik, külső világ tevékeny megismerése, 

élő- élettelen környezet, környezetvédelem, munka, illem és matematika- epochák kieme-

lésével, melyek helyét és idejét a tanévben az aktualitás (pl. évszak) határozza meg. 

A külső világ tevékeny megismerése, és matematikai epochák ciklusokba rendeződve követik 

egymást. Egy epochába sorolt témakörök anyagával több hétig (2,3 akár 4 hét is) foglalko-

zunk folyamatosan. A naponta ismétlő feldolgozás megteremti a folyamatos gyakorlás fel-

tételeit, eredményezi továbbá, hogy a témakör feldolgozása mindig az egészből indul, majd a 

részek egymásra építésével az egészhez tér vissza. A témakör feldolgozásának mélységét 

mindig az epochális tevékenységekben részt vevő gyerekek egyénenkénti fejlettsége határoz-

za meg. A gyerekek öntevékenyen vesznek részt, a folyamatos egymásra épülő, fokozatosan 

gazdagodó, koncentrikusan bővülő tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre felfede-

zik az oksági viszonyokat, összefüggéseket, képesek azonosságok, különbözőségek meglátá-

sára, általánosításra, konkretizálásra és adott vagy választott szempont szerinti osztályozásra. 

Az epochákat témakörönként alakítjuk ki, hozzákapcsolva lehetőség szerint komplexen a ze-

nei- és mese-, versanyagokat, ábrázoló technikákat, mozgást. 

Az epochák időtartama (az, hogy hány hétig tart) a feldolgozandó témakörtől függ, ettől elté-

rés csak a kiscsoportban van. 

Az óvodapedagógusok kötetlen, mikro csoportos, egyéni fejlődésre, fejlesztésre koncentráló 

tanulási tevékenységet szerveznek, maximum nyolc gyermek részvételével, négy napon ke-

resztül, azonos témával, egyénekre szabott feladatokkal, módszerekkel, eszközökkel. 

A részvétel négy napon át a gyermekek számára lehetőség, eldönthetik, melyik napon vagy 

egy héten át hányszor vesznek részt a tevékenységekben. A bevonás minden tevékenységre 
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(verselés-mesélés, ének- zene- énekes játék-gyermektánc, külső világ tevékeny megismerése) 

vonatkozik. 

A tanulási tevékenységet játékidőben, jól elkülönített, a tanulásnak fenntartott helyen napon-

ta- megközelítően- azonos időben szervezzük, kialakítva, a nyugodt tanulási tevékenység fel-

tételeit: 

- elmélyülten játszó gyermekcsoport 

- jól átgondolt szokásrendszer (pl. halk beszéd, tapintatos viselkedés) 

- célszerűen berendezett csoportszoba. 

 

Az epochális programban az óvodapedagógusok ciklusmegosztásban dolgoznak. Ez azért in-

dokolt, mert a saját epochájukban, folyamatosan követni tudják a gyerekek tapasztalatszerzé-

sét, ismereteinek bővülését, képességeinek fejlődését. Követni tudják az évenként egymásra 

épülő folyamatokat. Saját ciklusanyaguk mellett ismerniük kell párjuk munkáját is, mert hi-

ányzás esetén egymást helyettesítik. Az együttműködés elengedhetetlen a gyerekek érdeké-

ben. A fejlesztés egyaránt az egyéni fejlettségre épül. 

Belső motiváció és nem külső kényszer hatására vesznek részt a gyerekek egy sajátos megis-

merő folyamatban, kivéve azokat, akik önként nem kapcsolódnak be és tankötelesek. Szá-

mukra esetenként kötelezővé válhat a részvétel, hisz nem maradhatnak ki rendszeresen a ta-

pasztalatszerzésből. 

Egyszerre kevés gyerek vesz részt a szervezett tapasztalatszerzésben, az óvodapedagógus 

minden gyermek tevékenységét külön- külön figyelemmel kíséri, kiküszöböli a sikertelensé-

get, kudarcot, növelve a gyermekek önbizalmát, mely fokozza aktivitását, teljesítményét. Se-

gítséggel vagy önkorrigálással javíttatja a hibát, rávezet a sikeres megoldásra, az iskolába me-

nőket fokozottan önellenőrzésre buzdítja.  

Fontos: hogy a gyerekekben pozitív viszony alakuljon ki a megismeréshez, ezen belül az is-

meretek szerzéséhez. Ezért a gátló kudarcok kiküszöbölésére kell törekedni, mert a siker örö-

me önmaga motiválja a gyermeket az újabb örömteli megismerő, tapasztalatszerző tevékeny-

ségre, tehát önmaga fejlődésének rugójává válik. Az óvodapedagógusnak pontosan tudnia 

kell, hogy az adott gyermeknek milyen szintű feladatot adhat ahhoz, hogy erőfeszítések árán 

sikerélményhez jusson, vagyis a tevékenység elvégzésének eredményeként képességei fejlőd-

jenek. 

Az óvodapedagógus mindig meggyőződik arról, hogy a gyerek érti-e a neki adott feladatot, 

megoldásra ösztönöz, kitartásra, újabb próbálkozásra buzdít, értékelésével erősíti a gyermek-

ben a reális önbizalmat, ami fokozza biztonságérzetüket, emocionális stabilitást eredményez. 
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Az epochális folyamatban megsokasodott a beszédhelyzetek száma, fokozódik a gyermekek 

beszédkedve, mert van idő és lehetőség mindenkit meghallgatni. Az óvodapedagógus úgy irá-

nyítja a beszélgetést- kiemelt módszernek tekinthető-, hogy a gyermekek kérdezhessenek, 

mert számunkra kérdésekkel jelzik, hogy érdeklődésük adott esetben mire irányul. A tevé-

kenység időtartama nem behatárolt, a gyermekek érdeklődésétől függ. Epochális rendszerben 

egy héten át akár négyszer is részt vehetnek a tevékenységekben, folyamatos gyakorlásra van 

lehetőség. Ilyenkor az óvodapedagógus figyel arra, hogy az előző napok eredményeire építve 

további fejlesztő tevékenységgel lássa el a gyermeket. Az óvodapedagógus kiválasztja az 

adott gyermek számára azt a feldolgozandó, alkalmazandó műveltségtartalmat magában hor-

dozó játékot, amely szerinte megfelel a gyermek tudásának, képességeinek. Az óvodapedagó-

gus a gyermek tudásából következtet a részképességek fejlettségi szintjére. Bizonytalanságok 

esetén meg kell erősíteni a tapasztalati tevékenységben szerzett tudást, hogy alkalmazóképes 

legyen. A gyermekek általában más-más feladatot kapnak, esetenként lehet azonos is, vagy a 

másik gyermek előző játékát is megkaphatják, ha azt az óvodapedagógus szükségesnek tartja, 

vagy a gyermek kéri. 

 

Sajátos pedagógiai arculat óvodai tevékenységi formái és feladatai  

 

A JÁTÉK    

                                                                   „Kisgyermekem, csak nézzél szerteszét,  

                                                                       éretted van itt minden, ami szép.”  

                                                                                                                             (Várnai Zseni) 

 

A játék az óvódás gyermek alaptevékenysége. A játékon keresztül tanul a legintenzívebben. 

Amikor játszik, a gyermekben emóciók zajlanak, erősödnek, képességek aktivizálódnak, me-

lyek egész személyisége fejlődésének rugója. A játékban a gyermek általában aktív, belső mo-

tivációból eredő érdeklődése hosszú ideig megmarad. képes sokáig figyelni, tevékenységére 

kitartás, elmélyülés jellemzi. A játék öröme, a siker érzése újra és újra tevékenységre ösztön-

zi.  

Ebből a felismerésből következik, hogy az óvodáskorban a pedagógiai értelmezésű tanulást a 

gyermekek számára játékokon keresztül kell szervezni, hogy a tanulásban is aktivizálhatók 

legyenek a fent jelzett folyamatok. Az epochális rendszerű tanulási folyamat erre épül. Egyér-

telműen el kell különíteni játékidőben játszott és a tanulási folyamatban felhasznált játékot. 

Az epochális tanulási folyamatban alkalmazott játék az idegrendszer összerendeződését segíti, 
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és minden esetben magában hordozza azt a műveltség- és tudástartalmat, melyet megértetni, 

elsajátítani, gyakoroltatni kívánunk a gyermekekkel. Ez mindig egyéni képességhez tervezett 

játék, amely arra szolgál, hogy az adott gyermek képességeit fejlessze öntevékeny részvételé-

vel. Ezek a játékok a képességfejlesztés eszközei és módszerei is egyben. Olyan eszközök, 

amelyek együttesen magukban hordozzák a játék és a tanulás pozitívumait. 

Az a cél, hogy a szenzoros és motoros rendszerek fejlődési és összerendeződési folyamatát- 

szín és alaklátás, egész-rész összefüggésének helyes felismerése, formaészlelés (forma, méret, 

felület, nagyság), motoros fejlődés (szem- kéz koordináció), finommotorika fejlődése, térész-

lelés- a játékokon keresztül segítsük, hiszen az alapfeltétele a magasabb rendű megismerő fo-

lyamatoknak, a sikeres iskolai tanulásnak. Játékok a gondolkodási műveletek gyakoroltatását, 

az emlékezet, a beszéd és a figyelem fejlesztését szolgálják. 

A játékok, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyermekek számára, önként, belső 

motiváció hatására vesznek részt a folyamatokban. Növelik a gyermek intellektuális aktivitá-

sát, kíváncsiságát, megtartják érdeklődését, fokozzák tudásvágyát, erőfeszítéseit, kitartását, a 

siker reménye újra és újra próbálkozásra ösztönzi. A vonzó játékok gyakorlása, új megoldá-

sok keresésére sarkallják. A tevékenység, a játék öröme, az öntevékeny részvétel a tanulás-

ban, a tudás szülte sikerélmény pozitívan befolyásolja a gyermek viszonyát a tanuláshoz, ki-

küszöböli a kudarcot, ami az iskolához való viszony alakítása szempontjából rendkívül fon-

tos. 

Kitűnő lehetőség nyílik arra, hogy a gyengébb képességű, gátlásos gyermekek a játékban 

megfeledkezzenek, legyőzzék félelmeiket, és minden esetben sikerélményhez jussanak az ő 

képességeiknek megfelelő játékfeladat megoldásával-, óvodapedagógusi segítséggel vagy ön-

állóan-, melyet fokoz az óvodapedagógus elismerése. 

A játékok lehetnek részterületet feldolgozók, komplex ismeretet gyakorlók. Érdemes úgy 

megtervezni, hogy a játék tovább fejleszthető legyen, vagy egy játékon belül lehessen a 

gyermek képességei, tudása szerint nehezíteni a feladatokat. A feladatadás változatosan tör-

ténhet attól függően, kinek szól. A gyermek feladatmegoldását kísérje figyelemmel az óvoda-

pedagógus. A verbalizmusnak is jelen kell lenni, vagyis az észlelt, öntevékenyen létrehozott 

eredményeket szóban is meg kell fogalmaztatni, tudósítani. 

Gondolkodjunk együtt, a gyermek mutassa be a saját következtetéseit. Adjon lehetőséget az 

óvodapedagógus arra, hogy a gyermek önállóan, önellenőrzéssel találja meg és javítsa ki a 

hibát, ha ez nem megy, akkor az ő rávezető segítségével. Vigyázni kell azonban, hogy a 

gyermek értse is a hibajavítás miértjét. Az epochális tanulásban és az egész óvodai életben ez 

az óvodáskorú gyermek eredményes tanulásának feltétele.  



135 

 

 

 A játékosság szerepe a gyermekek fejlődésével csökken, de új helyzetben, bonyolult szituá-

ciókban újra erőteljesen alkalmazni kell, mert segíti a megértést, az azonosulást, a szabálykö-

vetést. 

 

A kötetlenségről 

A kötetlenség a gyermek számára önkéntességet, választási lehetőséget jelent a tevékenységek 

közül. Eldöntheti, hogy: 

- részt vesz-e a tanulási tevékenységekben, vagy inkább tovább játszik 

- a hét melyik napján vesz részt és egy héten hányszor 

A kisebbeknek azt is jelenti, hogy felállhatnak az asztaltól vagy a tevékenység helyéről, és 

elmehetnek, ha akarnak- természetesen, csak akkor, ha a kapott vagy választott feladatukat 

befejezték- úgy, hogy a többieket ne zavarják. Az 5-7 évesek- akik tankötelessé válhatnak- 

csak akkor mehetnek el, ha elvégezték a feladatukat. Az ő esetükben követelmény az önfegye-

lemre épülő szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, feladattartás, szabálytudat erősítése, 

mint az iskola megkezdéséhez szükséges magatartás. Az óvodapedagógus számára tudatosan 

tervezett tanulási helyzetmegteremtését jelenti, naponta megközelítően azonos időben és he-

lyen- 

A tanulási folyamatban az óvodapedagógus felelőssége, nevelői kompetenciája, döntéshozó 

helyzete miatt megnő. A ciklusra, hétre meghatározott keretanyagból neki kell eldönteni, 

hogy melyik gyermeknek milyen nehézségű, feladatot ad, a differenciálást hogyan valósítja 

meg.  

 

Módszerek: 

Az epochális tevékenységekben megvalósuló tanulás leggyakrabban alkalmazott módszerei: 

Szabályjátékok, szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés, 6-8 fővel, egyéni fejlettség-

szerinti szempontokkal, cselekedtetés, tapasztalatszerzés, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, ér-

tékelés, hibajavítás, beszélgetés. 

A módszerek nem önállóan jelennek meg, összekapcsolódnak egymást erősítve, segítve a 

gyermek fejlettség szerinti befogadását.  

A tanulási tevékenységben a mikro csoportos egyéni, individualizált munkaforma szolgálja 

legjobban a gyermekek egyéni képességfejlődését. Csoport és páros munkaforma alkalmazása 

esetenként indokolt, például közös rajz, festés, éneklés, mesehallgatás, vagy két gyerek együt-

tesen old meg a tanulásban egy szabályjátékot. 
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E munkaformák pozitívumai: 

- együtt kell működni, figyelni kell egymásra 

- fejlődik az empátiás- és toleranciaképességük 

- megismerik egymást 

- csökken a szorongás a tanulási folyamatban 

 

Az Epochákban megvalósuló tevékenységek témakörei, eszközei 

Két fő epocha alakítható ki: külső világ tevékeny megismerése, élő- élettelen, környezetvéde-

lem, munka-, illem- és matematika. Mindkét epocha a környezetünk törvényszerűségének 

megismertetését szolgálja. Az élő természeti környezetben és a társadalmi környezetben be-

következett változásokat, a változások hatásait, következményeit, törvényszerűségeit, míg a 

matematika a környező valóság tárgyait mennyiségi, kiterjedések, stb., tehát matematikai ös--

szefüggések szempontjából vizsgálja. 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE, KÖRNYEZETVÉDELEM, ILLEM 

Alapelv, hogy tervezetten csak olyan témakörökkel lehet foglakozni, amelyek helyszínen, 

természetes környezetben feldolgozhatók, megmutathatók a gyerekeknek. 

A témakörök- az epochákban: 

- a települést, azon belül az óvoda szűkebb környezetét 

- a település természeti környezetét, jellemzőit, állat és növényvilágát 

- a közlekedést 

- az utazási lehetőségeket, mert az utazások során gyakorolják a közlekedést, megfigye-

lik a járműveket, megismerkednek társadalmi környezetükkel, megtanulnak tájéko-

zódni, eligazodni a világban. 

Öt témakör- epocha van: ősz (emlékezés a nyárra), tél, közlekedés, állatok, tavasz. 

A témakörökhöz szervesen kapcsolódnak a természetvédelmi feladatok, a munka és az illem.  

A természetvédelmi feladatokról: az indíttatást a természethez kötő pozitív érzelmi viszony, 

adja.  

A munka jellegű tevékenység az évszakhoz kötődik, tevékenységen keresztül történő tapasz-

talatgyűjtést és a munkára nevelést szolgálja. A gyerekek gondozzák a füvet, virágokat ültet-

nek, locsolnak, télen havat sepernek, stb. 

Illem: a környezeti neveléshez kapcsolódó természetes élethelyzetekben tanítsuk meg a 

gyermekeket a helyes viselkedésre, minden olyan dologra, ami a világban történő helytállásu-

kat megkönnyíti. Ahhoz, hogy a gyermek az élet produkálta helyzetekben mindig gyorsan és 



137 

 

 

megfelelően tudjon eligazodni, meg kell tanítani a helyes viselkedés és együttélés szabályait: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, tudakozás, kérés, étkezés, vendégfogadás, vásárlás, jó 

megjelenés, öltözködés, óvodán kívüli viselkedés, ajándékozás. 

Kiscsoportban csak kinti, azaz helyszíni tapasztalatszerzést szervezünk. A ciklus mindig két-

hetes, és nem követi benti alkalmazás. Cél, hogy a gyermekek cselekvésbe ágyazott közvetlen 

érzéki- észleleti úton szerezzenek tapasztalatot. 

Középső csoportban a témakörök feldolgozása 2-3 helyszínt és 1 hét benti (termi) felosztás-

sal történik. 

A nagycsoportosok minden ciklusban egy hétig a helyszínen elevenítik fel tapasztalataikat, 

ismereteiket, majd 2- 3 hétig benti tanulás következik, amely alkalmas az ismeretek alkalma-

zására, a gondolkodási műveletek gyakorlására, az alkalmazóképes tudás, a képességfejlődés 

megfigyelésére játékokon keresztül. 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE- MATEMATIKA  

A matematika a környező világ azon tárgyainak tulajdonságaival történő ismerkedést szolgál-

ja, amelyekkel a gyerekek nap, mint nap kapcsolatba kerülhetnek játékuk vagy más tevékeny-

ségük közben. A cél megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedések, cselekvések so-

rán fejlődjenek képességeik, alakuljon ki bennük pozitív viszony a későbbi matematikához 

úgy, hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, a rátalálás, felismerés, a tu-

dás örömét. 

A spontán helyzeteken kívül rendszeresen szervezni kell matematikatanulást, ahol lehetőség 

van a hatékony és tudatos egyéni képességfejlesztésre. A gyerekek a feladataikat matematikai 

játékokkal, játékos feladatokkal oldják meg. A matematikaciklusok szervezése, az epochák 

témaköreinek meghatározása, hetekre bontása középső- és nagycsoportban azonos. 

Négy epocha kialakítására van lehetőség, melynek ajánlott témakörei: 

I. epocha (4 hét): tapasztalatszerzés a környezet tárgyairól, azok tulajdonságairól 

II. epocha (3 hét): téri viszonyok tapasztalása (testséma, térbeli mozgások), irányok 

III. epocha (3 hét): kiterjedések térben, síkban 

IV. epocha (4 hét): tapasztalatszerzés tér- és síkmértani formákról, gyakorlás 

A keretanyagból kell az óvodapedagógusnak megkeresni, hogy a gyerekeknek egyénenként 

milyen matematikai játékkal fejleszti a képességeit, az ő egyéni fejlettségének megfelelően. 

Kiscsoportban is van matematikai tapasztalatszerzés, a ciklusok kéthetesek. A kiscsoportos 

matematikai anyag a közvetlen környezet tárgyainak tulajdonságaival történő ismerkedést 

szolgálja, közvetlen tapasztalás útján. 
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Ajánlott témakörök: 

I. epocha (2 hét) tapasztalatszerzés környezetünk tárgyairól (felismerés, megnevezés, 

szín és egyéb tulajdonság) 

II. epocha (2 hét) tapasztalatszerzés környezetünk tárgyairól (kisebb, nagyobb, több, ke-

vesebb) 

III. epocha (2 hét): téri viszonyok tapasztalása (testséma, mozgások, alacsony, magas, 

hosszabb, rövidebb) 

IV. epocha (2 hét): a tapasztalatok komplex gyakorlása 

Az óvodapedagógus a teljes ciklusra készül. A ciklus anyagát hetekre bontja, majd hetente 

egymásra építve megtervezi a heti részfeladatokat és a feladatokhoz a feltehetően felhaszná-

lásra kerülő játékokat. 

 

VERSELÉS, MESÉLÉS 

Mesét vagy verset- egy hétig ugyanazt-a hét minden napján hallanak a gyerekek, megközelí-

tően azonos időben. Szöveghűen, ügyelve arra, hogy a gyerekek képesek legyenek a belső 

képalakításra. A mesélés a kommunikációs képességfejlesztés legfontosabb eszköze. A mesén 

való részvétel a gyermekek számára mindig önkéntes. Ők döntik el, mikor akarják csak játék 

közben távolról hallgatni a mesét, és mikor akarnak közvetlenül részesei lenni ennek a folya-

matnak. Kis-, középső-, és nagycsoportban az anyag kiválasztásánál előtérbe kerülnek az 

életkori sajátosságok.  

A gyűjtemény nagyobb részét a magyar népmesék és népi mondókák, magyar gyermekkölté-

szet adják. Fontos a mesék, versek helyes arányának megválasztása, ne kerüljön egyik sem 

túlsúlyba. 

A mesék, versek komplexen kapcsolódjanak más tanulási tevékenységekhez. 

A mesélés játékidőn belül történik. A gyermekeknek ismerniük kell a mesélés alatti szabályo-

kat, szokásrendszert, például nem lehet kiabálni, játékeszközökkel finoman bánjanak.  

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása szempontjából a beszélgetés ki-

emelt módszer. A sok beszédhelyzet növeli a beszédkedvet. Nagyon fontos, hogy a gyerme-

kek megfigyeléseiket, tapasztalataikat, tevékenységeik mozzanatait fogalmazzák meg szóban 

is. Beszélgessenek egymással és az óvodapedagógussal, ha arra lehetőség nyílik. 

Jó kérdések segítségével, de önállóan fogalmazzák meg élményeiket, máshol szerzett tapasz-

talatukat. Kérdezzenek, vitassák meg a felmerülő problémákat.  

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
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 A programban az ének, zenének nincs meghatározott időpontja és napja. Így a hét minden 

napján játékidőn belül a mesét követheti az ének, ami egy másfajta játéklehetőség a gyermek 

számára. Aki akar, részt vesz rajta, aki akar az tovább játszik. Mivel a részvétel önkéntes és a 

résztvevők változók, ezért fontos, hogy a hét bármely napján legyen lehetőségük a gyerekek-

nek az énekes játékra. 

A zenei anyag témájában kapcsolódjon az adott epochához. A zenei anyag zömét a népi mon-

dókák, ölbeli játékok, népi gyermekdalok, és énekes játékok adják. Az ének- zenében egy hé-

ten át ugyanaz a zenei anyag. A zenei feladatokat is egy hétre kell bontani. 

A csoportszobában állandó, megszokott helye legyen az ének- zenének, amely megfelelő 

nagyságú a dalos játék számára. Lehetőséget kell teremteni a spontán zenélésre, éneklésre, 

táncra, mozgásra, improvizációs képesség fejlődésre. 

A zenei képességfejlesztés egyénre szabottan és kötetlen formában történik. A hasonló életkor 

nem jelent azonos fejlettséget, azonos feladatokat. A tervezésnek a fejlettségből adódó kü-

lönbségeket tükröznie kell. 

 

Néptánc, gyermektánc 

A néptánc nem kapcsolódik kötelezően a programhoz. Csak olyan csoportokban érinti meg a 

tánc a gyerekeket, ahol az óvodapedagógus tiszta szívvel azonosul a tánccal. Akik élnek e 

sokszínű eszközzel, azoknak tudniuk kell, a legfontosabb, hogy a gyerekek szeressék meg a 

zenét, a zenére képesek legyenek önfeledten mozogni, érzelmeiket kifejezni. Önként vehesse-

nek részt, ha akarják, utánozzák az óvodapedagógus táncát, de táncolhassanak saját koreográ-

fiájuk szerint is. 

A tánc a mozgásfejlesztés egyik eszköze. Hatására a mozgás többszöri ismétlésére fokozódik 

az összerendeződés, a mozgás céltudatosabb, pontosabb lesz. A mozgástempó gyorsul, a ne-

hezebb táncmozdulatok egyre tökéletesebb, koordináltabb mozgást eredményeznek. A tánc 

hatására ügyesebbek, hajlékonyabbak, rugalmasabbak lesznek, javul a testtartás, egész moz-

gásuk esztétikusabbá válik. 

Jelentős az együtt táncolás közösségerősítő hatása, hisz a gyerekeknek egymáshoz is alkal-

mazkodni kell.  

Művészeti programunk egyik eleme, a néptánc, gyermektánc. A program keretein belül elsa-

játított ismereteket mutatjuk be ünnepek, rendezvények, jeles napok alkalmával. 

Tehetséggondozó műhelyünk megvalósítása is ennek kereteire épül, 2 hetes rendszerességgel.  
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RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

Az ábrázoló tevékenység során a gyereknek hetente új, vagy más technikákat mutatunk be, 

tanítunk. Legtöbbször önálló elgondolás alapján dolgozhatnak, a témavezérlés ritka, alkal-

makhoz kötődik. 

Az új technika alkalmazása lehetőség a gyerekeknek. Az előző ciklusban használt eszközök 

mindig elérhetőek, használhatók, mindig azzal a technikával dolgozunk, amivel kitudják fe-

jezni magukat. 

A gyermekek alkotókedvét nem szorítjuk szűk időkeretbe. A hét minden napja szükséges ah-

hoz, hogy a gyermek a tevékenység gazdagságáért, sokszínűségéért, önmaga belső látásmódja 

kifejezéséért vegyen részt az ábrázolásban. Így valósítható meg, hogy a résztvevő gyermekek 

személyre szóló segítséget kapjanak, az óvodapedagógus követni tudja a szín-, formaviláguk, 

technikai ismeretük, eszközhasználatuk fejlődését. 

Fontos: hogy a gyermekek nap, mint nap lássák, tapasztalják, megismerjék az általuk hasz-

nált anyagok sokszínű tulajdonságát, variálhatóságát. Dolgozzanak gyakran természetes 

anyagokkal, ismerkedjenek meg az anyag formálhatóságával, nyomathagyásos technikával, 

festéssel, tépéssel, vágással, ragasztással, hajtogatással, bábkészítéssel, szappan-, viaszkarc-

cal, kollázs montázs, batikolás, stb. technikával. A festés, agyagozás állandó lehetőség legyen 

a gyermekek számára.  

Festhet, ragaszthat, tépkedhet vagy ollóval vághat, stb. a gyerek, ha kedvet érez hozzá. Min-

dig olyan technikával dolgozhat, amivel sikerélményhez jut, amivel ki tudja fejezni önmagát, 

ami újabb és újabb ábrázoló tevékenységre ösztönzi. Több napos munkában is szívesen dol-

goznak együtt. 

Fontos, hogy ne a csoport életkorát, hanem a gyermekek fejlődési ütemét vegyük figyelembe. 

A kifejezési mód kialakulására, kiforrására időt kell hagynunk, ezt úgy segíthetjük elő a leg-

jobban, ha a gyermek törekvéseit tiszteletben tartjuk, s építünk a belső motivációkra. 

Cél, hogy ábrázolja a gyermek a világot, ahogy ő látja, és nem, ahogy mi mondjuk neki. Na-

gyon sok belső indíttatású, belső élményre irányuló munka. A saját tapasztalatra, élményekre 

támaszkodva dolgoznak a gyerekek, bár ebben a korban az utánzásos tanulás is jelentős. 

 

MOZGÁS 

A rendszeres egészségfejlesztő mozgás az óvodáskorú gyermek lételeme. Az óvodának bizto-

sítania kell a mozgáshoz szükséges feltételeket, kiemelten azt, hogy a gyerekek naponta több 

órát szabadlevegőn mozogjanak.  
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A kiegyensúlyozott személyiségfejlődés feltétele a motoros képességek fejlesztése is. A testi 

képességek fejlesztése a mozgás tevékenységeken és a mindennapos mozgásfejlesztésen kívül 

az egész nevelési rendszerben jelen van. 

A mozgás kiemelt szerepet tölt be a motoros képességek fejlődésében.  Legfontosabb, hogy a 

gyerekek szívesen mozogjanak, fejlődjön önmagukhoz mérten mozgásképességük. Gyakorol-

janak olyan akarati tulajdonságokat, mint a fegyelmezettség, önfegyelem, kitartás, engedel-

messég. 

Kiscsoportban a feladat, hogy megszerettessük a mozgást. El kell érni, hogy minden gyerek 

elfogadja a mozgás tevékenységeken a kötelező részvételt. 

Középső- és nagycsoportban a terhelés fokozatos növelésére és a gyakorlatok pontos, fegyel-

mezett, kitartó végeztetésére törekedjünk. 

A csoport minden tagja egyszerre vesz rész a mozgás tevékenységben. A különböző fejlettsé-

gű gyerekeknek a gyakorlatok nehézségi fokozatok szerinti differenciálásával biztosítjuk a 

megfelelő terhelést. 

Az óvodapedagógus tartsa azt mindig szem előtt, hogy a tevékenységeken a részvétel mindig 

kötelező, a gyerekeknek meg kell tanulni végre hajtani az utasításokat. 

A gyakorlatvezetési formák legyenek alkalmasak arra, hogy: 

- a gyerekek megszeressék a mozgást 

- a gyakorlatok elvégzésére ösztönözze őket 

- érdeklődésüket folyamatosan fenntartsa 

- figyelmüket irányítsa 

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

A munka- bár játékból gyökeredzik- más indítékból, külső szükségességből motivált, felelős-

séggel jár, a végeredménye hasznos, szükséges, melyet a gyerekek tapasztalat útján fedeznek 

fel. Olyan fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, mint a kitartás, felelősségérzet, fegyelme-

zettség, erőfeszítésre késztet, pozitívan és sokoldalúan hat a motoros képesség fejlődésére. A 

munkában a gyerekek sokszínű tapasztalatot szereznek a környezetről, az anyagok milyensé-

géről, az eszközök használatáról. 

Fontos, hogy: 

- a gyerekek tudják, hogy mikor végeznek hasznos, eredményt létrehozó munkát 

- szívesen kapcsolódjanak be, önként vállalják a munkában való részvételt 
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- tanulják meg a munkavégzés pontos menetét, mert itt a részmozzanatokat nem lehet 

felcserélni 

- becsüljék meg mások munkáját, a közös tevékenység alatt tudjanak alkalmazkodni 

egymáshoz, pozitív viszony alakuljon ki bennük a munkához. 

- tapasztalják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, újra és újra el kell 

végezni 

Munkafajták: önkiszolgáló munka, mindennapi élettel kapcsolatos munkák, heti munka-

nap, környezet ciklushoz kapcsolódó munkák. 

 

EPOCHÁLIS PROGRAMUNK MEGVALÓSÍTÁSA A MŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL 

„Rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyermekek  

érzelemvilága, és ez elsősorban a tizennyolc év alatti  

életkor, addig a művészeti nevelésre, a befogadás  

képességének fejlesztésére helyeződjék a hangsúly”  

Freund Tamás   

 

A művészeti nevelés az érzelmekre épít és a gyermek tevékenységét, alkotókészségét hangsú-

lyozza. Alapelvünk, hogy gyermekeink szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag 

óvoda megteremtésével éljék meg óvodás éveiket úgy, hogy a művészet sokszínű hatása fo-

lyamatosan érje őket. A művészeti nevelés nemcsak hasznos, hanem teljességgel elengedhe-

tetlen az egész emberré válás programjában, mely igazi értékekhez juttat. Arra tanít, hogy a 

gyermek felfedezze, hogy milyen szépségek veszik körül, elvezet a harmóniára, felnyitja a 

szemet a világ rejtett csodáira. A művészeti tevékenység végzése közben a gyermek alkot, lét-

rehoz és ez az alkotás és létrehozás nem csak a tárgyak világában történhet meg, hanem lelké-

ben, belsőjében, személyiségében is. A különböző alapanyagokkal, technikákkal, művészeti 

ágakkal, városunk művészeivel való megismerkedésük által, az életkorukhoz és személyisé-

gük fejlettségéhez igazított feladatokon keresztül alakuljon ki igényük a saját élményből merí-

tett témák feldolgozására, bemutatására, mely segítse énképük megfelelő alakulását.  

Művészeti alkotónapjainkon felhasználjuk a vers, a mese, a dramatikus játékok, az ének és az 

énekesjátékok, a zenehallgatás, a rajz-mintázás, kézimunka léleknemesítő erejét. Különböző 

technikákat felhasználó innovatív alkotásainkból kiállításokat rendezünk, vagy a csoportosan 

készített munkák, óvodánkat díszítik. Minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, 

zenéhez, alkotó tevékenységhez. Ebben a szellemiségben valósítjuk meg nevelési feladatain-

kat óvodánkban.  
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Feladatunk, hogy fejlesszük a gyermekek mindazon képességeit, melyekkel formálódik sze-

mélyiségük, látásmódjuk, a fejlesztésüket segítő látás, hallás, tapintás természetes csatornáin 

keresztül. Őrizzük a hagyományokat, értékeket, mely által alakíthatjuk a gyermekek jó ízlését, 

esztétikai kultúráját, fejlesztve kreativitásukat, fantáziájukat, képzeletüket. Megismertessük 

őket olyan eszközökkel, módszerekkel, önkifejezési módokkal, amelyekkel képesek lesznek 

élményeik reprodukálására a művészetek területein. 

Célunk, a gyermekek és a művészetek közötti pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása, művésze-

teket értő, befogadó és művelő gyermekek nevelése.   

 

A Művészeti nevelés és a hagyományőrzés összekapcsolása  

A program a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását a művészeti nevelés részének tekinti. 

A lakóhely hagyományának megfelelően jelennek meg a népszokások, népi játékok, népme-

sék, népdalok. A hagyományok ápolása közben történő együtt játszás, együtt munkálkodás, 

tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi az előkészületeket és az ünnepet. Az ünnep nem me-

rev, erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együtt játszás.  

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Óvodánk nevelési programjában a tehetségígéretes gyerekek fejlesztése is kiemelt fontosság-

gal bír.  

Művészeti nevelésünk és a negyedévente tervezett művészeti alkotónapjaink lehetőséget ad-

nak a gyerekeknek, a különböző művészeti ágak megismerésére, alkotások készítése által pe-

dig kialakulhat nyitottságuk, érdeklődésük. Ennek megfelelően igyekszünk tehetségműhe-

lyünket meghatározni.  

Zenei tehetséggondozás 

Óvodánkban a tehetségígéretes gyerekek fejlesztése, nevelési időben, 2 hetente szervezett 

műhelymunka keretében zajlik. Ez a tevékenységforma lehetővé teszi az egyéni különbségek 

figyelembe vételét és differenciálását, melyben kidomborodik az egyéni személyiségfejlesz-

tés, mely az adott gyermek aktuális állapotához fejlettségéhez igazodik. 

A zenei tehetséggondozás célja: A tehetségígéretes gyermekek zenei képességeinek maximá-

lis kibontakoztatása, zenét értő, szerető, muzikális személyiség megalapozása, zenei anya-

nyelvünk ápolása. A különböző zenei képességek készségek fejlesztése, kibontakoztatása, 

éneklési készség fejlesztése; hallásfejlesztés; belső hallás fejlesztése; ritmusérzék fejlesztése, 

érformák mozgásformák, tánc.   
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Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező 

gyerekeket. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, jól felszereltek. Udvarunkon sok játszó-

eszköz található, mely a gyermekek tartalmas és fejlesztő játékát segíti. A Duna part közelsé-

ge, a családi házas jelleg, a zöld övezet jó lehetőséget biztosít a környezeti sétákhoz, rövid ki-

rándulásokhoz. 

Környezettudatos és matematikai képességeket fejlesztő epochális programunk célja:  

 

Mély természet szeretet kialakítása, az élő természet szépségeinek megláttatása. 

Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, termé-

szetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. 

Szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés. 

Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő ké-

pességgel rendelkező gyerekek nevelése. 

 

Epochális tanulási tevékenységünk kiemelt területei:  

Környezettudatos nevelés 

Matematikai nevelés 

Munkára nevelés 

Illemre nevelés 

 

A külső világ tevékeny megismerése epochákhoz szorosan kapcsolódnak a  

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás - nevelési területek. 

 

„Had fusson a gyermek álmok fuvallatán 

Csapongva illanó arany lepkék után!  

Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,  

Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű „ 

(Pósa Lajos)   
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Környezetvédelmi feladatok: 

Védjék, ápolják a növényeket. 

Ne tépjék le a virágokat, gyönyörködjenek bennük. 

Óvják, védjék, figyeljék meg a bogarakat, állatokat. 

 

Évszakhoz kapcsolódó munkák: 

Virágmaggyűjtés, fűgondozás      

Levélseprés, gyűjtés folyamatosan. 

Játszóterület növényzetének gondozása, megóvása. 

Illem: 

Köszönés. 

Bemutatkozás. 

Az utcán halkan beszélgetünk. 

A járda egyik szélén megyünk. 

Ismerősöknek köszönünk. 

Ha kapunk valamit megköszönjük. 

Nem elvesszük, hanem elkérjük azt, amire szükségünk van. 

 

Fontos számunkra: 

az erkölcsi és közösségi nevelés 

az anyanyelvi nevelés 

az egészséges életmódra nevelés megvalósítása 

a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása - ezen belül kiemelten a beszéd-

fogyatékosok fejlesztése - Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyerekek beszédfej-

lesztését a tehetséggondozás 

 

Tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely során fejlesztjük ér-

telmi, motoros, kommunikációs képességét, érzelmi és akarati tulajdonságait, szociális maga-

tartását, önállóságát. A játék során lehetősége van megvalósítani önmagát, vágyait, önkifeje-

zésre van lehetősége, fejlettségének legjobb mutatója. 

Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek fejlesztése a természetes környezetben és való-

ságos tárgyakon történt szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés során, egyéni fejlett-

ség szerinti szempontok alapján történjen. 
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A tanulási folyamatban a gyermekek öntevékenyen vesznek részt. Az egymásra épülő ismét-

lődő tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel az oksági viszonyokat, ös--

szefüggéseket. Képesek azonosságok, különbözőségek meglátására, általánosításra, konkreti-

zálásra, szempontok szerinti osztályozásokra. 

 

A tanulási tevékenységek mikrocsoportos formában, hat gyermek részvételével történnek. 

A tanulást segítő játék, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek számára. Ön-

ként, belső motiváció hatására vesznek részt benne.Az óvodapedagógusaink minden gyermek 

tevékenységét külön, külön figyelemmel kísérik, segíteni tudnak a kellő pillanatban - ezzel ki 

tudják küszöbölni a sikertelenséget, a kudarcot. Pozitív viszonyt tudnak kialakítani a tanulás-

hoz. 

Feladatmegoldásra ösztönöznek, kitartásra buzdítanak, a gyerekek önbizalmát, biztonságérze-

tét erősítik. Differenciált, egyéni fejlesztés során - a mindennapos foglalkozások keretében - 

lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra.  

Van idő és lehetőség mindenkinek a meghallgatására. A tanulási folyamatban a beszédhelyze-

tek száma megnő, fokozódik a beszédkedv. Ilyen légkörben a bátortalanok is megszólalnak. 

 

Kedvelt a gyermekek körében a Madarászovi programunk, melynek keretében kirándulunk, 

túrázunk, és természetes élőhelyükön figyeljük meg az állatokat.  

 

Népi kultúránk átörökítését, értékeinek továbbadását kötelességünknek érezzük. A feldolgo-

zott népszokásokon keresztül megéreztetjük a gyerekekkel az összetartozás melegségét, a kö-

zös vidámság örömét. Megismertetjük a különböző életmódokat, megtanítjuk tisztelni az idő-

sebbeket, gyakoroljuk a viselkedés és az illem különböző formáit, számba vesszük az év jeles 

napjait. A személyiségfejlesztés egyik eszköze a munka és a munka jellegű játékos tevékeny-

ség. Végzése közben a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket 

szereznek természeti és társadalmi környezetükről. Óvodánk is csatlakozott a Gondolkodj 

Egészségesen Programhoz. Heti munkanapunkon vitaminsalátát készítünk, ezzel is felhívva a 

figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára 
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IX.8 Izbégi Tagóvoda 

 

 

I. Bevezető, az óvoda sajátos arculata 

 

Izbég 700 éve lakott település, ma Szentendre kertváros jellegű része. Itt áll egy régi tornácos 

épület az iskola szomszédságában, amely a valamikor postaként üzemelt, utána alakították át 

óvodának. Óvodaként 2010-ben ünnepelte100. születésnapját. Az épület megfiatalodva várja 

a gyerekeket, hisz az elmúlt 18 évben kívül- belül megszépült.  

Mit tartunk a legfontosabb feladatunknak? 

 

„A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, 

jó ítéletű, értelmes, tettre kész, 

szép célokért hevülő és áldozó embereket, 

akik meg tudják érteni és élni a szépet 

és nagyot minden téren, 

akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, 

akik megértik a dolgok összefüggéseit, 

akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, 

amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, 

és jóakaraton épülhet." (Szentgyörgyi Albert/ 

 

Kétszeres zöld óvodához méltón egészséges, környezetükkel harmonikus kapcsolatban élő 

gyermekeket álmodtunk meg. Pedagógiai programunk fő célkitűzése: az egészséges életmód-

ra nevelés, és a környezet megismerésére, védelmére nevelés. Ehhez alakítottuk ki a termé-

szetbarát berendezésű csoportszobákat és a szabványoknak megfelelő madárbarát udvart. A 

megújult környezetet a három csoport számára galériákkal, sok zöld növénnyel rendeztük be. 

Az udvaron (alsó, felső udvar) sokféle változatos tevékenységhez teremtettünk feltételeket 

KRESZ-pályával, veteményes, fűszer, virágos és sziklakerttel, komposztálóval, futballpályá-

val, madáritatóval, madárodúkkal, rovarhotellel. A fejlesztésekben nagy szerepe van a 2002-

ben létrehozott alapítványnak) „Gyöngyszem” Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány (és annak a kö-
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zösségnek, amely azonosult az óvoda által kitűzött célokkal és a fejlődés mellé állt több éven 

keresztül.  

A zöld jeles napok megünneplése, a madarász-ovi program mind azt szolgálják, hogy segítsék 

megismerni a körülöttünk levő világot, mert akik ismerik, azok tudják megvédeni.  

Nemcsak az udvar, hanem a közelünkben lévő táj is segíti az elemi ismeretek megszerzését, s 

a mozgáshoz is tágabb teret biztosít.  

Ovi- ösvények vezetnek a Bükkös –patak partjára, a Csicserkó dombra, a Kő-hegyre. Meg-

hívnak bennünket a családi házakba állat simogatásra, szüretre.  Mindezek hozzájárulnak ah-

hoz, hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a természettel.  

A gyerekek számára nemcsak örömforrást jelentenek a kirándulások, séták, túrák, hanem se-

gítik testi és lelki fejlődésüket is. Óvodánk életének gazdagságát, színességét a régi hagyomá-

nyok mellett újak is fokozzák. Az Őszi teadélután, az Adventi gyertyagyújtás, az Egészség 

hét, az Öko hét nyitottabbá teszik mindennapjainkat és a szülőket is életünk részesévé teszik. 

Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a viselkedéskultúrát, pozitív értékeket ültessünk el 

óvodásainkban. Ezért szervezünk színházlátogatásokat, elmegyünk múzeumba, kiállításra, 

hangversenyre. A nemzedékek közötti kapcsolatot erősítjük, ápoljuk, amikor az öregek nap-

közi otthonában, egy évben többször műsorral, ajándékkal kedveskedünk az idős embereknek.  

 

Az óvoda sajátos arculata 

 

Környezet megismerésére nevelés 

Cél: 

 a természet megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a környezet védelmére 

nevelés. 

 a gyerekek természeti ismereteinek bővítése, a környezetünk növény és állatvilágának 

bemutatása. 

 hagyományok őrzése 

 a környezetvédő életmód megalapozása 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 gyerekek közvetlen tevékeny bevonása a környezetvédő munkába, néhány védett nö-

vény és madár megismertetése.  

 a természetben a helyes viselkedésmódok elsajátítása 
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 a természetsarok kialakításával, mindennapi gondozásával a gyerekek felelősségtuda-

tának fejlesztése. 

 az állatok és növények életének megfigyeltetésével, azok tulajdonságainak megismer-

tetése 

 versek, elbeszélések előadása a természetről, állatokról. Séták, kirándulások szervezé-

se az óvoda közelében és a távolabbi tájakra (Bükkös-patak, Fővárosi Állatkert, Mo-

gyoróhegy) 

 a népi kultúra, a népi hagyományok, jeles napok (Márton nap, Advent, Lucázás, Far-

sang, Húsvét) és a műalkotások megismertetése (Skanzen, Kovács Margit Múzeum) 

 folyamatos és alkalmankénti lehetőségek biztosítása, amikor a gyermekek tevékeny 

részesei lehetnek környezetük alakításának. 

 a csoportszobákban természetsarkok létesítése, termések gyűjtés, akváriumok telepíté-

se, halak gondozása 

 Gyógynövény és sziklakert építése, gazdagítása folyamatosan, a gyógynövények 

hasznának felismertetése. 

 a fákra madáretetők telepítése, télen a madarak etetése, itatása és folyamatos megfi-

gyelésük. 

 az állatok természetes körülmények közötti megfigyeltetése a családi házaknál. 

 hagyományok ápolása, amelyek hangsúlyozzák a környezetvédelem fontosságát: Álla-

tok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap, az 

örökbe fogadott Szerb–kereszt gondozása stb. 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 a gyermekek kedvelik a korosztályuknak megfelelő természetről szóló verseket, elbe-

széléseket 

 ismerik közvetlen környezetük növényeit, állatvilágát 

 szeretnek kirándulni, elsajátítják a helyes viselkedést a természetes és épített környe-

zetben. Gondozzák külső, belső környezetüket 

 etetik a halakat, madarakat, gondozzák a növényeket 

 természetes anyagokat, terméseket használnak kézműves tevékenységükhöz 
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Az egészséges életmódra nevelés 

Cél: 

 egészséges, testileg, lelkileg érett gyerekek nevelése, akiknek belső késztetésévé válik 

az egészséges életmód. 

 a gyermekek egészségének védelme, edzése. 

 a testi képességek és a mozgás fejlesztése. 

 egészségmegőrző szokások megalapozása 

 ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környe-

zet kialakítása. 

 kirándulások, séták szervezése 

 az időjárástól függően minél több foglalkozás szabad levegőn tartása 

 természetes anyagú játékok beszerzése, az udvar folyamatos fejlesztése, ahol a gyere-

kek megtalálják a mozgásigényüknek megfelelő játékokat. (KRESZ-park. mászókák, 

hinták) 

 esztétikus, környezetbarát csoportszobák kialakítása sok zöld növénnyel, természetes 

alapanyagú bútorok, berendezési tárgyak felhasználásával 

 zöldség, gyümölcs-napok szervezése 

 a problémákkal küszködő gyermekek fejlesztő pedagógushoz, vagy más szakember-

hez irányítása 

 

Az óvodáskor végére várható fejlettségi szint: 

 

 szeretnek mozogni szabad levegőn 

 fejlődik mozgáskoordinációjuk 

 jól érzik magukat a csoportszobában 

 szeretik a zöldségeket, gyümölcsöket 

 szakember segítségével fejlődnek készségeik 

 

II. Gyermekkép, óvodakép, multikulturális nevelés 
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Gyermekkép 

Célunk a 3- 8 éves gyermeki személyiség kibontakozásának segítése, a sokoldalú, harmonikus 

fejlődés lehetőségeinek megteremtése a családi nevelést kiegészítve.  

Ezért célunk hogy a hozzánk járó gyermekek örömmel, boldogan jöjjenek intézményünkbe. 

Minden területen gyermekközpontú, és családias óvodának valljuk magunkat mind a falusias 

jelleg, mind a szülőkkel való közvetlen kapcsolat, mind értékrendünk, nevelési módszereink 

terén. Ebben a családias intézményben fontos, hogy a gyermekek minden társukat ismerjék és 

bármely felnőtthöz bátran forduljanak. Zöld óvodaként kiemelt feladatunk –már csak a helyi 

lehetőségek kiaknázásával is- a környezettudatos magatartásra, a környezet és a természet vé-

delemre nevelés és az értékek védelmére való igény kialakítása tudatos pedagógiai munkával.   

Óvodakép 

Fő célunk közel hozni a természetet, az egészségvédelmet gyermekeinkhez. A természeti kör-

nyezet adta lehetőségek kihasználásával (séták, kirándulások, játék az udvaron, a patakpar-

ton…) tevékenységeink, óvodai életünk megszervezésével (zöld jeles napok, és saját jeles 

napjaink megünneplése) valamint az udvarunk (fák, odúk, etetők, rovarhotel, komposztáló, 

futballpálya, KRESZ pálya, fűszerkert…), csoportszobáink kialakításával (természetes anya-

gok használata, akvárium, természet sarok). 

A pedagógusok és a többi dolgozó befogadó attitűdje meghatározó, mivel ezzel tudunk példát 

mutatni a hozzánk járó gyermeknek az elfogadásról, illetve az előítélet mentes együtt élésről.  

 

III. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

Személyi feltételek 

Tagóvodánkban 6 óvónő (közülük 1 tagóvoda vezető) 3 dajka 1 pedagógiai asszisztens lát el 

nevelői munkát, 1 karbantartó pedig kertrendezési, karbantartói munkát. 

Az óvónők a városban működő szakmai munkaközösségek aktív tagjai (Szentendrei Óvónők 

Környezetnevelői Munkaközössége, Tehetséggondozási Munkaközösség, Kompetencia Alapú 

Nevelői Munkaközösség) folyamatosan képzik magukat (továbbképzések, tanfolyamok, 

szakmai műhelyek…) Szakképzett, naprakész dajkáink, pedagógiai asszisztensünk az óvodai 

nevelés segítői.  Dolgozóink munkájának szerves része mind a Zöld óvoda-, mind pedig az 

egészségnevelési arculat beépítése. Rugalmas, kreatív, innovatív testülettel dolgozunk. 

A sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli nehézségekkel küzdő 

gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését utazó gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus, logo-

pédus, valamint gyerekpszichológus végzi heti rendszerességgel. 
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Tárgyi feltételek 

Óvodánk berendezéseinek döntő része természetes anyagokból készült. Minden csoport ren-

delkezik akváriummal, természet sarokkal, növényekkel. Folyamatosan karban tartott, frissü-

lő, újuló berendezéseink, játékeszközeink segítik a pedagógiai munkánkat, a gyermekek biz-

tonságos játékát, fejlesztését. Tornateremmel sajnos nem rendelkezünk, de tornaszerekkel el 

van látva intézményünk. Az udvari játékok (labdák, hajtányok, motorok, biciklik, homokozó 

játékok, fa kockák, rajzeszközök, trambulin, KRESZ táblák stb.), mászókák, hinták, homoko-

zók, padok, a kertünk növényei szintén folyamatos ellenőrzés és karbantartás, gondozás alatt 

vannak. Az udvart folyamatosan gondozzuk, a gyermekekkel együtt is, a karbantartónkkal, 

illetve évente egyszer önkéntes munka során a szülőkkel is (ilyenkor nagyobb munkák, pl. 

festés, csiszolás is történnek). 

Konyhánkban turmix, gyümölcs centrifuga, robotgép, a sütéshez szükséges eszközök, tálak 

mind fellelhetők, ezeket a gyermekekkel rendszeresen használjuk is. IKT eszközök (vetítő, 

diavetítő, hangfal, CD lejátszó, rádió, számítógép) is jelen vannak tevékenységeinkben. 

Az óvodában dolgozó minden felnőttnek feladata a játékeszközök megfelelő állapotának fel-

mérése. 

Az óvodai élet megszervezése 

Napirend-hetirend 

Napirendünk kialakítása az óvoda házirendjében foglaltakra alapszik (gyermekek fogadása, 

kapu zárása, nyitva tartás), de minden csoport az életkori sajátosságokhoz és a pedagógiai atti-

tűdhöz mérve alakíthatja ki magának. Ilyen például az alvás, étkezés ideje, ez az életkori sajá-

tosságokhoz mérten csoportonként változó, a tevékenységek hossza is (kiscsoport 10-15 perc, 

középső csoport 15-20 perc, nagycsoport 30-35 perceddig terjed maximálisan a gyermekek 

figyelme) a csoport szokás és szabályrendszere, hetirendje pedig pedagógiai attitűdtől függő. 

 

Napirendünk szervezésének célja a folytonosság, a keretek megadása, mely ritmust ad a nap-

nak, ami az óvodás életkorban a biztonságérzetet erősíti a gyermekekben, valamint az időér-

zékelést segíti elő (pl. ebéd után jön anya, a gyermek tudja, hogy ha az udvaron sorakozunk, 

nemsokára öltözés, kézmosás, ebéd, és már itt is van anya). Mindazonáltal az állandó napi-

rendnek fontos rugalmasnak is lennie, mivel egyes események, programok miatt változhat a 

megszokott ritmus.  
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A csoportszervezés elvei 

Óvodánk 3 tiszta életkorú, esetenként (a jelentkező gyermekek életkorától függően) részben 

osztott korcsoportokban működik. A csoportokat összeszokott óvónő és dajka hármas vezetik 

keresztül a kis-, középső- és nagycsoporton át.  

 

Az óvoda kapcsolatai 

Óvoda – család kapcsolata 

Célunk a szülőkkel a jó kapcsolat kialakítása, mivel az óvodai nevelés az otthoni nevelést ki-

egészítve működhet csak eredményesen. Családlátogatások során betekintést nyerhetünk az 

otthoni életbe, mely a pedagógiai munkánkat és a gyermekek megértését is nagyban elősegíti 

mindazon túl, hogy a szülőkkel való kapcsolatépítés is megtörténik. Szülői értekezletek, foga-

dó órák, beszélgetések során közvetlenül, a faliújságon, e-mailben közvetetten tájékoztatjuk a 

szülőket az óvodai programokról, fontos eseményekről, a gyermekekkel kapcsolatos informá-

ciókat egyéni beszélgetések, fogadóórák alkalmával osztjuk meg velük. Fontos, hogy a szülő-

vel partnerkapcsolatot tudjunk kialakítani a megfelelő pedagógiai munka érdekében. Családi-

as, falusias óvoda lévén szerencsére ez jól működik.  

Óvoda- tagóvodák 

Városunkban 8 önkormányzati fenntartású óvoda alkot egységet. A nem közvetlen kolléganők 

is jó kapcsolatot ápolnak egymással, segítik egymást, továbbképzéseken, szakmai napokon, 

munkaközösségi rendezvényeken, értekezleteken, pedagógusnapon találkozhatnak. 

 

Kapcsolattartás formái: 

Szóbeli: telefon, személyes kommunikáció, óvodalátogatás, értekezletek, továbbképzések, 

szakmai napok, rendezvények, munkaközösségek 

Írásbeli: e-mail, levél 

 

Óvoda- Madarász óvoda 

A Madarász ovi program évek óta programjaink szerves része. Zöld óvoda és Madárbarát 

kertként remekül beilleszthetőek nevelési tervünkbe, arculatunkba az előadások, gyakorlati 

bemutatók, tanulmányi kirándulások. Fontos a jó kapcsolat az ornitológussal, aki a gyerekek-

hez igen közel áll, remekül ért a nyelvükön, s rengeteg hasznos tudás ad át nekik minden alka-

lommal. 
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Az adott félévre előre, időben egyeztetjük az ornitológussal, illetve a résztvevő csoportokkal a 

programokat. Telefonon, illetve személyesen tartjuk a kapcsolatot egymással. 

 

Óvoda – Gondozási Központ 

Hagyományőrzés: az 1998. augusztus 1-jén kötött kölcsönös együttműködési szerződést meg-

erősítjük. 

Ez a szerződés az idős emberek támogatását és a gyermekek érzelmi és értelmi fejlesztését 

segíti, az idős emberek tiszteletére, szeretetére nevelésen alapul. 

 

Kapcsolattartás formái: 

Az Idősek Világnapja alkalmából a nagycsoportosok műsort adnak. 

Anyák napján műsorral és ajándékkal köszöntjük a nagymamákat 

 

Óvoda-bölcsőde kapcsolata 

Céljaink 

Biztosítani a gyerekek számára: a biztonságot, a nyugalmat, a folyamatosságot, a fejlődést, a 

fejlesztést. 

Az óvodai beiratkozás előtt a bölcsőde vezetője tájékoztatást ad az intézményükből várható 

gyermekek létszámáról. Évente egyszer a leendő kiscsoportos óvó nénik ellátogatnak a böl-

csődébe, ahol az intézményvezető bemutatja a csoportokat, az intézményt és a dolgozókat. 

 

Kapcsolattartás formái: A kapcsolatot az óvodavezető tartja 

Személyes beszélgetés 

Kölcsönös látogatás 

Közös programok 

 

IV. Egyéni arculathoz illeszkedő tevékenységek, programok 
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Ünnepek, jeles napok, óvodai rendezvények, események 

Esemény Tartalom Résztvevők 

Beszoktatás 

Körülbelül októberig a kiscso-

portosok beszoktatási időszaka 

van az óvodában, a szülővel 

közös beszokás időtartama 

maximum 2 hét. 

- az óvodakezdés a szülővel, 

közös beszokással kezdődik, 

év közben érkező gyerme-

kek esetén is 

- folyamatos, fokozatos be-

szoktatás (eleinte csak pár 

óra, majd étkezés, alvás is) 

- óvodai dolgozók 

- beszoktató szülők 

- beszokó gyermekek 

Szülői értekezlet 

Félévente tartunk szülői érte-

kezletet, ezen kívül rendkívüli 

szülői értekezlet összehívására 

van lehetőség. 

- összevont szülői értekezlet 

előzi meg a csoportonkénti 

értekezleteket, ahol az adott 

csoportra vonatkozó prog-

ramok, események, tervek, 

kérések, kérdések megbe-

szélése zajlik 

- első szülői értekezlet ese-

tén ismerkedés egymással, a 

dokumentumokkal, szoká-

sokkal, stb. 

- óvodapedagógusok 

- szülők 

Fogadó óra 

 

 

 

 

 

 

- előzetes egyeztetés után 

kezdeményezheti szülő, 

óvodapedagógus az esetle-

ges problémák, különleges 

helyzetek megoldása végett 

- a gyermek óvodapedagó-

gusai 

- a gyermek szülei 

 

 

 

 

  

Szülői Munkaközösség 

megbeszélései 

- munkaterv készítése 

- programok szervezése 

- SZMK szülői tagok (cso-

portonként 2) 
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Állatok világnapja látoga-

tás a Skanzenbe 

A látogatás az Állatok Világ-

napja csoportszintű témahét 

zárásaként zajlik.  

- látogatás a Skanzenbe kü-

lön busszal 

- minden csoport 

- csoportonként megkeres-

sük a ház körüli állatokat, 

ezzel közelebb hozzuk a je-

les nap fontosságát a gyer-

mekekhez. 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek. 

Idősek világnapja 

A nagycsoportosok látoga-

tást tesznek a Gondozási 

Központba az idősekhez. 

- a nagycsoportosok elsétál-

nak a Gondozási központba 

- műsorral, ajándékkal ked-

veskednek az időseknek 

 

- nagycsoportos óvodapeda-

gógusok, dajkák 

- gyermekek 

Egészség hét 

Az egészségnevelési és a zöld 

óvoda arculat tükrében szer-

vezzük óvodai szinten a téma-

hetet (csoportonként más tarta-

lommal), mely városszinten 

egyedi. 

- minden évben új témát vá-

lasztanak a csoportok a hét 

szellemiségének megfelelő-

en (pl. újrahasznosítás, az 

alma felhasználása, gyógy-

növények, stb.) 

- csoportszinten készülünk 

kis előadással, egészséges 

ételekkel, italokkal az őszi 

teadélutánra 

- a szülőket is bevonjuk  

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők 

- gyermekek 

Őszi teadélután 

Sajátos program. 

 

 

 

 

 

 

 

- az egészséghét lezárása-

ként a szülőkkel, rokonok-

kal közös teázást, falatozást 

tartunk az óvoda udvarán az 

egészség hét jegyében 

- rossz idő esetén a terem-

ben, kézművesedéssel  

- tökfaragó verseny ered-

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők, rokonok, hozzátar-

tozók 

- gyermekek 
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 ményhirdetése 

Papírgyűjtés 

Zöld óvoda arculat jegyében a 

környezet védelmére nevelés is 

zajlik ezzel. 

- a szülők az otthon össze-

gyűjtött papírhulladékot el-

helyezhetik az óvodában, 

amit évente kétszer elszállí-

tunk 

- a befolyt összegből óvodai 

rendezvényekbe fektetünk 

(pl. Mikulás csomag, Anyák 

napi ajándékok…) 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők, rokonok, hozzátar-

tozók 

 

Adventi gyertyagyújtás 

Advent első vasárnapja előtti 

hét vége felé tartjuk, óvodai 

szinten készülünk rá az Őszi 

Teadélutánhoz hasonlóan 

egészséges ételekkel, italokkal, 

természetes anyagokból készült 

dekorációval. 

 

- közös ráhangolódás és ké-

szülődés a karácsonyi ün-

nepre rövid műsorral, étel-

lel, itallal, közös gyertya-

gyújtással 

- népi hagyományok éltetése 

a nagycsoportosok betlehe-

mezésével 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők, rokonok, hozzátar-

tozók 

 

Mikulás ünnepség 

A Szülői Munkaközösség tagjai 

állítják össze a gyermekek 

csomagjait, amit a Mikulás 

utazó bábszínházi előadás után 

ad át a gyermekeknek. 

Zárt ünnep, csoportszinten 

 

 

- a gyermekekkel közösen 

várjuk a Mikulást, készü-

lünk dalokkal, versekkel, 

dekorációval 

 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

Karácsonyi ünnepség 

Előzetes készülődés a gyerme-

kekkel (dekoráció, karácsonyi 

ajándék készítése, sütés…), 

kollégákkal titkos fadíszítés, 

karácsonyi ajándékok beszer-

zése ( a csoportok közösen új 

- minden csoportban feldí-

szített fa várja a gyermeke-

ket 

- közös ünneplés óvoda 

szinten, majd mindenki a 

saját termében ünnepel  

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 
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játékokat kapnak Karácsony-

ra). 

Igyekszünk természetes 

anyagokból, újrahasznosí-

tással készíteni ajándékot, 

dekorációt. 

Zárt ünnep 

- közös süteményezés, aján-

dékbontogatás, játék, ének 

meghitt hangulatban 

- betlehemezés 

Farsang 

Zárt ünnep, előzetes deko-

ráció, ügyességi feladatok 

gyűjtése történik. 

- néphagyomány éltetés 

- jelmezzel, alakoskodással, 

vetélkedőkkel, ügyességi 

feladatokkal, tánccal zajlik a 

nap 

- közös süteményezés 

- körbe járunk és mindenki 

jelmezét, termét megnézzük 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

Toborzó játék 

Zárt ünnep a néphagyomány 

éltetés jegyében óvodai szin-

ten. Előzetes vers, daltanu-

lás, beszélgetések az ünnep-

ről, dekoráció, párta, kard, 

kokárdakészítés, a hagyo-

mányokkal való ismerkedés 

előzi meg. 

 

 

 

- közös forgatókönyvű To-

borzó játékot játszunk a pa-

tak parton, vagy a dombon, 

vagy az óvoda udvarán (idő-

járásfüggő) 

- lovacskázás, erő feladatok, 

kardvívás a fiúknak 

- lányoknak tánc, körjáték 

- pogácsázás, közös tánc 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

ÖKO hét 

A környezet és természetvéde-

lem jegyében tervezett csoport 

szintű témahét (pl. újrahaszno-

sítás, komposztálás, takarékos-

kodás, stb.)    

 

- a szülők bevonásával is 

(pl. anyaggyűjtés) tudatosan 

nevelünk a Földünk védel-

mére 

- kézművesedés újrahaszno-

sított anyagokból 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

- szülők 
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Óvodai locsolkodás 

Óvodai húsvéti ünnepség to-

jáskereséssel egybekötve. 

 

Néphagyomány éltetés a nép-

szokások felelevenítésével, és 

zöld óvoda arculat erősítése 

illatos víz készítésével. Előze-

tesen dekoráció, ajándékkészí-

tés, tojásfestés, stb. 

- a verselő locsolókat egész-

séges süteményekkel ven-

dégelik meg a lányok 

- csoport szintű tojáskeresés 

a dombon vagy az udvaron 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

Madarász ovi programok 

Kirándulások, termi foglalko-

zások, mely során a gyermekek 

közel kerülhetnek a természet-

hez, testközelből figyelhetik 

meg az élővilágot, ezzel pozitív 

érzéseket erősítünk bennük a 

természettel kapcsolatban, és 

értékvédelemre neveljük őket. 

Hiteles formában, szakember 

tartja a foglalkozásokat, ki-

rándulásokat. 

 

- a középső és a nagycsopor-

tosok madarász ovi prog-

ramban vesznek részt 

- buszos kirándulások, séták, 

állatkerti kirándulás, és végi 

nagykirándulás (ezen a kis-

csoportosok is részt vesznek 

saját programmal a mada-

rászkodástól függetlenül). 

- pl. madárgyűrűzés, madár-

etetés, tavi élővilág megfi-

gyelése, állatkerti kirándulás 

képzi a madarász kirándulá-

sokat 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

- ornitológus 

Föld napi kertszépítés- Vi-

rágültetés 

Közös ültetés, gyomlálás az 

óvoda udvarán, ezt megelőző-

en cserepek, virágföld beszer-

zése. 

- a szülők hoznak palántá-

kat, gyógynövényeket, me-

lyeket a gyermekekkel ülte-

tünk el, kis ásókkal és gon-

dozunk 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

Önkéntes munka 

Az óvoda karbantartás az 

önkéntes szülőkkel. 

 

- évente egyszer tavaszi 

időpontban 

- pl. festés, csiszolás  

 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők 
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- előzetesen tájékoztatjuk a 

szülőket, a részvétel, vagy 

az eszközökkel történő hoz-

zájárulás önkéntes 

Anyák napi ünnepség 

Az óvoda udvarán zajlik 

csoportszintű előadással. 

A nagycsoportosok köszön-

tik az időseket a Gondozási 

Központban. 

 

- a gyermekekkel csopor-

tonként közös műsorral, 

ajándékkal, virággal készü-

lünk 

- a nagycsoportosok elsétál-

nak a Gondozási Központ-

ba, ajándékkal, műsorral 

kedveskednek az időseknek 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

- anyukák, nagymamák 

Házi ballagás és Évzáró 

ünnepség 

A virágdekorációban a nagy-

csoportosok szüleinek segítsé-

gét kérjük. 

- délelőtt a középsősök el-

ballagtatják az iskolába me-

nőket (a testvérek egymást 

búcsúztathatják) 

- délután minden csoport 

évzáró műsort ad, a nagy-

csoportosok elbúcsúznak, 

majd minden csoport a saját 

termében tortázik, üdítőzik 

közösen a szülőkkel, roko-

nokkal 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- szülők, rokonok, hozzátar-

tozók 

Gyermeknap 

Zárt ünnep 

Célunk az év végi „kemé-

nyebb” munka (ÉVZÁRÓ) 

után egy vidám, laza, mókás 

nap beiktatása. A környezet-

védelmi világnappal együtt 

ünnepeljük. 

- meglepetés műsorral ké-

szülünk a gyermekeknek 

(pl. óvónők vicces előadása, 

színházi előadás, tűzoltó 

bemutató…) 

- közös reggelizés az udva-

ron, meglepetés finomság a 

gyermekeknek 

- környezetvédelemmel 

kapcsolatos játékok 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 
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Névnapok, születésnapok 

ünneplése 

Zárt ünnep 

A csoportközösség építése tör-

ténik a közös ünnepléssel. Az 

óvó nénik, dajkák is részesei 

az ünneplésnek! 

- csoportszinten minden 

gyermek születésnapját, 

névnapját megünnepeljük, 

amennyiben ezt szeretnék 

 

- tortát, üdítőt, kész süte-

ményt hozhatnak a szülők 

az ünnepre 

- megajándékozzuk énekkel, 

verssel, kis ajándékkal az 

ünnepeltet 

- óvodapedagógusok, daj-

kák, pedagógiai asszisztens 

- gyermekek 

Ugrókötél foglalkozás- 

Mozgásos 

Tehetséggondozási Műhely 

Az óvoda udvarán heti 

rendszerességgel 

- eszközök és helyszín 

biztosítása 

- középső és nagycsoportnak 

- egészséges életmódra 

nevelés 

- gyermekek 

- óvodapedagógus 

Vizuális  

Tehetséggondozási Műhely 

Kétheti rendszerességgel az 

óvoda egyik 

csoportszobájában délutáni 

időpontban, 

- eszközök és helyszín 

biztosítása 

- kiemelt kézügyességű 

gyermekeknek 

tehetséggondozás 

biztosítása 

- gyermekek 

- óvodapedagógus 

 

Az óvodai rendezvényeket a Zöld óvoda és az egészségnevelési arculat figyelembe vételével 

szervezzük (pl. dekoráció, étele, italok, műsor…), így a szülőkre is hatással tudunk lenni az 

egészséges életmód és a környezet, természetvédelem fontosságának hangsúlyozásával. 

Célunk a közösségépítés, mind óvodai, mind csoportszinten, mind a szülők és az óvoda 

szintjén, valamint a jeles napokról történő megemlékezés. 

 

V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógusi feladatai 

 

Tevékenységeinket a komplexitás jellemzi. 
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Játék 

A gyermek létformája a játék. Célunk a játék terének, környezetének, eszközeinek biztosítása, 

hogy a gyermek harmonikusan fejlődhessen, kielégíthesse a játékszükségletét.  

Élményforrás, személyiség fejlesztő hatású és a fejlesztő tevékenység színtere is. Elsődleges 

tehát, hogy a gyermekek elegendő, megfelelő minőségű eszközt, időt, és teret kapjanak ahhoz, 

hogy játszanak. 

Óvodánkban igyekszünk természetes anyagú játékokat is biztosítani gyermekeink számára, 

egyeseket az óvodapedagógusok a gyerekekkel saját kezűleg készítettek. A játékok az egész-

ségvédelem szempontjából folyamatosan karban tartottak, valamint az udvari játékok sokasá-

gával biztosítjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését is, ezzel tovább védve, óvva 

egészségüket (hinta, csúszda, homokozó, trambulin, hajtányok, egyensúlyozó játékok, rolle-

rek, biciklik, labdák, karikák, nyáron pancsoló…). 

 

Verselés, mesélés 

Fő célunk a gyermeket az anyanyelv szeretetére, tiszteletére nevelni példamutatással, hozzá-

juk közel álló tartalmak választásával, dramatizációval, mese és vers feldolgozásokkal.  

Mesélésre, könyvnézegetésre és bábozásra alkalmas nyugalmas helyet, eszközöket és hangu-

latot biztosítunk. A gyermeki önkifejezés, a szókincs, a szép, tiszta beszéd fejlesztése mind 

célunk. Témáinkat mindig az adott gyermekcsoport egyéni, életkori sajátosságaihoz mérten, 

illetve az adott időszakhoz kapcsolódóan választjuk ki (pl. heti téma, Karácsony, stb.). A 

klasszikus gyermekirodalmi műveken túl igyekszünk új meséket, verseket is belevenni terve-

inkbe. Minden nap megjelenik a mese, vers a napirendünkben. Nagy hangsúlyt kapnak a nö-

vényekről, állatokról, a természetről szóló mesék, versek. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Hangszeres játékkal, tiszta, szép énekkel, zenehallgatással szerettetjük meg gyermekekkel a 

zenét. Tevékenységeink tartalmát ugyancsak az adott gyermekcsoport egyéni, életkori sajátos-

ságaihoz mérten, illetve az adott időszakhoz kapcsolódóan választjuk ki. A néphagyomány 

éltetés (a népi gyermekdalok, és népdalok útján), a zöld óvoda arculat mind megjelenik téma-

választásunkban (pl. újrahasznosított anyagokból hangszerek készítése, állatos, növényes 

mondókák, énekek). Körjátékokkal, gyermektánccal a közösségi érzést is fejlesztjük, és az 

egészséges életmódra is nevelünk. 
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Tevékenységeink során az újrahasznosításra (pl. papírmasé, papírmerítés, dekupázsolás, mo-

zaikképek késztése maradék papírból…) a takarékoskodás, a természet kincseinek felhaszná-

lására kerül a hangsúly. Ezzel a gyermeki fantáziát, problémamegoldó képességet, kreativitást 

mind fejlesztjük. Az esetleges újrahasznosítható hulladékokat elrakjuk, vagy együtt levisszük 

a papírgyűjteményünkbe. Környezettudatosságra is nevelünk a fejlesztések során.  

 

Mozgás 

A mozgás mindennapjaink szerves része az egészségvédelmi arculatból kifolyólag. Igyek-

szünk minél több időt tölteni a szabad levegőn mind séták (patakpart, Csicserkó- domb, séták, 

kirándulások) mind az udvari tevékenységek során. Tornatermünk sajnos nincsen, így mozgá-

sos tevékenységeinket a teremben kell megoldanunk, de amint az idő engedi, az udvaron 

igyekszünk tornázni. Számos tornaeszközzel rendelkezünk, melyeket rendszeresen haszná-

lunk is tevékenységeink során. 

 

Külső világ tevékeny megismerése környezeti tartalommal 

Kiemelt tevékenységformánk a mozgáson kívül. Az egészség hét, az Őszi Teadélután, a Pa-

pírgyűjtés, az elemgyűjtés, az ÖKO hét, a zöld jeles napok, valamint a Népi jeles napok meg-

ünneplése, a madarász ovi tevékenységek igen fontos szerepe töltenek be környezeti nevelő-

munkánkban. Csoportjainkban természetsarok, akvárium, természetes anyagú berendezések, 

közös használatú nagyítók, konyhánkban konyhai eszközeink, udvarunkon udvari berendezé-

seink (madárodú, rovarhotel madáritató, madáretetők, cseresznye és diófák, gyógy, fűszer és 

dísznövényeink, komposztáló) mind remek lehetőséget nyújtanak abban, hogy testközelben 

vizsgálódhassunk, kísérletezzünk.  A gyermek számára sokkal könnyebben érthető a tapaszta-

lás útján szerzett tudás. A természeti lehetőségek igen jók a közeli domb, a patakpart elérhető 

sétával, a Duna, a belváros, a Skanzen, az erdő pedig rövid autóbuszos úttal.  

Célunk a környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása, a környezettudatos maga-

tartás megalapozása, tudatosítása. Ehhez elengedhetetlen a példamutatás. Fontos a hazaszeret 

erősítése is gyermekinkben, mely a környezetünk védelme, a népi hagyományok éltetése és 

példamutatás úján történhet meg. Mindennapos mozgásos tevékenységekkel, gyümölcs és 

zöldség fogyasztással egészséges ételek, italok fogyasztásával, KRESZ pályával az egészsé-

ges életmódra nevelünk.  
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Ide tartozik a problémamegoldó gondolkodás, matematikai tartalmú ismeretek nyújtása, a 

testkép, testséma, összefüggések felismerésének, rész-egész viszonyok felismerésének fejlesz-

tése is a matematika eszközeivel. 

 

Könnyen elérhető további természeti adottságok: Pl : Duna-Ipoly Nemzeti Park, Natura 

2000, Duna, Bükkös-patak, Sztaravoda forrás, Pilis- hegység, Visegrádi-hegység, Kő-hegy, az 

örökbe fogadott Szerb–kereszt  

Múzeumok: Szentendre múzeumai (Kovács Margit, Ferenczy, Karácsony Múzeum…), 

Skanzen, utcák, épületek, műemlékek, család, mesterségek- foglalkozások, közlekedés. 

Zöld jeles napok: Állatok világnapja: október 4, Víz világnapja: március 22, Föld napja ápri-

lis 22, Madarak- és fák napja május10. Környezetvédelmi világnap június 5. 

Népi jeles napok: szüret, Mihály nap, Márton lap, Advent, Luca nap, Borbála nap, Kará-

csony, Farsang, Húsvét, György nap 

 

Munka jellegű tevékenységek 

A gyermekeket a közvetlen tárgyi környezet védelmére, rendezettségének megőrzésére és sa-

ját maguk rendezettségére is buzdítjuk. A naposi feladatok, az önkiszolgálás, a közös játék-

szortírozás, elrakodás, a növények, akvárium gondozása mind a felelősségtudatot erősíti, és a 

munkára nevel. Elengedhetetlen az óvónői példamutatás. Közös babafürdetéssel, játéktisztí-

tással természetes tisztító szerek felhasználásával alternatív megoldást mutatunk a gyerme-

keknek a mosószer, mosogatószer használata helyett. A nagyobb ünnepek előtt közösen taka-

rítjuk ki a csoportszobát környezetbarát tisztítószerekkel. A kertrendezéssel, az udvar rendben 

tartásával is közösen foglalkozunk. Célunk, hogy kialakuljon a gyermekekben a rendre, tiszta-

ságára való igény, valamint az is, hogy megbecsüljék mások, és a saját munkájukat is.  

 

VI. Szolgáltatások az Óvodában 

Utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, és gyermekpszichológus segíti a 

gyermekek felzárkóztatását. 

Számos bábszínházi, színházi előadást láthatunk az utazó színházi művészek 

közreműködésével. 

Évente fényképész érkezik óvodánkba, aki minden gyermeket illetve csoportot lefotóz, ezt a 

szülők megrendelhetik, amennyiben szeretnék. 

Lehetőségük van a szülőknek kedvezményesen könyveket, újságot rendelni. 
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Az óvodába heti kétszer utazó foci edző érkezik, aki elviszi a focipályára edzésre a 

gyermekeket. 

Az óvodában, helyben, heti rendszerességgel az egyik óvodapedagógus ugrókötél foglalko-

zást tart a középső és kiscsoportos gyermekeknek.  

2018. novemberétől kétheti rendszerességgel délutáni foglalkozás keretein belül vizuális te-

hetséggondozási műhelyt fog vezetni az egyik óvodapedagógusunk. 

 

VII. Tehetséggondozás Intézményünkben 

 

MOZGÁSOS TEHETSÉGGONDOZÁSI MŰHELY 

Műhelyvezető óvodapedagógus: Vaczó Melinda 

Azt valljuk, hogy az óvodai tehetséggondozás a tehetség ígéretek megtalálásával kezdődik, 

majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik. 

A tehetséggondozás célja a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- optimális fejlesztés önmagukhoz mérten, tehetségük kibontakoztatása 

- a gyermek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése 

- olyan műhelytevékenység biztosítása, melyben önmagukhoz mérten 

kibontakoztathatják tehetségüket 

- a műhelymunkához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

- felismerni és gondozni a tehetség ígéretes gyermekeket, az óvodai csoportban vagy 

külön foglalkozás keretében 

- bevonni a szülőket a tehetségfejlesztő munkába 

A jövőben a mozgásos tehetséggondozást szeretnénk megvalósítani, azon belül a kötélugrást. 

Fiatal kolléganőnk 10 éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, szakdolgozatát is ebből 

írta „Kisgyermekek motoros képességeinek speciális fejlesztési lehetősége. A kötélugrás alap-

jainak alkalmazása óvodában.”  - címmel. 

Az óvodában való ugrókötelezéssel egy újszerű lehetőséget szeretnénk bemutatni, megszeret-

tetni, tervezett gyakorisága heti egy alkalom lenne. 

 

Mi fejlődik, illetve mi fejleszthető a kötélugrás során? 

Az ugróköteles gyakorlatok mindegyike több mindent fejleszt/fejleszthet a motoros képessé-

geken kívül, így a két motoros képességeket fejlesztő csoportokon belül (koordinációs- és 

kondicionális képességek) egyéb fejleszthető képességeket is. 
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• Koordinációs képességeket fejlesztő ugróköteles gyakorlatok (pl. kötéllengetések a 

test mellett előre/hátra hajtással; kereszt (forma) ugrás nélkül; hátulról előre érkező kötél 

megállítása egyik lábbal; kötél elkapása).  

Ezen gyakorlatok során fejlődik és fejleszthető:  

- a gondolkodás: a mozgás összerendezéséhez, az eszköz használatához szükséges „fejben” is 

ott lenni  

- a figyelem a kötélre összpontosítás miatt (hajtani, majd ugrani is kell egyszerre; mikor mit 

kell csinálni a kezünkkel és a kötéllel)  

- a testkép: oldalirányok érzékelése  

- a türelem, a kitartás és az ügyesség az állandó és szorgalmas próbálgatás következtében és 

közben  

- a finommotorika, a kéz használata során (csukló)  

- a szem-kéz koordináció a gyakorlat folyamata közben, a karok és a lábak használata során  

- az emlékezőképesség: melyik „lépés” mikor következik  

- a türelem, a kitartás és az ügyesség az állandó és szorgalmas próbálgatás következtében és 

közben  

- a térlátás  

- a koncentráció, a reakcióképesség: a kötél érkezésekor abban a pillanatban tegye ki a lábát, 

amikor kell, hogy meg tudja állítani a kötelet  

 

• Kondicionális képességeket (erő, állóképesség, gyorsaság) fejlesztő ugróköteles gyakor-

latok (pl.: alap kötéláthajtás előre; alap kötéláthajtás hátra; kereszthajtás előre; kereszthajtás 

hátra; földre fektetett kötelek fölött/között átlépés, átfutás, átugrás; sorba rendezett, székek 

között kifeszített kötelek átugrása; lengő kötél alatti átfutás/érkező kötél átugrása).  

 

Ezen gyakorlatok során fejlődik és fejleszthető:  

- az erő: a többszöri, folyamatos kötélhajtás és ugrálás során a láb-, a törzs-, has-, hát- kar- és 

váll izmait is igénybe veszi, ezáltal fejleszti azokat, és erejük nő (felugrás és leérkezés, kar 

körzése)  

- az állóképesség: folyamatos ugrás  

- a gyorsaság: sok gyakorlás során  

- a figyelem a kötélre összpontosítás miatt (hajtani és ugrani is kell egyszerre)  
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- a türelem, a kitartás és az ügyesség az állandó és szorgalmas próbálgatás következtében  

- a finommotorika a kéz használata során  

- a gondolkodás: a mozgás összerendezéséhez, az eszköz használatához szükséges „fejben” is 

ott lenni  

- a mozgáskoordináció: komplex mozgás kar-láb-szem-gondolkodás kapcsolódik egyszerre  

- a ritmusérzék: sok gyakorlással; mozgások kivitelezése a zene ütemére  

- a reflexek: sok gyakorlással az érkező kötélre figyelve  

- az egymásra figyelés: sorban haladással  

- a gondolkodás és a ritmusképesség: átugrás megállás nélkül és ritmusban haladás  

- a szem-láb koordináció a gyakorlat folyamata közben: ügyelniük kell, hogy ne ugorjanak rá 

a kötelekre  

- az akarat: ahhoz, hogy végighaladjon a kötelek fölött/között. 

 

VIZUÁLIS TEHETSÉGGONDOZÁSI MŰHELY 

 

A műhely vezetője és a programot összeállító pedagógus: Tamás Kriszta 

 

I. Tehetség ígéretek az óvodában 

- spontán tevékenységekre irányuló, illetve célzott megfigyelések során 

szűrhetjük ki a tehetségígéreteket 

- a tehetség ígéretű gyermekekre jellemző például a fejlett hosszú- és rövidtávú 

memória, a nagyfokú figyelem koncentráció, a fejlett és gazdag képzelőerő, a fejlett és 

gazdag szókincs, megjelenik a korai figuratív rajzolás 

- jelen műhelyben kiemelten a VIZUÁLIS téren megmutatkozó tehetség 

ígéretekkel tevékenykedünk ezen terület gondozása mellett célzott értelmi, érzelmi 

és erkölcsi nevelés is zajlik a teljes személyiséget fejlesztjük! 

 

 

II. Tehetséggondozás céljai 

- olyan területeket is bevonunk, melyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést 

(feltöltődésre adnak lehetőséget: pl. relaxáció) 

- a gyermek esetlegesen „gyengébb” oldalait kiegyenlítjük (megfigyelés után), 

erős oldalát tovább fejlesszük siker élmény biztosítása 
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III. Az óvodapedagógus feladata 

- tehetségdiagnosztikai rendszer kialakítása 

- esélyegyenlőség biztosítása a gyermek szabad önkifejezésének elősegítése 

(lehetőség biztosítása a kötetlen tevékenykedésre is!), olyan légkör megteremtése, 

ahol a gyermekek önmagukhoz mérten bontakoztathatják ki tehetségüket 

- személyi, tárgyi feltételek biztosítása, éves munkaterv elkészítése, sokszínű 

tevékenységtartalmak összegyűjtése műhely kialakítása, 

 

Kiemelt feladatunk az alkotói szabadság, és az alkotókedv légkörének megteremtése céljaink 

elérése érdekében. 

 

IV. A vizuális tehetséggondozó műhely óvodánkban: 

- hely: Izbégi Tagóvoda  

- idő: 2018.11.15- minden páros hét csütörtökjén   

- időtartam: 35-40 perc (ráhangolódás (ujjgyakorlatok)- alkotó tevékenyég 

szakasza- relaxáció) 

- létszám: 6-7 fő 

 

Céljaim: 

- a gyermekek fejlesztésén túl a kreativitás, képzelőerő gazdagítása, gyermeki 

önkifejezésre bátorítás, az ehhez szükséges feltételek biztosítása 

- kiemelt területek: finommotorika, szem-kéz koordináció, szem-láb 

koordináció, grafomotorika fejlesztés, tér-, forma,- szín percepció fejlesztése, stb. 

- új technikákkal, módszerekkel, eszközökkel való megismerkedés 

- a művészet további területeinek bevonása (zene, drámajáték!) 

- nyugodt, támogató, szabad légkör biztosítása a felszabadult tevékenykedés 

érdekében 

 

Éves tervezés anyaga: 

- festés, alkotás zenére 

- agyaggal/hőre száradó gyurmával alkotás (ékszer, figura alakítás) 

- festés szivaccsal, szívószállal 

- festés lábbal, talppal, ujjakkal 
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- akril festék, akvarell ceruza, decoupage technika, papírmasé technika, mozaik 

technika (termésből, papírból, stb…), kőre-fára festés  új technikák bemutatása 

- hajtogatás, wc papír gurigából alkotás 

- közös munkák készítése (bábok papírból, textilből, csapatmunkával kép 

készítése…) 

 

- ujjtorna, relaxációs technikák alkalmazása ráhangolódás/levezetésként 
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IX.9 Egres úti Tagóvoda 

 

 

 

 

Zeneiség, mint sajátos arculat: 

Az Egres úti tagóvoda, a Szentendre Városi Óvodák nyolcadik tagóvodája, mely a „Nyolc 

forrás” pedagógiai programban meghatározottak szerint működik. Óvodánk sajátos arculatát a 

zenei hármas egység adja, mely a komolyzene, népzene és igényes kortárs zene naponta meg-

valósuló produktumaira épül.  

Zenei programunk a mindennapi differenciált fejlesztésben, valamint a tehetséggondozásban 

is segítségünkre van, mely óvodánkban meglehetősen szükségszerű, tekintve a nagy számban 

jelenlévő tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek számát. 

Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelé-

si feladatainak betartása mellett, nagyobb hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi 

nevelésére, az ének, az énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek 

megismerésére, használatára. A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk ré-

sze. 

Óvodánkban a zenei nevelés három részből tevődik össze, teljes harmóniát alkotva:  

 a népzene, mint a tradíció eszköze,  

 a klasszikus zene, mint örök zene, 
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 valamint a kortárs zene, mely mindennapi életünk része, 

A mögöttünk álló két év tapasztalatai arra biztatnak bennünket, hogy továbbra is bátran válo-

gassunk az igényes zenei darabok között, azokat felhasználva mindennapi tervezett tevékeny-

ségeinkhez. Jó alapot biztosítva ezzel a meséhez, vershez, kézműves tevékenységekhez. Zenei 

nevelésünk segítségével fejlődik gyermekeink esztétikai érzéke, erkölcsi érzékenységük, rit-

musérzékük, tánckultúrájuk, éneklési készségük. Megismerkednek a népi és a klasszikus ze-

nekari hangszerekkel. A sokszínű zenei válogatás lehetővé teszi gyermekeink zenei kultúrájá-

nak fejlődését, nyitottságuk kialakítását szolgálja.  

A mai állandóan változó és felgyorsult világunkban szükségszerű olyan statikus értékeket be-

vinni nevelési struktúránkba, amelyek nem amortizálódnak, nem divatosak, viszont értéket 

képviselnek, minőséget garantálnak. A gyermekek fejlesztésének, nevelésének legfontosabb 

alapját a felhasználható tudás megszerzése adja. Ezek mentén haladva feladatunk az alapkész-

ségek javítása, használható képességek fejlesztése az óvoda adta lehetőségeken keresztül. 

Zenei programunk megvalósításában nagy segítség számunkra a zeneiskola, akivel az elmúlt 

évben nagyon konstruktív kapcsolatot sikerült kialakítanunk. A zeneiskolás növendékek havi 

rendszerességgel jártak hozzánk koncertezni, ebben az évben folytatjuk a velük megkezdett 

közös munkát. Tematikus találkozásaink alkalmával az óvodások megismerkednek a népi 

hangszerekkel, vonósokkal, ütősökkel, fúvósokkal, kamarazenekari előadáson vettünk részt, 

valamint az internet segítségével egy klasszikus nagy zenekari előadáson is szerepeltünk.  

További nevelési feladatunk a zene és egyéb művészeti ág kooperációjának kialakítása. Így 

jött létre a festészet és a zene havi rendszerességgel ismétlődő folyamata, melyet idén szintén 

folytatunk, Lehoczky Krisztina segítségével. 

A nálunk dolgozó óvónőknek szép énekhangjuk van, hárman a szentendrei Musica Beata kó-

rusban énekelnek, ketten másik kórusban, és van, aki hangszeren is játszik. Mindannyiónknak 

fontos a zene szeretete és mindennapjainkban való megélése, melyet a munkánkban kamatoz-

tatni tudunk, ezáltal szebbé, színesebbé, igényesebbé téve nevelőmunkánkat. Zenei válogatá-

sunkat igényesen állítjuk össze az év első munkatársi értekezletén. A felhasznált zenei iroda-

lom válogatásánál törekszünk az igényességre, változatosságra, gyermek közeliségre, jól 

adoptálhatóságra. 

Az Óvodai Nevelés Alapprogramja előírja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való fog-

lalkozást, valamint kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzésre, a prevencióra. Minden-

napi munkánk során a sajátos nevelésű gyermekek differenciált fejlesztésére a zene adta lehe-

tőségekkel is tudunk élni. 
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Ritmusképletek visszatapsolása segítségül szolgál a későbbi szótagoló olvasás megtanulásá-

ban, az iskolában. A zenei formaérzék kialakítása és a zenei egységek megalkotása nagyban 

fejleszti a memóriát, figyelmet, kreativitást, belső hallás kialakulását, mely a logikai gondol-

kodás fejlődését elősegíti. A lovagoltatók, höcögtetők, kiszámolók a kommunikációs és szo-

ciális folyamatokat hivatott szolgálni. Azok az apróságok, akik sok éneket ismernek, a későb-

biekben gyorsabban tanulnak és jobban teljesítenek, így aztán az életben is jobban boldogul-

nak majd. A gyerekdalok támogatják az értelmi fejlődést, elősegítve az ahhoz szükséges kész-

ségek kialakulását. Azok a gyerkőcök, akiknek szüleik-nevelőik sokat énekelnek, könnyebben 

vonnak le tér- és időbeli következtetéseket, ami alapvető feltétele a matematikai összefüggé-

sének megértésének. Mindemellett a dal javítja a mozgáskoordinációt, serkentőleg hat az 

agyműködésre, fokozza a kreativitást. Ráadásul egyfajta csillapító-feszültségoldó hatással is 

bír, aminek nemcsak altatáskor vehetjük hasznát, hanem lényegében mindig, hiszen az egész-

séges személyiségfejlődés csak nyugodt körülmények között valósulhat meg. A kisbaba még 

nincs tisztában az egyes szavak jelentésével, ám a hangot és a ritmust, illetve az azokhoz kap-

csolódó érzelmi töltetet minden további nélkül érzékeli. Mindez pedig nemcsak kiegyensú-

lyozottabbá és felszabadultabbá teszi, hanem - mintegy észrevétlenül - a beszéd megértését, 

illetve elsajátítását is megkönnyíti számára. 

Egészség projekt heteink éves programtervünk szerves részét képezik. Az egészséges életmód 

kialakítása, a táplálkozás, a mozgás mindennap visszatérő momentum nevelőmunkánkban. 

Tárgyi feltételeink, az épület kialakítása és gazdag eszközeink lehetővé teszik a heti két torna-

termi tevékenység betervezését, megvalósítását. A néptánc tehetséggondozást is kéthetenként 

végezzük. A hozzánk járó gyerekek mozgásfejlesztését, fizikai állapotának javítását, alap-

készségeinek fejlesztését fontosnak tartjuk, ezért biztosítjuk a heti kettő tornatermi nagytest-

nevelés foglalkozást. A mindennapi mozgás biztosítására lehetőség van a hetven négyzetmé-

teres csoportszobákban, valamint a hatalmas, gumitéglás futópályával rendelkező udvaron is. 

Kiemelt céljaink, feladataink: 

 az óvodában eltöltött minden nap élménnyel teli legyen 

 óvodánkban szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkednek az óvodások 

 tematikus zenei heteink felkeltik érdeklődésüket a különböző zenei műfajok iránt, 

amelyekben sokoldalú ismeretekre tesznek szert 

 a zene, mint művészeti ág, segíti gyermekeink esztétikai érzékének fejlődését 
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 empátiára és türelemre nevelünk 

 fejlesztjük a kreativitást, improvizációs képességet 

 hozzásegítjük gyermekeinket a megfelelő önkifejezési eszközök megtalálásához 

 miközben képzeletük, intellektusuk fejlődik, megtapasztalják az emberi/társas kapcso-

latokban való eligazodást, egymás elfogadását, segítését 

 a zene megszerettetése és befogadására való képesség megalapozása 

 személyiségfejlesztés az óvodai nevelés adta eszközökkel, valamint a zene 

eszköztárával 

 zenei képességek, készségek fejlesztése (ritmusérzék, éneklési készség, tiszta éneklés, 

ritmushangszerek, mozgásformák, tánclépések) 

 népzene, klasszikus és kortárs zenei művek megjelenése az óvodai zenei 

nevelésünkben 

 

További céljaink: 

 

 Saját elvárásainknak való megfelelés 

 Nevelői közösségünk szakmai színvonalának további erősítése 

 Jól működő, konstruktív, lojális nevelőtestület létrehozása 

 Óvodánk sajátos arculatának finomítása, gyakorlati megvalósításának folyamatos 

kontrollálása, zenei spektrum szélesítése 

 A gyerekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése 

 Tehetséggondozási munkacsoport munkájának beindítása heti váltással, agyagozás, 

néptánc. Simon Ildikó és Barta Adrienn óvodapedagógusok vezetésével. 

 

 

Az embert a dal ébreszti fel, az erkölcs erősíti meg 

és a muzsika teszi tökéletessé. 

/Hamvas Béla/ 
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X. Az óvoda eszköznormája 
 

HOLD UTCAI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  
A B C 

Hold utcai  

Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő 

6 

3. gyermekágy/fektető táro-

ló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására 

alkalmas) csoportonként 1 

  5 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakí-

tása válik szükségessé, úgy a gyermekek 

számára aránytalan teher és többletkölt-

ség nélkül más nevelési-oktatási intéz-

ménnyel-, illetve sportolásra alkalmas 

létesítmény üzemeltetőjével írásban kö-

tött megállapodás alapján is biztosítható 

a tornaszoba vagy tornaterem helyiség 

használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

1 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában a logopédiai és az egyéni fog-

lalkoztatókat külön kell kialakítani 

1 

6. óvodapszichológusi he-

lyiség 
ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező óvo-

dánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában helyben alakítandó ki. 
 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha 

adott időben biztosítható a kizárólagos 

használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani 

1 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az 
   



175 

 

 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, in-

tézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intézmény-

vezető-helyettes alkalmazá-

sa kötelező (székhelyen és 

telephelyen) 1 

   

10. tagintézmény-

,intézményegységvezető- 

helyettes 

Ha az óvodában tagintéz-

mény-, intézményegység-

vezető-helyettes alkalmazá-

sa kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

  1 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvoda-

titkár alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvoda-

titkár alkalmazása kötelezően előírt, a 

feladatellátáshoz szükséges hely a tagin-

tézmény-, intézményegységvezető-

helyettesi irodával közösen is kialakítha-

tó, ha azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. 

 

12. nevelőtestületi és könyv-

társzoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben ala-

kítható ki a nevelőtestületi szobával 

együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. A könyvtárszoba legalább 500 

könyvtári dokumentum befogadására 

legyen alkalmas, az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 

1 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  1 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése 

nem kötelező, amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata sze-

rint a gyermekek ellátása – aránytalan 

teher és többletköltség nélkül  a közel-

ben található egészségügyi intézményben 

megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen. 

6 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen és ott ahol mozgáskorlá-

tozott gyermeket nevelnek, az akadály-

6 + 18 gyermek wc 
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mentes WC kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 

2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 

2, 
vagy az óvoda épülete eme-

letes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

3 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint 

hat, vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételé-

vel. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógy-pedagógusok, konduk-

torok is alkalmazásba kerülhetnek. 

3 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol a szárító helyiség a mo-

só, vasaló helyiséggel együtt kialakítha-

tó. 

1 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
   

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában. 
 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol mozgáskorlátozott gyer-

mekeket nevelnek. 

1 (mozgássérült 

mosdóban) 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
   

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is elő-

írhat. 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  Tagóvoda:  

Hold utcai 

db 

1. 1. Csoportszoba     6 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 

decubitus matrac egyéni szükséglet sze-

rint; látás- és középsúlyos értelmi fogyaté-

kos esetén védőszegély (rács). 

 150 

3. gyermekszék (ergo-

nomikus) 
gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értel-

mi fogyatékos esetén állítható magasságú, 

lábtartóval és ülőkével. 

150 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értel-

mi fogyatékos esetén állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 

óvoda asztalok. 

28 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefe-

désére alkalmas méretben 
      12 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedésé-

re alkalmas méretben 

  6 

7. játéktartó szekrény 

vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

  12 + 3 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   6 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   6 

10. textiltároló és foglal-

kozási eszköztároló 

szekrény 

gyermekcsoportonként 1   6 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   6 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   12 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   2 

15. tornaszőnyeg 1   5 

16. bordásfal 2   3 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő készlet 

1   1 

18. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyer-

meket nevel; a pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

1 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. a fogyatékosság típu-

sának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak sze-

rint. 
1 
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21. tükör (az asztal szé-

lességében) 
1   1 

22. Asztal 1   1 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 3 

24. Szőnyeg 1   1 

25. játéktartó szekrény 

vagy könyvek tárolá-

sára is alkalmas polc 

1   2 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint   

27. Asztal 1    

28. Szék 4    

29. Szőnyeg 1    

30. Könyvek, iratok 

tárolására is alkalmas 

polc 

1    

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 1   6 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 2   6 

34. Babaház gyermek-csoportonként 1   6 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 1   6 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívüli lefedésé-

hez. 
6 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

V. rész szerint   20 (várak, 

rugózok, 

mérleghinta, 

biciklik…) 

38. 6. Intézményvezetői iroda    

39. íróasztal és szék 1-1    

40. tárgyalóasztal, szé-

kekkel 
1    

41. Telefon 1    

42. Fax 1    

43. Könyvszekrény 1    

44. Iratszekrény 1    

45. Elektronikus adat-

hordozó szekrény 
1    

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1 felszerelés    

47. számítógépasztal és 

szék 
1-1    

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)  

50. íróasztal és szék 1-1   1-1 

51. Iratszekrény 1   2 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 1 

53. számítógépasztal és 1-1   1-1 
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szék 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1   1 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     

56. fiókos asztal, ami 

egyben eszköz elő-

készítő munkaasztal 

is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
   

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  12 

58. könyvtári dokumen-

tum 
500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 100 + cso-

portonként 

100-100 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 

tárolásához alkalmas legyen. 
1 

60. Fénymásoló 1   1 

61. Tükör 1   1 

62. 9. Többcélú helyiség     

63. tárgyalóasztal szé-

kekkel 
1   1 asztal 20 

szék a neve-

lőiben 

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szol-

gálat az óvodában megszervezett, biztosí-

tott. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, helyben biztosítva. 

 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatá-

roló, fogas 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtáro-

ló 
150 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
   18, csopor-

tonként 3 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  150 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   12 

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  6 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosó-

pohár 
150 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, 

szappantartó 
18 

3. Fésűtartó csoportonként 1   6 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  300 gyerek 24 felnőtt 



180 

 

 

5. Abrosz asztalonként 3   4x10+2x8=56 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   150 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  150 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
   

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  6 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben 

történik 
3 mosógép centrifugával 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben 

történik 
 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  2 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  2 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  6 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

9. kerti munkaeszközök, 

szerszámok 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, 

kerti locsolókanna 
6 

10. Hűtőgép óvodánként 1   2 

11. Porszívó óvodánként 1   2 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos 

játékok, gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő-konstruáló 

játékok, szabályjátékok, dramati-

zálás, bábozás, barkácsolás) esz-

közei 

gyermekcsoportonként a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön 
60/30 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a gyer-

meklétszám figyelembevételével 
csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön 
6/10 

4. ének, zene, énekes játékok eszkö-

zei 
gyermekcsoportonként a gyer-

meklétszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
6x10=60 
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5. az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek fej-

lesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
6x10=60 

6. értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a krea-

tivitást fejlesztő anyagok, eszkö-

zök 

gyermekcsoportonként a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
6x10=60 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, 

eszközök 
gyermekcsoportonként a gyer-

meklétszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
6x15=80 

8. a természeti-emberi-tárgyi környe-

zet megismerését elősegítő eszkö-

zök, anyagok 

gyermekcsoportonként a gyer-

meklétszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
6x10=60 

9. munka jellegű tevékenységek esz-

közei 
gyermekcsoportonként a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
    

6x10=60 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
   

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   6 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
12 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-csoportonként, a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai prog-

ramja szerint 
60 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciá-

lis felszerelések 
gyermekcsoportonként a gyer-

mekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő óvodá-

ban; az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

6 

18. projektor vagy írásvetítő 1   1 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   6 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallóké-

szülék tesztelő felszerelés 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 
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gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenhármat, az eszköz haszná-

lata megoldható másik közne-

velési intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

7. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve cso-

portos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 1    

8. a különböző nyelvi kom-

munikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus információ-

hordozó 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együtt-

működés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vi-

zuális, auditív megjelení-

tésének ellenőrzésére al-

kalmas eszköz 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együtt-

működés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
gyengénlátók, aliglátók számá-

ra 
 

13. hatrekeszes doboz, gom-

bás tábla, szöges tábla, 

csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 1    

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtartály) 

készlet 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása 

folyik 
20 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
1 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
 

4. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint x 

5. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint x 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 7 db 



183 

 

 

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  
A B C Szivárvány 

Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db  

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai óvodában is 
a csoportszoba alapterülete nem 

lehet kevesebb, mint 2 m2/fő 

6db 

3. gyermekágy/fektető tároló 

helyiség 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) valamennyi gyermek-

ágy tárolására alkalmas) csopor-

tonként 1 

  helység nincs,, 

csoportszobában 

tárolva 

4. tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba 

kialakítása válik szükségessé, úgy 

a gyermekek számára aránytalan 

teher és többletköltség nélkül más 

nevelési-oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra alkalmas léte-

sítmény üzemeltetőjével írásban 

kötött megállapodás alapján is 

biztosítható a tornaszoba vagy 

tornaterem helyiség használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

Tornaszoba 

nincs, 

szertár van 1db 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai óvodában a logopédiai és az 

egyéni foglalkoztatókat külön kell 

kialakítani 

1db 

6. óvodapszichológusi helyi-

ség 
ha az óvodapszichológus alkal-

mazása kötelező óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában helyben alakí-

tandó ki. 

nincs  

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakít-

ható, ha adott időben biztosítható a 

kizárólagos használat az óvoda 

részére 
gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani 

3 udvarrész 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a te-

lephelyen, amelyen az intéz-

ményvezető-helyettes, illetve 

tagintézmény-, intézményegy-

ségvezető-helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

  1db 
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9. intézményvezető-helyettesi 

iroda 
ha az óvodában intézményveze-

tő-helyettes alkalmazása kötele-

ző (székhelyen és telephelyen) 1 

  nincs 

10. tagintézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 
Ha az óvodában tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

  nincs 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvodatitkár 

alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az 

óvodatitkár alkalmazása kötelező-

en előírt, a feladatellátáshoz szük-

séges hely a tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-helyettesi iro-

dával közösen is kialakítható, ha 

azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. 

nincs 

12. nevelőtestületi és könyv-

társzoba 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben 

alakítható ki a nevelőtestületi szo-

bával együtt, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi. A könyvtár-

szoba legalább 500 könyvtári do-

kumentum befogadására legyen 

alkalmas, az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 

1db 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1db 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására al-

kalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
  nincs 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesí-

tése nem kötelező, amennyiben az 

óvoda-egészségügyi szolgálat nyi-

latkozata szerint a gyermekek ellá-

tása – aránytalan teher és többlet-

költség nélkül  a közelben talál-

ható egészségügyi intézményben 

megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

1db 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen 

is kialakítható, ha a helyiség alap-

területe, illetve a gyermekek szá-

ma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában nem alakítható 

ki másik csoporttal közösen. 

1db 

folyosón van 

17. gyermekmosdó, WC helyi-

ség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevéte-

lével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen 

is kialakítható, ha a helyiség alap-

területe, illetve a gyermekek szá-

ma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában nem alakítható 

ki másik csoporttal közösen és ott 

ahol mozgáskorlátozott gyermeket 

nevelnek, az akadálymentes WC 

kialakítása is kötelező. 

6/3 

 

3db van 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és te- A kialakításnál figyelemmel kell 1db 
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lephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat 2 

lenni arra is, hogy férfi óvodape-

dagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi óvodape-

dagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

3db (1 mozgás-

sérült) 

 

wc- vel egyben 

van 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat, vagy az 

óvoda épülete emeletes, szinten-

ként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembe-

vételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi óvodape-

dagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában 

gyógy-pedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

3db(1 mozgássé-

rült) 

 

mosdóval egy-

ben 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi óvodape-

dagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

1db helység 

 (2db zuhanytál-

ca) 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1db 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában, ahol a szárító 

helyiség a mosó, vasaló helyiség-

gel együtt kialakítható. 

1db egyben a 

mosó vasalóval 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  nincs 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program sze-

rint, helyben főznek. 
nincs 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1db 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1db 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program sze-

rint, helyben főznek. 
nincs 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program sze-

rint, helyben főznek. 
nincs 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program sze-

rint, helyben főznek. 
nincs 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában. 
1db kazánház 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) szintenként 2 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában, ahol mozgás-

korlátozott gyermekeket nevelnek. 

nincs 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  nincs 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is elő-

írhat. 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C tagóvoda: SZIVÁR-

VÁNY 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybe-

tétek, decubitus matrac egyéni szük-

séglet szerint; látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén védősze-

gély (rács). 

6X 25 

3. gyermekszék (ergonomi-

kus) 
gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, lábtartóval és ülőkével. 

6X30 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes óvoda asztalok. 

6X 5 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefe-

désére alkalmas méretben 
  van minden csoport-

ban 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedésé-

re alkalmas méretben 

  6 X 1 

7. játéktartó szekrény vagy 

polc 
gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

  1db 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   1db 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   1db 

10. textiltároló és foglalko-

zási eszköztároló szek-

rény 

gyermekcsoportonként 1   1db 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   1db 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   1db 

13. 2. Tornaszoba     nincs 

14. tornapad 2   2db 

15. tornaszőnyeg 1   1db 

16. bordásfal 2   nincs 

17. mozgáskultúrát, mozgás-

fejlődést segítő, mozgás-

igényt kielégítő készlet 

1   1db 

18. egyéni fejlesztést szolgá-

ló speciális felszerelések 
három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevel; a pedagógiai prog-

ramban foglaltak szerint. 

1db 

19. 
3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 

   

20. a fogyatékosság típusá-

nak megfelelő, a tanulási 

képességet fejlesztő esz-

közök 

  A pedagógiai programban foglaltak 

szerint. 
van 
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21. tükör (az asztal szélessé-

gében) 
1   1db 

22. Asztal 1   1db 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 2db 

24. Szőnyeg 1   1db 

25. játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 

alkalmas polc 

1   1db 

26. 4. óvodapszichológusi 

szoba 
Gyermeklétszám szerint   nincs, logopédusi, 

fejlesztő szobával 

egyben van  

27. Asztal 1   - 

28. Szék 4   - 

29. Szőnyeg 1   - 

30. Könyvek, iratok tárolásá-

ra is alkalmas polc 
1   - 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 

csoportonként 1 
  3db 

33. kerti pad gyermek- 

csoportonként 2 
  6db 

34. Babaház gyermek- 

csoportonként 1 
  3 db 

35. udvari homokozó gyermek- 

csoportonként 1 
  5 db 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívüli le-

fedéséhez. 
5db 

37. mozgáskultúrát, mozgás-

fejlődést segítő, mozgás-

igényt kielégítő eszkö-

zök 

V. rész szerint   van, több féle 

38. 6. Intézményvezetői iroda    nincs 

39. íróasztal és szék 1-1   - 

40. tárgyalóasztal, székekkel 1   - 

41. Telefon 1   - 

42. Fax 1   - 

43. Könyvszekrény 1   - 

44. Iratszekrény 1   - 

45. Elektronikus adathordo-

zó szekrény 
1   - 

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-

ákkal 

1 felszerelés   - 

47. számítógépasztal és szék 1-1   - 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatit-

kári iroda  
1db 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1   1db 
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51. Iratszekrény 1   1db 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 1db 

53. számítógépasztal és szék 1-1   1db 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-

ákkal 

1   1db 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     1db 

56. fiókos asztal, ami egyben 

eszköz előkészítő mun-

kaasztal is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
  nincs, 2db asztal, kö-

zös használat 

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  12db 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészülé-

séhez. 
1db 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumen-

tum tárolásához alkalmas legyen. 
1db 

60. Fénymásoló 1   1db 

61. Tükör 1   itt nincs 

62. 9. Többcélú helyiség     nincs külön, ez a neve-

lői szoba 

63. tárgyalóasztal székekkel 1   - 

64. 10. Orvosi szoba, elkü-

lönítővel 
berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi 

szolgálat az óvodában megszerve-

zett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai óvodában, helyben biztosítva. 

1db 

65. 11. Gyermeköltöző     1db,a többi a folyosón 

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 

fogas 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített 

cipőtároló 
van 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  van,, egyben a szek-

rénnyel 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség    3db 

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  csoportonként 1 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   mosdónként 2db nagy 

71. rekeszes fali polc (fog-

mosótartó) 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  csoportonként 1db 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C Szivárvány Tag-

óvoda 

1. egyéni tisztálkodó sze-

rek 
gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 1-1/ gyermek 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó mosdókagylónként 

1 

3. Fésűtartó csoportonként 1   1 csoportonként 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám   gyermekenként 2  
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szerint 3-3 

5. Abrosz asztalonként 3   asztalonként 2  

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   gyermekenként 1 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  szülő biztosítja 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C Szivárvány Tagóvoda 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 1db 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik egyben van a mosógéppel 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1db 

9. kerti munkaeszkö-

zök, szerszámok 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti lo-

csolókanna 
1-1db 

10. Hűtőgép óvodánként 1   1db 

11. Porszívó óvodánként 1   2db 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C Szivárvány 

Tagóvoda 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játé-

kok, gyakorló, szimbolikus, szerepjáté-

kok, építő-konstruáló játékok, szabályjá-

tékok, dramatizálás, bábozás, barkácso-

lás) eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

van 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő eszközök 
gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

van 
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4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommu-

nikációs képességek fejlesztésének esz-

közei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észle-

lés, emlékezet, figyelem, képzelet, gon-

dolkodás) és a kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszkö-

zök 
gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet 

megismerését elősegítő eszközök, anya-

gok 

gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  nincs 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   van 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  van 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  van 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek -csoportonként, a gyerme-

kek 30%-ának megfelelő mennyi-

ségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
van 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális fel-

szerelések 
gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
sajátos nevelési igé-

nyű gyermeket neve-

lő óvodában; az óvo-

da pedagógiai prog-

ramja szerint 

van 

18. projektor vagy írásvetítő 1   1db 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C Szivárvány Tagóvoda 

1. 1. Beszédfogyatékosok     nincs 

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   - 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   - 

4. 2. Hallási fogyatékosok     - 

5. Dallamíró csoportonként 1   - 

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő óvodánként (szék- abban az esetben, ha az óvo- - 
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felszerelés helyen és telephe-

lyen) 1 
da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenhármat, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 

illetve csoportos adó-vevő készülék 
gyermeklétszám 

szerint 1 
  - 

8. a különböző nyelvi kommunikációs 

szinteknek megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas elektronikus 

információhordozó 

óvodánként (szék-

helyen és telephe-

lyen) 1 

abban az esetben, ha az óvo-

da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

- 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 

megjelenítésének ellenőrzésére alkal-

mas eszköz 

óvodánként (szék-

helyen és telephe-

lyen) 1 

abban az esetben, ha az óvo-

da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

- 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   - 

11. 3. Látási fogyatékosok     nincs 

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 

figyelembevételével 
gyengénlátók, aliglátók 

számára 
- 

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szö-

ges tábla, csörgő labda 
gyermeklétszám 

szerint 1 
  - 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C Szivárvány Tagóvoda 

1. étel-mintavétel (üvegtar-

tály) készlet 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása folyik van 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint 1db 

3. gyógyszerszekrény (zárha-

tó) 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint nincs 

4. amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete 

előírt, vagy javasolt, mun-

karuha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint van 

5. amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete 
külön jogszabályban meghatározottak szerint van 
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előírt, vagy javasolt, mun-

karuha 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint van       6db 
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PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  
A B C Püspökmajor ltp-i  

Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet ke-

vesebb, mint 2 m2/fő 

5 

3. gyermekágy/fektető 

tároló helyiség 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) valamen--

nyi gyermekágy tárolásá-

ra alkalmas) csoporton-

ként 1 

  3 (2 csoportban fal 

mellett ágytakaróval 

van megoldva) 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítá-

sa válik szükségessé, úgy a gyermekek 

számára aránytalan teher és többletköltség 

nélkül más nevelési-oktatási intézmén--

nyel-, illetve sportolásra alkalmas létesít-

mény üzemeltetőjével írásban kötött meg-

állapodás alapján is biztosítható a torna-

szoba vagy tornaterem helyiség használa-

ta. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

1 (szertár nincs, 

helyette 2 db szek-

rény) 

5. logopédiai foglalkozta-

tó, egyéni fejlesztő szo-

ba 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában a logopédiai és az egyéni foglal-

koztatókat külön kell kialakítani 

1 

6. óvodapszichológusi 

helyiség 
ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában helyben alakítandó ki. 
- 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha 

adott időben biztosítható a kizárólagos 

használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani 

2 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon 

a telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-

helyettes, illetve tagin-

tézmény-, intézményegy-

ségvezető-helyettes al-

kalmazása nem kötelező 

  - 
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1 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intéz-

ményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 

(székhelyen és telephe-

lyen) 1 

  - 

10. tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában tagin-

tézmény-, intézményegy-

ségvezető-helyettes al-

kalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 

1 

  1 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvoda-

titkár alkalmazása kötele-

ző 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatit-

kár alkalmazása kötelezően előírt, a fel-

adatellátáshoz szükséges hely a tagintéz-

mény-, intézményegységvezető-helyettesi 

irodával közösen is kialakítható, ha azt a 

helyiség mérete lehetővé teszi. 

- 

12. nevelőtestületi és 

könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben alakít-

ható ki a nevelőtestületi szobával együtt, 

ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. A 

könyvtárszoba legalább 500 könyvtári 

dokumentum befogadására legyen alkal-

mas, az óvoda-pedagógusok felkészülésé-

hez. 

- 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  2 

14. többcélú helyiség (szü-

lői fogadásra, tárgyalás-

ra, ünnepek megtartásá-

ra alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  1 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint 

a gyermekek ellátása – aránytalan teher és 

többletköltség nélkül  a közelben találha-

tó egészségügyi intézményben megoldha-

tó. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

- 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is ki-

alakítható, ha a helyiség alapterülete, illet-

ve a gyermekek száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik csoport-

tal közösen. 

3 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is ki-

alakítható, ha a helyiség alapterülete, illet-

ve a gyermekek száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik csoport-

tal közösen és ott ahol mozgáskorlátozott 

gyermeket nevelnek, az akadálymentes 

WC kialakítása is kötelező. 

3 mosdó 

17 gyerek WC 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 

is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógy-

pedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban gyógypedagógusok, konduktorok is 

1 
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csoportok száma több 

mint hat 2 
alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 

is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógy-

pedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat, vagy az óvoda 

épülete emeletes, szinten-

ként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 

is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógy-

pedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban gyógy-pedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

2 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra 

is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógy-

pedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1(felnőtt öltözőben) 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, 

vasaló helyiséggel együtt kialakítható. 

- 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  - 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
- 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 (melegítő konyhá-

ban) 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
- 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
- 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
- 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában. 
1 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) szinten-

ként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol mozgáskorlátozott gyer-

mekeket nevelnek. 

- 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  - 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előír-

hat. Mozgás sérült integráció van óvodánkban! 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C tagóvoda: Püspökmajor 

1. 1. Csoportszoba     5 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény 

ágybetétek, decubitus matrac 

egyéni szükséglet szerint; lá-

tás- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén védőszegély 

(rács). 

5x25 

3. gyermekszék (ergo-

nomikus) 
gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és közép-

súlyos értelmi fogyatékos ese-

tén állítható magasságú, lábtar-

tóval és ülőkével. 

5x25 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevéte-

lével 
Mozgássérült, látás- és közép-

súlyos értelmi fogyatékos ese-

tén állítható magasságú, dönt-

hető lapú, peremes, egyszemé-

lyes óvoda asztalok. 

36 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 
  8/csoport 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a padló 

egyötödének lefedésére alkalmas 

méretben 

  3/csoport 

7. játéktartó szekrény 

vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 

további 1 

  15 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   6 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   3 

10. textiltároló és foglal-

kozási eszköztároló 

szekrény 

gyermekcsoportonként 1   5 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   5 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   5 

13. 2. Tornaszoba     1 

14. tornapad 2   6 nagy, 6 kicsi 

15. tornaszőnyeg 1   6 

16. bordásfal 2   5 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő készlet 

1   2 

18. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek egyidejű foglal-

koztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési 

igényű gyermeket nevel; a 

pedagógiai programban foglal-

tak szerint. 

2 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   1 

20. a fogyatékosság típu-

sának megfelelő, a 
  A pedagógiai programban 2 
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tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 
foglaltak szerint. 

21. tükör (az asztal szé-

lességében) 
1   1 

22. Asztal 1   1 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 6gyermek, egy felnőtt 

24. Szőnyeg 1   - 

25. játéktartó szekrény 

vagy könyvek tárolá-

sára is alkalmas polc 

1   2 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint  - 

27. Asztal 1   - 

28. Szék 4   - 

29. Szőnyeg 1   - 

30. Könyvek, iratok 

tárolására is alkalmas 

polc 

1   - 

31. 5. Játszóudvar     2 

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 1   8 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 2   8 

34. Babaház gyermek-csoportonként 1   4 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 1   4 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívü-

li lefedéséhez. 
4 (cserélni kell!) 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

V. rész szerint   10 

38. 6. Intézményvezetői iroda    - 

39. íróasztal és szék 1-1   - 

40. tárgyalóasztal, szé-

kekkel 
1   - 

41. Telefon 1   - 

42. Fax 1   - 

43. Könyvszekrény 1   - 

44. Iratszekrény 1   - 

45. Elektronikus adat-

hordozó szekrény 
1   - 

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1 felszerelés   - 

47. számítógépasztal és 

szék 
1-1   - 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, 

óvodatitkári iroda  
1 tagint.vez. iroda 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   - 

50. íróasztal és szék 1-1   1-1 

51. Iratszekrény 1   1 



198 

 

 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethe-

tő. 
1 

53. számítógépasztal és 

szék 
1-1   1-1 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1   1 

55. 8. Nevelőtestületi szoba    - 

56. fiókos asztal, ami 

egyben eszköz elő-

készítő munkaasztal 

is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
  4 

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  16 

58. könyvtári dokumen-

tum 
500 Az óvoda-pedagógusok felké-

szüléséhez. 
1500 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum tárolásához al-

kalmas legyen. 

6 

60. Fénymásoló 1   1 

61. Tükör 1   1 (folyosón) 

62. 9. Többcélú helyiség    1 

63. tárgyalóasztal szé-

kekkel 
1   1-2szék 

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, felszerelése a vo-

natkozó jogszabályban előírtak 

szerint 

Amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat az óvo-

dában megszervezett, biztosí-

tott. 
Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, helyben 

biztosítva. 

- 

65. 11. Gyermeköltöző     3 

66. öltözőrekesz, ruhatá-

roló, fogas 
gyermeklétszám figyelembevéte-

lével 
öltözőrekeszen belül elkülöní-

tett cipőtároló 
5x25 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelembevéte-

lével 
  5x9 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség    3 

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevéte-

lével 
  5x25 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   15 

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám figyelembevéte-

lével 
  5 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó 

szerek 
gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 5x25 fogmosópohár 

2. tisztálkodó felszerelé- mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappan- 3körömkefe 
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sek tartó 

3. Fésűtartó csoportonként 1   5 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám sze-

rint 3-3 
  2-2 

5. Abrosz asztalonként 3   asztalonként 2 (az egyik 

impregnált anyag!) 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   5x20 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  4x25 lepedő  

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  2 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1 kijelölt szekrénypolc 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 1 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik - 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  1 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  5 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
  5 

9. kerti munkaeszkö-

zök, szerszámok 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti lo-

csolókanna 
4 

10. Hűtőgép óvodánként 1   1 

11. Porszívó óvodánként 1   1-1takarítógép 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgá-

sos játékok, gyakorló, szimboli-

kus, szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, szabályjáté-

kok, dramatizálás, bábozás, bar-

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udva-

ri eszközök külön-

külön 

10 csoportszobai-5 udvari 
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kácsolás) eszközei 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

csoportszobai és udva-

ri eszközök külön-

külön 

5 csoportszobai-5 udvari 

4. ének, zene, énekes játékok esz-

közei 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x5 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x10 

6. értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a kre-

ativitást fejlesztő anyagok, esz-

közök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x10 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, 

eszközök 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x10 

8. a természeti-emberi-tárgyi kör-

nyezet megismerését elősegítő 

eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x10 

9. munka jellegű tevékenységek 

eszközei 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x3 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  - 

12. magnetofon/CD leját-

szó/hangfalak 
három csoportonként 1   5 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1-1 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
(a hangszerek saját minden 

kollégánál!) 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-csoportonként, a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
5x20 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speci-

ális felszerelések 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő 

óvodában; az óvoda 

pedagógiai programja 

szerint 

5x5 tornatermi fejlesztőjá-

ték 

18. projektor vagy írásvetítő 1   - 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatéko-

sok 
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2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   4 

3. logopédiai alapkész-

let 
csoportonként 1   - (Szak. szolg.) 

4. 2. Hallási fogyatéko-

sok 
     

5. Dallamíró csoportonként 1   - (Szak. szolg.) 

6. hallásvizsgáló és 

hallókészülék teszte-

lő felszerelés 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenhármat, az eszköz haszná-

lata megoldható másik közne-

velési intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

- (Szak. szolg.) 

7. vezetékes vagy veze-

ték nélküli egyéni, 

illetve csoportos 

adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 1   - (Szak. szolg.) 

8. a különböző nyelvi 

kommunikációs 

szinteknek megfelelő 

kifejezések képi 

megjelenítésére al-

kalmas elektronikus 

információhordozó 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együtt-

működés keretében 

- (Szak. szolg.) 

9. nyelvi kommuniká-

ció vizuális, auditív 

megjelenítésének 

ellenőrzésére alkal-

mas eszköz 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda 

a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését a 

többi gyermekkel azonos óvo-

dai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együtt-

működés keretében 

- (Szak. szolg.) 

10. szurdologopédiai 

eszközök 
csoportonként 1   - (Szak. szolg.) 

11. 3. Látási fogyatékosok     

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
gyengénlátók, aliglátók számá-

ra 
- 

13. hatrekeszes doboz, 

gombás tábla, szöges 

tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 1   - 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üveg-

tartály) készlet 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása 

folyik 
24 
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2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
-  

3. gyógyszerszekrény 

(zárható) 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
- 

4. amennyiben a betöl-

tött munkakörben a 

viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 17x2 

5. amennyiben a betöl-

tött munkakörben a 

viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 17x2 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 5db poroltó 

 

A fent említett bútorok, eszközök, játékok, 50% -a Életfa Gyermekeinkért Alapítvány tulajdonát képe-

zi, melyet az Alapítvány felhasználásra felajánlott a Püspökmajor Tagóvoda Nevelői és óvodásai szá-

mára. 
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VASVÁRI PÁL ÚTI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  
A B C Vasvári Pál úti  

Tagóvoda: 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 

1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, 

mint 2 m2/fő 

5 

3. gyermekágy/fektető 

tároló helyiség 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) valam-

ennyi gyermekágy táro-

lására alkalmas) csopor-

tonként 1 

  5 db zárt szekrény 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik 

szükségessé, úgy a gyermekek számára aránytalan 

teher és többletköltség nélkül más nevelési-oktatási 

intézménnyel-, illetve sportolásra alkalmas létesít-

mény üzemeltetőjével írásban kötött megállapodás 

alapján is biztosítható a tornaszoba vagy tornate-

rem helyiség használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani. 

1 tornaterem és 1 

szertár 

5. logopédiai foglalkozta-

tó, egyéni fejlesztő szo-

ba 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

a logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön 

kell kialakítani 

1 

6. óvodapszichológusi 

helyiség 
ha az óvodapszicholó-

gus alkalmazása kötele-

ző óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

helyben alakítandó ki. 
0 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a kizárólagos használat az óvo-

da részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani 

2 (első és hátsó 

udvar) 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és 

azon a telephelyen, 

amelyen az intézmény-

vezető-helyettes, illetve 

tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

   

 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intéz-

ményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 
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(székhelyen és telephe-

lyen) 1 

10. tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában tagin-

tézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephe-

lyen 1 

  1 tagintézmény 

vezető 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvo-

datitkár alkalmazása 

kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkal-

mazása kötelezően előírt, a feladatellátáshoz szük-

séges hely a tagintézmény-, intézményegységveze-

tő-helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 

azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

 

12. nevelőtestületi és 

könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a 

nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi. A könyvtárszoba legalább 

500 könyvtári dokumentum befogadására legyen 

alkalmas, az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

1 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

14. többcélú helyiség (szü-

lői fogadásra, tárgyalás-

ra, ünnepek megtartásá-

ra alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  1 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötele-

ző, amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint a gyermekek ellátása – arányta-

lan teher és többletköltség nélkül  a közelben 

található egészségügyi intézményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani. 

logopédiai foglal-

koztatónk egyben 

orvosi szoba is 

szükség esetén 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 

1 
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, 

ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

nem alakítható ki másik csoporttal közösen. 

5 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 

1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, 

ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

nem alakítható ki másik csoporttal közösen és ott 

ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az 

akadálymentes WC kialakítása is kötelező. 

5 gyermekmosdó 

és WC  helyiség 

 

WC-k száma - 17 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, kon-

duktív pedagógiai óvodában gyógypedagógusok, 

konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

2 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, kon-

duktív pedagógiai óvodában gyógypedagógusok, 

konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 mosdó 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

1 dolgozói 

+ 1 szülői  
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amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat, vagy az óvoda 

épülete emeletes, szin-

tenként 1 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, kon-

duktív pedagógiai óvodában gyógy-pedagógusok, 

konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, kon-

duktív pedagógiai óvodában gyógypedagógusok, 

konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1  

 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 

ahol a szárító helyiség a mosó, vasaló helyiséggel 

együtt kialakítható. 

mosó helyiséggel 

együtt van 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  nincs 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
nincs, mivel nincs 

főzés az óvodában 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
nincs helyben 

főzés 

29. földes árú raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
nincs 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
nincs 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában.   1 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) szinten-

ként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 

ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. 
 fedett teraszon  

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
   1 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előírhat. 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C Vasvári Tagóvoda: -db 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám 

szerint 1 
Mozgássérült esetén 

kemény ágybetétek, 

decubitus matrac egyéni 

szükséglet szerint; látás- 

és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén védő-

szegély (rács). 

150 db  
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3. gyermekszék (ergo-

nomikus) 
gyermeklétszám 

szerint 1 
Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi fo-

gyatékos esetén állítható 

magasságú, lábtartóval 

és ülőkével. 

165 db 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 

figyelembevételé-

vel 

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi fo-

gyatékos esetén állítható 

magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egysze-

mélyes óvoda asztalok. 

40 db trapéz asztal 

10 db téglalap alakú  

5. fényvédő függöny ablakonként, az 

ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

  van minden ablakon 

Fő épület négy csoport, mosdók: 

teljesen lefedett 44 

félig lefedett 13 

Konténerben: vitrázs rúdon negyed függöny 

18 db 

 

6. szőnyeg gyermekcsopor-

tonként, a padló 

egyötödének lefe-

désére alkalmas 

méretben 

  9 nagy, 8 kicsi 

10 rongyszőnyeg 

 

7. játéktartó szekrény 

vagy polc 
gyermekcsopor-

tonként 2, sajátos 

nevelési igényű 

gyermek esetén 

további 1 

    

8. könyvespolc gyermekcsopor-

tonként 1 
    

9. élősarok állvány gyermekcsopor-

tonként 1 
    

10. textiltároló és foglal-

kozási eszköztároló 

szekrény 

gyermekcsopor-

tonként 1 
    

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsopor-

tonként 1 
  5 

12. szeméttartó gyermekcsopor-

tonként 1 
  7 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   9 

15. tornaszőnyeg 1   4 textil + 4 bőrözött 

16. bordásfal 2   3 + 1 köteles 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő készlet 

1     

18. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek 

egyidejű foglalkoz-

tatásához 

Ha az óvoda sajátos ne-

velési igényű gyermeket 

nevel; a pedagógiai prog-

ramban foglaltak szerint. 

  

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   

20. a fogyatékosság típu-

sának megfelelő, a 

tanulási képességet 

  A pedagógiai program-

ban foglaltak szerint. 
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fejlesztő eszközök 

21. tükör (az asztal szé-

lességében) 
1     

22. Asztal 1   2 trapéz 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy fel-

nőtt. 
5 

24. Szőnyeg 1   1 

25. játéktartó szekrény 

vagy könyvek tárolá-

sára is alkalmas polc 

1   1 

26. 4. óvodapszicholó-

gusi szoba 
Gyermeklétszám 

szerint 
  Nincs külön szoba (szükség estén alkalmas 

erre a nevelői szoba is) 

27. Asztal 1    

28. Szék 4    

29. Szőnyeg 1    

30. Könyvek, iratok 

tárolására is alkalmas 

polc 

1    

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek-

csoportonként 1 
  5 

33. kerti pad gyermek-

csoportonként 2 
  10 

34. Babaház gyermek-

csoportonként 1 
  5 

35. udvari homokozó gyermek-

csoportonként 1 
  5 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton 

kívüli lefedéséhez. 
5 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

V. rész szerint   udvaron mászókák, csúszdák, hinták, rugós 

játékok, biciklik, motorok, rollerek, bobocar, 

mezítlábas lépegető, óriás trambulin, foci, 

ugrókötelek, labdajátékok, homokozók, baba-

házak 

tornateremben a mozgásfejlesztést segítő esz-

közök rendkívül gazdag választéka –  pl 

4 bordásfal, 1 köteles mászó, Greiszvald, ug-

rószekrény, 8 tornazsámoly, 8 tornapad, 6 

tornaszőnyeg, testhengerkészlet, billenő lap, 

egyensúlyozó korong, egyensúlyozó mérleg-

hinták, gimnasztikai labdák, bólyák, focilab-

dák, pöttíös és kézi labdák, billenő rács, gyűrű 

hinta, kötélhinta, mászó alagút, érzékelő ko-

rong szett, térhágcsó, labdafürdő, csepphinta, 

gördeszka, páros lépegető, trambulin, moz-

gáskotta eszközei, stb.  

38. 6. Intézményvezetői iroda    Óvodaközpont épületében van 

39. íróasztal és szék 1-1    

40. tárgyalóasztal, szé-

kekkel 
1  nevelői szobában  

41. Telefon 1    

42. Fax 1    
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43. Könyvszekrény 1    

44. Iratszekrény 1    

45. Elektronikus adat-

hordozó szekrény 
1    

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1 felszerelés    

47. számítógépasztal és 

szék 
1-1    

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   

50. íróasztal és szék 1-1   1-1 

51. Iratszekrény 1   4 

52. Telefon 1 Közös vonallal is mű-

ködtethető. 
1 

53. számítógépasztal és 

szék 
1-1   - 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifé-

riákkal 

1   1 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     

56. fiókos asztal, ami 

egyben eszköz elő-

készítő munkaasztal 

is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
  4 asztal, de nem fiókos 

minden csoportszobában van 1 íróasztal  

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  8 db a nevelői szobában, + minden csoport-

szobában 1 db szék 

58. könyvtári dokumen-

tum 
500 Az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 
nincs túl sok, és nincs is leltározva 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyv-

tári dokumentum tárolá-

sához alkalmas legyen. 

2 polcos szekrény 

60. Fénymásoló 1   bérelt 

61. Tükör 1     

62. 9. Többcélú helyiség    Ezt a feladatot nálunk a nevelői szoba tölti be 

63. tárgyalóasztal szé-

kekkel 
1   4 asztal + 8 szék 

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, fel-

szerelése a vonat-

kozó jogszabály-

ban előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat 

az óvodában megszerve-

zett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, kon-

duktív pedagógiai óvo-

dában, helyben biztosít-

va. 

- 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatá-

roló, fogas 
gyermeklétszám 

figyelembevételé-

vel 

öltözőrekeszen belül 

elkülönített cipőtároló 
  

67. Öltözőpad gyermeklétszám 

figyelembevételé-

vel 
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68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 

figyelembevételé-

vel 

    

70. Falitükör mosdókagylónként 

1 
    

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám 

figyelembevételé-

vel 

    

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó 

szerek 
gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, 

fogmosópohár 
  

2. tisztálkodó felsze-

relések 
mosdókagylónként 1 ruhakefe, köröm-

kefe, szappantartó 
  

3. Fésűtartó csoportonként 1    5 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
   (366 db) 

5. Abrosz asztalonként 3   2 garnitúra csoportonként 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   42 óvodai van, de csak szükség esetén 

használjuk, mert általában saját takarót 

hoznak a szülők a gyermekeiknek 

7. ágyneműhuzat, 

lepedő 
gyermeklétszám szerint 3-3   saját ágyneműt hoznak a szülők a gyer-

mekeiknek 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik   

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik - 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1     

9. kerti munkaeszközök, 

szerszámok 
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 

locsolókanna 
  

10. Hűtőgép óvodánként 1     
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11. Porszívó óvodánként 1     

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizá-

lás, bábozás, barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként 

a gyermekek 30%-

ának megfelelő men--

nyiségben 

csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

  

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, moz-

gásigényt kielégítő eszközök 
gyermekcsoportonként 

a gyermeklétszám fi-

gyelembevételével 

csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

  

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként 

a gyermeklétszám fi-

gyelembevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 

képességek fejlesztésének eszközei 
gyermekcsoportonként 

a gyermekek 30%-

ának megfelelő men--

nyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, em-

lékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként 

a gyermekek 30%-

ának megfelelő men--

nyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként 

a gyermeklétszám fi-

gyelembevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megis-

merését elősegítő eszközök, anyagok 
gyermekcsoportonként 

a gyermeklétszám fi-

gyelembevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként 

a gyermekek 30%-

ának megfelelő men--

nyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
    

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1     

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
  1 diavetítő 

14. Vetítővászon óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
  1 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-

csoportonként, a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiség-

ben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

  

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelé-

sek 
gyermekcsoportonként 

a gyermekek 30%-

sajátos nevelési 

igényű gyermeket 

Mozgásfejlesztéshez 

az óvoda kiemelt pro-
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ának megfelelő men--

nyiségben 
nevelő óvodában; 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

filjának megfelelően 

maximálisan rendelke-

zésre állnak a fejlesztő 

játékok 

18. projektor vagy írásvetítő 1   1 projektor 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   4 van 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és halló-

készülék tesztelő felsze-

relés 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el és a gyermekek száma nem 

éri el a tizenhármat, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő ké-

szülék 

gyermeklétszám 

szerint 1 
   

8. a különböző nyelvi 

kommunikációs szintek-

nek megfelelő kifejezé-

sek képi megjelenítésére 

alkalmas elektronikus 

információhordozó 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el, és a gyermekek száma 

nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív megje-

lenítésének ellenőrzésére 

alkalmas eszköz 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el, és a gyermekek száma 

nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszkö-

zök 
csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok     

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 

figyelembevételével 
gyengén látók, alig látók számára  

13. hatrekeszes doboz, gom-

bás tábla, szöges tábla, 

csörgő labda 

gyermeklétszám 

szerint 1 
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VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtar-

tály) készlet 
óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása 

folyik 
10 + 8 db   

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírá-

sok szerint 
- 

3. gyógyszerszekrény (zár-

ható) 
óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírá-

sok szerint 
igen 

4. amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete 

előírt, vagy javasolt, 

munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint óvodapedagógusoknak, pedagógiai 

asszisztenseknek munkaköpeny 

5. amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete 

előírt, vagy javasolt, 

munkaruha 

külön jogszabályban 

meghatározottak sze-

rint 

dajkáknak munkaköpeny és 

konyhai munkaruha 

 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 8 db  

 



213 

 

 

BIMBÓ UTCAI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  
A B C Bimbó utcai 

Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, 

mint 2 m2/fő 

3 

3. gyermekágy/fektető tároló 

helyiség 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) valam-

ennyi gyermekágy táro-

lására alkalmas) csopor-

tonként 1 

  3 

4. tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik 

szükségessé, úgy a gyermekek számára aránytalan 

teher és többletköltség nélkül más nevelési-

oktatási intézménnyel-, illetve sportolásra alkal-

mas létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött 

megállapodás alapján is biztosítható a tornaszoba 

vagy tornaterem helyiség használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani. 

Nincs. Mind-

három csoport 

a Püspökmajo-

ri lpi. óvoda 

tornatermében 

tornászik, he-

tente 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

a logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön 

kell kialakítani 

1 

6. óvodapszichológusi helyi-

ség 
ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

helyben alakítandó ki. 
nincs 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a kizárólagos használat az 

óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani 

2 udvarrész 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és 

azon a telephelyen, ame-

lyen az intézményveze-

tő-helyettes, illetve tag-

intézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 

alkalmazása nem kötele-

ző 1 

  - 

9. intézményvezető-helyettesi 

iroda 
ha az óvodában intéz-

ményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 

  - 
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(székhelyen és telephe-

lyen) 1 

10. tagintézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 
Ha az óvodában tagin-

tézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephe-

lyen 1 

  1 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvo-

datitkár alkalmazása 

kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkal-

mazása kötelezően előírt, a feladatellátáshoz szük-

séges hely a tagintézmény-, intézményegységveze-

tő-helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 

azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

- 

12. nevelőtestületi és könyv-

társzoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a 

nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi. A könyvtárszoba legalább 

500 könyvtári dokumentum befogadására legyen 

alkalmas, az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

- 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására al-

kalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  - 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötele-

ző, amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint a gyermekek ellátása – arány-

talan teher és többletköltség nélkül  a közelben 

található egészségügyi intézményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

minden esetben helyben kell kialakítani. 

- 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, 

ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

nem alakítható ki másik csoporttal közösen. 

2 

17. gyermekmosdó, WC helyi-

ség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, 

ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

nem alakítható ki másik csoporttal közösen és ott 

ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az 

akadálymentes WC kialakítása is kötelező. 

2 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagógu-

sok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagógu-

sok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

1 
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amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat, vagy az óvoda 

épülete emeletes, szin-

tenként 1 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógy-

pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerül-

hetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagógu-

sok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, ahol a szárító helyiség a mosó, vasaló helyi-

séggel együtt kialakítható. 

- 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  - 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  u.a. 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
- 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
- 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főz-

nek. 
- 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban. 
- 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) szinten-

ként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevel-

nek. 

- 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  - 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előírhat.- 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C tagóvoda: 

Bimbó db 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 

1 
Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubi-

tus matrac egyéni szükséglet szerint; látás- és kö-

zépsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély 

(rács). 

60 db 

3. gyermekszék (ergo-

nomikus) 
gyermeklétszám szerint 

1 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogya-

tékos esetén állítható magasságú, lábtartóval és 
72 
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ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figye-

lembevételével 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogya-

tékos esetén állítható magasságú, dönthető lapú, 

peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. 

12 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 

lefedésére alkalmas mé-

retben 

  16  

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefe-

désére alkalmas méret-

ben 

  6 

7. játéktartó szekrény 

vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 

1 

  16 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   4 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   3 

10. textiltároló és foglal-

kozási eszköztároló 

szekrény 

gyermekcsoportonként 1   4 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   3 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   3 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   - 

15. tornaszőnyeg 1   - 

16. bordásfal 2   - 

17. mozgáskultúrát, moz-

gásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1   - 

18. egyéni fejlesztést szol-

gáló speciális felszere-

lések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket 

nevel; a pedagógiai programban foglaltak szerint. 
- 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   

20. a fogyatékosság típu-

sának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint. logopédus 

hozza 

21. tükör (az asztal széles-

ségében) 
1   1 

22. Asztal 1   1 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 10 

24. Szőnyeg 1   - 

25. játéktartó szekrény 

vagy könyvek tárolásá-

ra is alkalmas polc 

1   3 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint  - 

27. Asztal 1   - 

28. Szék 4   - 

29. Szőnyeg 1   - 
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30. Könyvek, iratok táro-

lására is alkalmas polc 
1   - 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 

1 
  7 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 

2 
  6 

34. Babaház gyermek-csoportonként 

1 
  2 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 

1 
  2 (az egyik 

dupla méret) 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. 2 

37. mozgáskultúrát, moz-

gásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint   10 

38. 6. Intézményvezetői iroda     

39. íróasztal és szék 1-1    

40. tárgyalóasztal, székek-

kel 
1    

41. Telefon 1    

42. Fax 1    

43. Könyvszekrény 1    

44. Iratszekrény 1    

45. Elektronikus adathor-

dozó szekrény 
1    

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-

ákkal 

1 felszerelés    

47. számítógépasztal és 

szék 
1-1    

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   

50. íróasztal és szék 1-1   1-2 

51. Iratszekrény 1   1 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 1 

53. számítógépasztal és 

szék 
1-1   - 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-

ákkal 

1   1 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     

56. fiókos asztal, ami egy-

ben eszköz előkészítő 

munkaasztal is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
  - 

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  - 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. - 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásá- - 
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hoz alkalmas legyen. 

60. Fénymásoló 1   - 

61. Tükör 1   - 

62. 9. Többcélú helyiség     

63. tárgyalóasztal székek-

kel 
1   - 

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, felszerelése 

a vonatkozó jogszabály-

ban előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az 

óvodában megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, helyben biztosítva. 

- 

65. 11. Gyermeköltöző     2 

66. öltözőrekesz, ruhatáro-

ló, fogas 
gyermeklétszám figye-

lembevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló 72 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figye-

lembevételével 
  12 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség    2 

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figye-

lembevételével 
  72 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   4 

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám figye-

lembevételével 
  - 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó sze-

rek 
gyermeklétszám szerint 

1 
fésű, fogkefe, fogmosópohár 72 

2. tisztálkodó felszerelé-

sek 
mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 14 

3. Fésűtartó csoportonként 1   6 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklét-

szám szerint 3-3 
  9+216 

5. Abrosz asztalonként 3   36 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 

1 
  72 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 

3-3 
  72 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephe-   3 
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lyen) 1 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  3 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
ha a mosás helyben történik 1 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
ha a mosás helyben történik szárító 1 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  1 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  1 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  2 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  6 garnitúra 

9. kerti munkaeszkö-

zök, szerszámok 
óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna mindenből 

1+slag+öntözőfej 

2 

10. Hűtőgép óvodánként 1   1 

11. Porszívó óvodánként 1   3 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (moz-

gásos játékok, gyakorló, szim-

bolikus, szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, szabályjá-

tékok, dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön 
csoportonként 

70% 

udvaron: 50% 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlő-

dést segítő, mozgásigényt ki-

elégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön 
10 db csoport-

szoba 

17 db udvar 

4. ének, zene, énekes játékok 

eszközei 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
csoportonként 

15 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
csoportonként: 

60% 

6. értelmi képességeket (érzéke-

lés, észlelés, emlékezet, figye-

lem, képzelet, gondolkodás) és 

a kreativitást fejlesztő anya-

gok, eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
csoportonként 

70% 

7. ábrázoló tevékenységet fej-

lesztő, eszközök 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
minden gyerek 

számára leg-

alább 10 féle 

8. a természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését elő-

segítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
csoportonként 

10 féle, de ez 

évenként válto-

zik 
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9. munka jellegű tevékenységek 

eszközei 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
csoportonként 

60% 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  - 

12. magnetofon/CD leját-

szó/hangfalak 
három csoportonként 1   3 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
3 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-csoportonként, a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja sze-

rint 
minden cso-

portnak egy 

készlet  

17. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket 

nevelő óvodában; az óvoda pedagó-

giai programja szerint 

csoportonként 

50% 

18. projektor vagy írásvetítő 1    

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok     - 

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   - 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   - 

4. 2. Hallási fogyatéko-

sok 
    - 

5. Dallamíró csoportonként 1   - 

6. hallásvizsgáló és hal-

lókészülék tesztelő 

felszerelés 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyer-

mekkel azonos óvodai csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri el a tizenhármat, az 

eszköz használata megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés keretében 

- 

7. vezetékes vagy veze-

ték nélküli egyéni, 

illetve csoportos adó-

vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 

1 
   

8. a különböző nyelvi 

kommunikációs szin-

teknek megfelelő kife-

jezések képi megjele-

nítésére alkalmas 

elektronikus informá-

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyer-

mekkel azonos óvodai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható másik köznevelési intéz-

ménnyel történő együttműködés keretében 

- 



221 

 

 

cióhordozó 

9. nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív meg-

jelenítésének ellenőr-

zésére alkalmas eszköz 

óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyer-

mekkel azonos óvodai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható másik köznevelési intéz-

ménnyel történő együttműködés keretében 

- 

10. szurdologopédiai esz-

közök 
csoportonként 1   - 

11. 3. Látási fogyatékosok     

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figye-

lembevételével 
gyengénlátók, aliglátók számára - 

13. hatrekeszes doboz, 

gombás tábla, szöges 

tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 

1 
  - 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtartály) 

készlet 
óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása folyik 15 db 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint 1 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint 1 

4. amennyiben a betöltött mun-

kakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint minden dolgo-

zónak legalább 

3 garnitúra 

5. amennyiben a betöltött mun-

kakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint  

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 6 db 
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ÓVODAKÖZPONT 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 

tartalmazzák. 

 

  
A B C 

 Óvoda-

központ 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 

1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, 

mint 2 m2/fő 

van-2db 

3. gyermekágy/fektető táro-

ló helyiség 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) valam-

ennyi gyermekágy táro-

lására alkalmas) csopor-

tonként 1 

  van- 2db 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik 

szükségessé, úgy a gyermekek számára arányta-

lan teher és többletköltség nélkül más nevelési-

oktatási intézménnyel-, illetve sportolásra alkal-

mas létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött 

megállapodás alapján is biztosítható a tornaszoba 

vagy tornaterem helyiség használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban minden esetben helyben kell kialakítani. 

tornaszoba-

sportszertár- 

van 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban a logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat 

külön kell kialakítani 

van-1 db 

6. óvodapszichológusi he-

lyiség 
ha az óvodapszicholó-

gus alkalmazása kötele-

ző óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban helyben alakítandó ki. 
van- ua-

logopédiai 

fogl.  

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a kizárólagos használat az 

óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban minden esetben helyben kell kialakítani 

van 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és 

azon a telephelyen, 

amelyen az intézmény-

vezető-helyettes, illetve 

tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

  van 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intéz-

ményvezető-helyettes 
  van 
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alkalmazása kötelező 

(székhelyen és telephe-

lyen) 1 

10. tagintézmény-

,intézményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában tagin-

tézmény-, intézmény-

egységvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephe-

lyen 1 

  ua. 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvo-

datitkár alkalmazása 

kötelező óvoda székhe-

lyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár al-

kalmazása kötelezően előírt, a feladatellátáshoz 

szükséges hely a tagintézmény-, intézményegy-

ségvezető-helyettesi irodával közösen is kiala-

kítható, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

van- 2db 

12. nevelőtestületi és könyv-

társzoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a 

nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi. A könyvtárszoba legalább 

500 könyvtári dokumentum befogadására legyen 

alkalmas, az óvoda-pedagógusok felkészülésé-

hez. 

-  

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  van 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  -  

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem köte-

lező, amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgá-

lat nyilatkozata szerint a gyermekek ellátása – 

aránytalan teher és többletköltség nélkül  a 

közelben található egészségügyi intézményben 

megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban minden esetben helyben kell kialakítani. 

-  

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 

1 
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítha-

tó, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban nem alakítható ki másik csoporttal közösen. 

van 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 

1 (WC - nemenként 1) 
Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítha-

tó, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban nem alakítható ki másik csoporttal közösen 

és ott ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevel-

nek, az akadálymentes WC kialakítása is kötele-

ző. 

van 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagó-

gusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

-  

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat 2, vagy az 

óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagó-

gusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

van 



224 

 

 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 

csoportok száma több 

mint hat, vagy az óvoda 

épülete emeletes, szin-

tenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógy-

pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba ke-

rülhetnek. 

van 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógypedagó-

gusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

van 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  mosó-van 

vasaló- -  

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, ahol a szárító helyiség a mosó, vasaló helyi-

séggel együtt kialakítható. 

-  

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  -  

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek. 
-  

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  -  

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  van 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek. 
- 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek. 
-  

30. éléskamra óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek. 
-  

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban. 
-  

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) szinten-

ként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevel-

nek. 

-  

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  -  

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is elő-

írhat. 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C tagóvoda: db 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény 

ágybetétek, decubitus matrac 

egyéni szükséglet szerint; látás- 

és középsúlyos értelmi fogyaté-

van- 50db 
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kos esetén védőszegély (rács). 

3. gyermekszék (ergonomikus) gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsú-

lyos értelmi fogyatékos esetén 

állítható magasságú, lábtartóval 

és ülőkével. 

van- 50db 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
Mozgássérült, látás- és középsú-

lyos értelmi fogyatékos esetén 

állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes 

óvoda asztalok. 

van- 10db 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefe-

désére alkalmas méretben 
  van 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedésé-

re alkalmas méretben 

  van 

7. játéktartó szekrény vagy polc gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

  van 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   van 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   -  

10. textiltároló és foglalkozási esz-

köztároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   van 

11. edény- és evőeszköz-tároló szek-

rény 
gyermekcsoportonként 1   van 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   van 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   van- 2db 

15. tornaszőnyeg 1   van 

16. bordásfal 2   van- 1db 

17. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1   van 

18. egyéni fejlesztést szolgáló speci-

ális felszerelések 
három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési 

igényű gyermeket nevel; a peda-

gógiai programban foglaltak 

szerint. 

    van 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. a fogyatékosság típusának meg-

felelő, a tanulási képességet fej-

lesztő eszközök 

  A pedagógiai programban fog-

laltak szerint. 
van 

21. tükör (az asztal szélességében) 1   van 

22. Asztal 1   van 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. van 

24. Szőnyeg 1   van 

25. játéktartó szekrény vagy köny-

vek tárolására is alkalmas polc 
1   van 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint   ua. a logop. 

fogl.  

27. Asztal 1   van 

28. Szék 4   van 
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29. Szőnyeg 1   van 

30. Könyvek, iratok tárolására is 

alkalmas polc 
1   van 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 1   van 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 2   van 

34. Babaház gyermek-csoportonként 1   van 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 1   van 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívüli 

lefedéséhez. 
van 

37. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint   van 

38. 6. Intézményvezetői iroda      

39. íróasztal és szék 1-1   van 

40. tárgyalóasztal, székekkel 1   van 

41. Telefon 1   van 

42. Fax 1   van 

43. Könyvszekrény 1   van 

44. Iratszekrény 1   van 

45. Elektronikus adathordozó szek-

rény 
1   van 

46. számítógép, internet hozzáférés-

sel, perifériákkal 
1 felszerelés   van 

47. számítógépasztal és szék 1-1   van 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   van 

50. íróasztal és szék 1-1   van 

51. Iratszekrény 1   van 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. -  

53. számítógépasztal és szék 1-1   van 

54. számítógép, internet hozzáférés-

sel, perifériákkal 
1   van 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     ua. helyettesi 

szoba 

56. fiókos asztal, ami egyben eszköz 

előkészítő munkaasztal is 
pedagóguslétszám 

szerint 1 
     van 

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  van 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felké-

szüléséhez. 
-  

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári do-

kumentum tárolásához alkalmas 

legyen. 

-  

60. Fénymásoló 1   -  

61. Tükör 1   -  
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62. 9. Többcélú helyiség      

63. tárgyalóasztal székekkel 1      van 

64. 10. Orvosi szoba, elkülönítővel berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat az óvo-

dában megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, helyben 

biztosítva. 

-  

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített 

cipőtároló 
van 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  van 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  van 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   van 

71. rekeszes fali polc (fogmosótartó) gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  van 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár van 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó van 

3. Fésűtartó csoportonként 1   van 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  van 

5. Abrosz asztalonként 3   van 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   van 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3   van 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  - 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik van 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és ha a mosás helyben történik - 
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telephelyen) 1 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

9. kerti munkaeszkö-

zök, szerszámok 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna van 

10. Hűtőgép óvodánként 1   van 

11. Porszívó óvodánként 1   van 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (moz-

gásos játékok, gyakorló, szim-

bolikus, szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, szabályjá-

tékok, dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszkö-

zök külön-külön 
van 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlő-

dést segítő, mozgásigényt ki-

elégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

csoportszobai és udvari eszkö-

zök külön-külön 
van 

4. ének, zene, énekes játékok 

eszközei 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
  van- minimá-

lis hangszer 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
  van 

6. értelmi képességeket (érzéke-

lés, észlelés, emlékezet, figye-

lem, képzelet, gondolkodás) és 

a kreativitást fejlesztő anya-

gok, eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
  van 

7. ábrázoló tevékenységet fej-

lesztő, eszközök 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
van 

8. a természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését elő-

segítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
  játékok 

9. munka jellegű tevékenységek 

eszközei 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
van 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  - 

12. magnetofon/CD leját- három csoportonként 1   van- Cd leját-
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szó/hangfalak szó 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  van 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
van- minimá-

lis 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-csoportonként, a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint 
ua. 

17. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyerme-

ket nevelő óvodában; az óvoda 

pedagógiai programja szerint 

van 

18. projektor vagy írásvetítő 1   van- projektor 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   van 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   ?- 

4. 2. Hallási fogyatékosok     - 

5. Dallamíró csoportonként 1   - 

6. hallásvizsgáló és hallókészü-

lék tesztelő felszerelés 
óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajá-

tos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el és a gyer-

mekek száma nem éri el a tizenhármat, 

az eszköz használata megoldható má-

sik köznevelési intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

- 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli 

egyéni, illetve csoportos adó-

vevő készülék 

gyermeklétszám 

szerint 1 
  - 

8. a különböző nyelvi kommuni-

kációs szinteknek megfelelő 

kifejezések képi megjeleníté-

sére alkalmas elektronikus 

információhordozó 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajá-

tos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és a gyer-

mekek száma nem éri el a tizenötöt, az 

eszköz használata megoldható másik 

köznevelési intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

- 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, 

auditív megjelenítésének el-

lenőrzésére alkalmas eszköz 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajá-

tos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és a gyer-

mekek száma nem éri el a tizenötöt, az 

eszköz használata megoldható másik 

- 
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köznevelési intézménnyel történő 

együttműködés keretében 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   - 

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 

figyelembevételével 
gyengénlátók, aliglátók számára - 

13. hatrekeszes doboz, gombás 

tábla, szöges tábla, csörgő 

labda 

gyermeklétszám 

szerint 1 
  - 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtartály) 

készlet 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása 

folyik 
van 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
van 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
nincs 

4. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint van 

5. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint  

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint van 
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IZBÉGI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  A B C Izbégi Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő 

3 

3. gyermekágy/fektető táro-

ló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására al-

kalmas) csoportonként 1 

  60db alapítványi 

21db 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítá-

sa válik szükségessé, úgy a gyermekek 

számára aránytalan teher és többletköltség 

nélkül más nevelési-oktatási intézmén--

nyel-, illetve sportolásra alkalmas létesít-

mény üzemeltetőjével írásban kötött meg-

állapodás alapján is biztosítható a torna-

szoba vagy tornaterem helyiség használa-

ta. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

nincs 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában a logopédiai és az egyéni fog-

lalkoztatókat külön kell kialakítani 

nincs- irodában 

6. óvodapszichológusi he-

lyiség 
ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező óvo-

dánként (székhelyen és te-

lephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában helyben alakítandó ki. 
nincs- irodában 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, ha 

adott időben biztosítható a kizárólagos 

használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani 

x 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az in-

tézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, intéz-

ményegységvezető-helyettes 

alkalmazása nem kötelező 1 

  nincs 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intézmény-

vezető-helyettes alkalmazása 

kötelező (székhelyen és te-

  nincs 
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lephelyen) 1 

10. tagintézmény-

,intézményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában tagintéz-

mény-, intézményegységve-

zető-helyettes alkalmazása 

kötelező, székhelyen és te-

lephelyen 1 

  x 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvodatit-

kár alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatit-

kár alkalmazása kötelezően előírt, a fel-

adatellátáshoz szükséges hely a tagintéz-

mény-, intézményegységvezető-helyettesi 

irodával közösen is kialakítható, ha azt a 

helyiség mérete lehetővé teszi. 

nincs 

12. nevelőtestületi és könyv-

társzoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben alakít-

ható ki a nevelőtestületi szobával együtt, 

ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. A 

könyvtárszoba legalább 500 könyvtári 

dokumentum befogadására legyen alkal-

mas, az óvoda-pedagógusok felkészülésé-

hez. 

nincs 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1szertár 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  nincs 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata sze-

rint a gyermekek ellátása – aránytalan 

teher és többletköltség nélkül  a közel-

ben található egészségügyi intézményben 

megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

nincs- iroda 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is ki-

alakítható, ha a helyiség alapterülete, il-

letve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen. 

folyosó 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is ki-

alakítható, ha a helyiség alapterülete, il-

letve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen és ott ahol mozgáskorláto-

zott gyermeket nevelnek, az akadálymen-

tes WC kialakítása is kötelező. 

2 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

1 
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amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 

2, 
vagy az óvoda épülete eme-

letes, szintenként 1 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat, 

vagy az óvoda épülete eme-

letes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételé-

vel. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógy-pedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, kondukto-

rok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  nincs 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, 

vasaló helyiséggel együtt kialakítható. 

nincs 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  nincs 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
nincs 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
nincs 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, hely-

ben főznek. 
nincs 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában. 
pince 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol mozgáskorlátozott gyer-

mekeket nevelnek. 

nincs 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  nincs 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előírhat. 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C Izbégi tagóvoda: db 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágy-

betétek, decubitus matrac egyéni 

szükséglet szerint; látás- és közép-

súlyos értelmi fogyatékos esetén 

védőszegély (rács). 

81db 

3. gyermekszék (ergono-

mikus) 
gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsú-

lyos értelmi fogyatékos esetén 

állítható magasságú, lábtartóval és 

ülőkével. 

76 db 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
Mozgássérült, látás- és középsú-

lyos értelmi fogyatékos esetén 

állítható magasságú, dönthető la-

pú, peremes, egyszemélyes óvoda 

asztalok. 

11db + 2 kicsi ala-

pítványi+ 1 kicsi int. 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefe-

désére alkalmas méretben 
  redőny 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedé-

sére alkalmas méretben 

  3db 

7. játéktartó szekrény vagy 

polc 
gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

  alapítványi, SNI-s 

nincs 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   alapítványi 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   2 db 

10. textiltároló és foglalko-

zási eszköztároló szek-

rény 

gyermekcsoportonként 1   komód 3db 

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   alapítványi 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   3db 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   2db 

15. tornaszőnyeg 1   1db 

16. bordásfal 2   nincs 

17. mozgáskultúrát, mozgás-

fejlődést segítő, mozgás-

igényt kielégítő készlet 

1   1db 

18. egyéni fejlesztést szolgá-

ló speciális felszerelések 
három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési igé-

nyű gyermeket nevel; a pedagógiai 

programban foglaltak szerint. 

nincs 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   

20. a fogyatékosság típusá-

nak megfelelő, a tanulási 

képességet fejlesztő esz-

közök 

  A pedagógiai programban foglal-

tak szerint. 
nincs 
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21. tükör (az asztal szélessé-

gében) 
1   1db 

22. Asztal 1   1db 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 2db 

24. Szőnyeg 1   nincs 

25. játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 

alkalmas polc 

1   alapítványi 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint    

27. Asztal 1    

28. Szék 4    

29. Szőnyeg 1    

30. Könyvek, iratok tárolá-

sára is alkalmas polc 
1    

31. 5. Játszóudvar     

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 1   1db 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 2   2 db 

34. Babaház gyermek-csoportonként 1   3 db 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 1   3 db 

36. Takaróháló homokozónként 1 A homokozó használaton kívüli 

lefedéséhez. 
2 db 

37. mozgáskultúrát, mozgás-

fejlődést segítő, mozgás-

igényt kielégítő eszkö-

zök 

V. rész szerint   alapítványi mind 

38. 6. Intézményvezetői iroda     

39. íróasztal és szék 1-1    

40. tárgyalóasztal, székekkel 1    

41. Telefon 1    

42. Fax 1    

43. Könyvszekrény 1    

44. Iratszekrény 1    

45. Elektronikus adathordo-

zó szekrény 
1    

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-

ákkal 

1 felszerelés    

47. számítógépasztal és szék 1-1    

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1   alapítványi asztal-

1szék 

51. Iratszekrény 1   alapítványi 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 1 

53. számítógépasztal és szék 1-1   1-1 

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, periféri-
1   1 
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ákkal 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     

56. fiókos asztal, ami egy-

ben eszköz előkészítő 

munkaasztal is 

pedagóguslétszám 

szerint 1 
  nincs 

57. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  nincs 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészü-

léséhez. 
nincs 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári doku-

mentum tárolásához alkalmas le-

gyen. 

nincs 

60. Fénymásoló 1   1db multifunkciós 

61. Tükör 1   nincs 

62. 9. Többcélú helyiség      

63. tárgyalóasztal székekkel 1   nincs 

64. 10. Orvosi szoba, elkü-

lönítővel 
berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat az óvodá-

ban megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pe-

dagógiai óvodában, helyben bizto-

sítva. 

nincs 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 

fogas 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített 

cipőtároló 
39 db alapítványi 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  15 db alapítványi 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  3 db-77 főre-

alapítványi 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   5 db 

71. rekeszes fali polc (fog-

mosótartó) 
gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
  3db -77 főre-

alapítványi 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó 

szerek 
gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 3x77db 

2. tisztálkodó felsze-

relések 
mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappan-

tartó 
3-3db 

3. Fésűtartó csoportonként 1   3 db-alapítványi 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám sze-

rint 3-3 
  231db- 10 felnőtt 

5. Abrosz asztalonként 3   33 db 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   77 db 

7. ágyneműhuzat, 

lepedő 
gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  nincs 
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IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha táro-

ló 
óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  nincs 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  nincs 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
ha a mosás helyben tör-

ténik 
1db 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
ha a mosás helyben tör-

ténik 
nincs 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  1db 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  1db 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  3db 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1 
  x 

9. kerti munkaeszkö-

zök, szerszámok 
óvodánként (székhelyen és telep-

helyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti 

locsolókanna 
kapa nincs, 1-1db 

10. Hűtőgép óvodánként 1   2 db 

11. Porszívó óvodánként 1   1 db 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos 

játékok, gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő-konstruáló 

játékok, szabályjátékok, dramati-

zálás, bábozás, barkácsolás) esz-

közei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

udvari- alapít-

ványi 

x 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

udvari- alapít-

ványi 

x 

4. ének, zene, énekes játékok eszkö-

zei 
gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek fej-

lesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 

6. értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a krea-

tivitást fejlesztő anyagok, eszkö-

zök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 



238 

 

 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, 

eszközök 
gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 

8. a természeti-emberi-tárgyi környe-

zet megismerését elősegítő eszkö-

zök, anyagok 

gyermekcsoportonként a gyermek-

létszám figyelembevételével 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 

9. munka jellegű tevékenységek esz-

közei 
gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
alapítványi 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  nincs 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   3db 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  1db 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
  1db 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 
az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
nincs /saját / 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- csoportonként, a gyerme-

kek 30%-ának megfelelő mennyi-

ségben 

az óvoda pedagógiai 

programja szerint 
x 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciá-

lis felszerelések 
gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
sajátos nevelési igé-

nyű gyermeket neve-

lő óvodában; az óvo-

da pedagógiai prog-

ramja szerint 

 

18. projektor vagy írásvetítő 1    

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészü-

lék tesztelő felszerelés 
óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el és a gyermekek száma nem 

éri el a tizenhármat, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nél-

küli egyéni, illetve csoportos 

adó-vevő készülék 

gyermeklétszám 

szerint 1 
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8. a különböző nyelvi kommu-

nikációs szinteknek megfele-

lő kifejezések képi megjele-

nítésére alkalmas elektroni-

kus információhordozó 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el, és a gyermekek száma 

nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuá-

lis, auditív megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas esz-

köz 

óvodánként (székhe-

lyen és telephelyen) 

1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-

sét a többi gyermekkel azonos óvodai cso-

portban látja el, és a gyermekek száma 

nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok 
  

   

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 

figyelembevételével 
gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás 

tábla, szöges tábla, csörgő 

labda 

gyermeklétszám 

szerint 1 
   

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása folyik x 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
nincs 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások 

szerint 
nincs 

4. amennyiben a betöltött munkakör-

ben a viselete előírt, vagy javasolt, 

munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint x 

5. amennyiben a betöltött munkakör-

ben a viselete előírt, vagy javasolt, 

munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint x 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 5db 
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EGRES ÚTI TAGÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a meg-

jegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, bel-

ső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok  

tartalmazzák. 

 

  A B C Egres úti Tagóvoda 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés db 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában is 
a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő 

4 

3. gyermekágy/fektető 

tároló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására al-

kalmas) csoportonként 1 

 minden csoportszobában van 1 fektető 

tároló szekrény 
4 

4. tornaszoba, sportszertár-

ral 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakí-

tása válik szükségessé, úgy a gyermekek 

számára aránytalan teher és többletkölt-

ség nélkül más nevelési-oktatási intéz-

ménnyel-, illetve sportolásra alkalmas 

létesítmény üzemeltetőjével írásban 

kötött megállapodás alapján is biztosít-

ható a tornaszoba vagy tornaterem he-

lyiség használata. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

1 

5. logopédiai foglalkozta-

tó, egyéni fejlesztő szo-

ba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában a logopédiai és az egyéni fog-

lalkoztatókat külön kell kialakítani 

1 (többcélú helység: orvo-

si, óvodapszichológusi, 

elkülönítő, logopédia)  

6. óvodapszichológusi 

helyiség 
ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező óvo-

dánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában helyben alakítandó ki. 
1 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
közterületen, iskolában is kialakítható, 

ha adott időben biztosítható a kizáróla-

gos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani 

1 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, in-

tézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

  0 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 
ha az óvodában intézmény-

vezető-helyettes alkalmazá-
  0 



241 

 

 

sa kötelező (székhelyen és 

telephelyen) 1 

10. tagintézmény-, 

intézményegységvezető- 

helyettes 

Ha az óvodában tagintéz-

mény-, intézményegység-

vezető-helyettes alkalmazá-

sa kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

  1 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvoda-

titkár alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvoda-

titkár alkalmazása kötelezően előírt, a 

feladatellátáshoz szükséges hely a tagin-

tézmény-, intézményegységvezető-

helyettesi irodával közösen is kialakítha-

tó, ha azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. 

0 

12. nevelőtestületi és 

könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A könyvtárszoba abban az esetben ala-

kítható ki a nevelőtestületi szobával 

együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. A könyvtárszoba legalább 500 

könyvtári dokumentum befogadására 

legyen alkalmas, az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 

1 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  4 

14. többcélú helyiség (szü-

lői fogadásra, tárgyalás-

ra, ünnepek megtartásá-

ra alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
  1 aula 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Az orvosi szoba kialakítása, létesítése 

nem kötelező, amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata 

szerint a gyermekek ellátása – arányta-

lan teher és többletköltség nélkül  a 

közelben található egészségügyi intéz-

ményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani. 

1 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen. 

4 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában nem alakítható ki másik cso-

porttal közösen és ott ahol mozgáskorlá-

tozott gyermeket nevelnek, az akadály-

mentes WC kialakítása is kötelező. 

4 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 

2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, konduk-

torok is alkalmazásba kerülhetnek. 

1 
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19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat 

2, 
vagy az óvoda épülete eme-

letes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, konduk-

torok is alkalmazásba kerülhetnek. 

2 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai cso-

portok száma több mint hat, 

vagy az óvoda épülete eme-

letes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételé-

vel. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógy-pedagógusok, konduk-

torok is alkalmazásba kerülhetnek. 

3 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában gyógypedagógusok, konduk-

torok is alkalmazásba kerülhetnek. 

2 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol a szárító helyiség a mo-

só, vasaló helyiséggel együtt kialakítha-

tó. 

0 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  0 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
1 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
1 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
1 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 
1 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában. 
0 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, ahol mozgáskorlátozott 

gyermekeket nevelnek. 

0 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  tároló edény 2 db 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előírhat. 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C tagóvoda: Egres 

db 

1. 1. Csoportszoba 
  

  4 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubi-

tus matrac egyéni szükséglet szerint; látás- és 

középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védősze-

gély (rács). 

120 

3. gyermekszék 

(ergonomikus) 
gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fo-

gyatékos esetén állítható magasságú, lábtartóval 

és ülőkével. 

120 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fo-

gyatékos esetén állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. 

20 

5. fényvédő füg-

göny 
ablakonként, az ablak lefedésé-

re alkalmas méretben 
  20 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a pad-

ló egyötödének lefedésére 

alkalmas méretben 

  4 

7. játéktartó szek-

rény vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, sajá-

tos nevelési igényű gyermek 

esetén további 1 

  20 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   12 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   4 

10. textiltároló és 

foglalkozási esz-

köztároló szek-

rény 

gyermekcsoportonként 1   4 

11. edény- és evő-

eszköz-tároló 

szekrény 

gyermekcsoportonként 1   4 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   4 

13. 2. Tornaszoba     

14. tornapad 2   10 

15. tornaszőnyeg 1   4 

16. bordásfal 2   2 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgás-

igényt kielégítő 

készlet 

1   2 

18. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

három gyermek egyidejű fog-

lalkoztatásához 
Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket 

nevel; a pedagógiai programban foglaltak sze-

rint. 

5 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   

20. a fogyatékosság 

típusának megfe-

  A pedagógiai programban foglaltak szerint. 5 
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lelő, a tanulási 

képességet fej-

lesztő eszközök 

21. tükör (az asztal 

szélességében) 
1   1 

22. Asztal 1   1 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 2 

24. Szőnyeg 1   1 

25. játéktartó szek-

rény vagy köny-

vek tárolására is 

alkalmas polc 

1   3 

26. 4. óvodapszichológusi szoba    Gyermeklétszám szerint  

27. Asztal 1   1 

28. Szék 4   2 

29. Szőnyeg 1   1 

30. Könyvek, iratok 

tárolására is al-

kalmas polc 

1   3 

31. 5. Játszóudvar     

32. kerti asztal gyermek-csoportonként 1   8 gyermek asz-

talpad 

4 felnőtt asztal-

pad 

33. kerti pad gyermek-csoportonként 2   4 

34. Babaház gyermek-csoportonként 1   4 

35. udvari homokozó gyermek-csoportonként 1   4 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. 4 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, mozgás-

igényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint   16 bicikli, roller 

38. 6. Intézményvezetői iroda 
  

   

39. íróasztal és szék 1-1    

40. tárgyalóasztal, 

székekkel 
1    

41. Telefon 1    

42. Fax 1    

43. Könyvszekrény 1    

44. Iratszekrény 1    

45. Elektronikus 

adathordozó 

szekrény 

1    

46. számítógép, in-

ternet hozzáfé-

réssel, periféri-

ákkal 

1 felszerelés    

47. számítógépasztal 1-1    
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és szék 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők 

el) 
   

50. íróasztal és szék 1-1   1-1 

51. Iratszekrény 1   2 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 1 

53. számítógépasztal 

és szék 
1-1    

54. számítógép, in-

ternet hozzáfé-

réssel, periféri-

ákkal 

1   2 

55. 8. Nevelőtestületi szoba     

56. fiókos asztal, ami 

egyben eszköz 

előkészítő mun-

kaasztal is 

pedagóguslétszám szerint 1   2 

57. Szék pedagóguslétszám szerint 1   13 

58. könyvtári doku-

mentum 
500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. digitális +100 db 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolá-

sához alkalmas legyen. 
3 

60. Fénymásoló 1   2 

61. Tükör 1   1 

62. 9. Többcélú helyiség     

63. tárgyalóasztal 

székekkel 
1   1 

64. 10. Orvosi szo-

ba, elkülönítő-

vel 

berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban elő-

írtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az 

óvodában megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodá-

ban, helyben biztosítva. 

1 

65. 11. Gyermeköltöző     

66. öltözőrekesz, 

ruhatároló, fogas 
gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló 16 kombinált 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
  0 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
  120 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   16 

71. rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám figyelembe-

vételével 
  4 
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III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C  

1. egyéni tisztálkodó 

szerek 
gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár gyereklétszámtól 

függő, jelenleg 107 

2. tisztálkodó felsze-

relések 
mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 16 

3. Fésűtartó csoportonként 1   4 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
  24 felnőtt, 360 

gyerek 

5. Abrosz asztalonként 3   60 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   120 

7. ágyneműhuzat, 

lepedő 
gyermeklétszám szerint 3-3   ágynemű gyerekek 

sajátja, lepedő 120 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  4 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  4 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 2 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 0 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  2 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  4 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  4 takarító kocsi, 

8 felmosó szett 

9. kerti munkaeszközök, 

szerszámok 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti locsoló-

kanna 
mindenből 1 db, 

slag 1 db, 

10. Hűtőgép óvodánként 1   4 

11. Porszívó óvodánként 1   3 
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V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játé-

kok, gyakorló, szimbolikus, szerepjá-

tékok, építő-konstruáló játékok, sza-

bályjátékok, dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

csoportszobában a gye-

rekek 70%-ának, 

udvaron a gyerekek 

30%-ának 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segí-

tő, mozgásigényt kielégítő eszközök 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

csoportszobai és 

udvari eszközök 

külön-külön 

csoportszobában a gye-

rekek 50%-ának 

udvaron a gyerekek 

30%-ának 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

100% 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kom-

munikációs képességek fejlesztésének 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

70% 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észle-

lés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

100% 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, esz-

közök 
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

100% 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet 

megismerését elősegítő eszközök, 

anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelem-

bevételével 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

100% 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

40% 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  0 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   5 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
  1 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

mindenkinek saját furu-

lya, 1 szintetizátor, 8 

xilofon 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek-csoportonként, a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

100% 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális 

felszerelések 
gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának meg-

felelő mennyiségben 

sajátos nevelési 

igényű gyermeket 

nevelő óvodában; 

az óvoda pedagó-

giai programja 

szerint 

30% 

18. projektor vagy írásvetítő 1   1 
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VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECI-

ÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C  

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   1 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   1 

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1   0 

6. hallásvizsgáló és hallókészülék 

tesztelő felszerelés 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvo-

da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenhármat, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

0 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli 

egyéni, illetve csoportos adó-vevő 

készülék 

gyermeklétszám szerint 1   0 

8. a különböző nyelvi kommunikáci-

ós szinteknek megfelelő kifejezé-

sek képi megjelenítésére alkalmas 

elektronikus információhordozó 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvo-

da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

0 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, 

auditív megjelenítésének ellenőr-

zésére alkalmas eszköz 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
abban az esetben, ha az óvo-

da a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését 

a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri 

el a tizenötöt, az eszköz 

használata megoldható má-

sik köznevelési intézmén--

nyel történő együttműködés 

keretében 

0 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   0 

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelem-

bevételével 
gyengénlátók, aliglátók szá-

mára 
0 

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, 

szöges tábla, csörgő labda 
gyermeklétszám szerint 1   0 
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VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C  

1. étel-mintavétel (üvegtartály) kész-

let 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
amennyiben étel 

kiosztása folyik 
10 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi 

előírások szerint 
2 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
a közegészségügyi 

előírások szerint 
1 

4. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy java-

solt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint mindenkinek saját munkaru-

hája van, amit minden évben 

kapunk 

5. amennyiben a betöltött munka-

körben a viselete előírt, vagy java-

solt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint  

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 6 
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XI. Melléklet 

 

 

1.Szentendre Városi Óvodák Egészségnevelési Programja 

 

 

 

 

„A bölcs ember tudatában van annak, hogy legfőbb kincse az egészség.” 

(Hippokratész) 

 

Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létreho-

zott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és 

életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdeké-

ben. A korszerű óvodai egészségnevelés  egészség és cselekvésorientált tevékenység. Tu-

dományos felmérések igazolják, hogy a gyermekek körében is terjednek az egészséget meg-

károsító szokások (mozgásszegénység, nem megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozás, 

helytelen napirend stb.) Az óvoda feladata, hogy személyi és tárgyi környezetével is segítse 

azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásnak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a 

gyerekek, egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Egészség-

tudatos elkötelezettségünk szellemében feladatunk, az intézmény keretein belül, mindennapos 

munkánkkal és személyes példaadással is a ránk bízott gyermekek gondolkodásában és tevé-

kenységében is kialakítsuk az egészség megőrzésének és védelmének elsődleges jelentőségét. 

Ehhez szükséges, hogy az intézmény minden dolgozója tudatosan minden tevékenységében 

ezt a szemléletet tükrözze, hiszen az egészség hiányának következményei egyaránt kihatnak 

az élet más területeire és a későbbi életszakaszra is. 
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Az egészséges táplálkozás 

 

Az egészséges étkezés alapjait már óvodás korban ki kell alakítani, így megakadályozhatjuk a 

kóros betegségek kialakulását preventív tevékenység támogatásával. Közös célunk a korszerű 

táplálkozás bevezetése, a közétkeztetés megújítása, az élettani energia és tápanyag igénynek 

megfelelő összetételű, minőségű és tápértékű étrend biztosítása, csatlakozva a 2012-ben or-

szágossá vált Mintamenza programhoz. Szándékaink szerint kerüljenek bevezetésre az eddig 

nem megfelelő gyakorisággal használt nyersanyagok, pl. hal, gyümölcs, minőségi tejtermé-

kek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazásával, összehangoltan a helyi élelmiszer 

alapanyag termeléssel és előállítással. A közétkeztetést biztosító konyha feladata, hogy a szü-

lők kapjanak pontos tájékoztatást (honlap) a heti étrend összetételéről, melyből megtudhatják 

mennyi fehérjét, zsírt, szénhidrátot, kalóriát fogyasztott a gyermekük.  

 

 A egészségfejlesztő testmozgás 

 

Az egészségfejlesztő program célja továbbá a gyermekek egészséges testi- lelki fejlődésének 

elősegítése a rendszeres mozgás biztosításával (mindennapos testnevelés, játék,) a mozgáskul-

túra megalapozásával és a motoros képességek fejlesztésével. Egészségpedagógiai cél a test-

edzés mellett a mozgás megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm átélése. A moz-

gás prevenciós hatása sikeresen elvégzett mozgásos feladat növeli a hatékonyság érzését, a 

mozgás feletti kontroll, az én-kontroll funkciókat erősíti, a mozgásos feladatok kivitelezésére 

fordított összpontosítás a figyelemkoncentrációt, a kitartást az erőfeszítésre való képességet 

fokozza. A mozgásos feladatok elvégzésére adott konkrét visszajelzés a gyermek számára fel-

fogható értékelés én-képének alakulásához. Egy gyermek saját magát akkor tudja értékként 

kezelni, elfogadni, ha megfelelő önismerettel, önbizalommal rendelkezik. Fő szempont a po-

zitív megerősítés és a személyiségfejlesztés.  

 

 A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése 

 

Testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének és megóvásának célja, hogy elősegítse a ki-

egyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazko-

dást, és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségfejlődésére. Az óvodai légkör mel-

lett a csoportszobákban megfigyelhető légkör, hatása pedig kifejeződik a gyermekek és a fel-
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nőttek kedvező interperszonális kapcsolataiban, a csoportnak a felnőttekhez (és fordítva) fű-

ződő kedvező viszonyában. Egészségtámogató környezeti feltételként az óvodai kedvező lég-

kört, a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszereket és a szerepelsajátítások sikerességét emeljük 

ki, valamint az ártalmas környezeti hatásokkal szemben azokat a tanult megoldási stratégiá-

kat, amelyek csökkentik a káros következményeket és pozitív hatást gyakorolnak a személyi-

séget érintő változásokra. Egészségtámogató környezeti feltételként értelmezhető az óvodai 

szerepek elsajátítása óvodásnál és óvónőnél egyaránt. Nem elhanyagolható a szociohigiénés 

magatartás kialakítása sem, mely a társas kapcsolatok kialakítását segítik, ami pedig a lelki 

egészség megőrzését segíti elő. A kiegyensúlyozott kapcsolatok egészségtámogatásban betöl-

tött szerepe vitathatatlan. A deviáns viselkedésformákat a gyermek bántalmazását észlelő pe-

dagógusnak kötelessége az azonnali estmegbeszélés, amennyiben szükséges a nevelésben ok-

tatásban közreműködők illetve indokolt esetben az óvodapszichológus és az Oktatásügyi 

Közvetítői Szolgálat szakemberének bevonásával. 

 

Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Az óvodai nyitva tartás idejében biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét figye-

lemmel a baleset megelőzés szempontjaira. Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas 

a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására, és fejleszteni 

kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. Gyermekbalesetnek minősül minden 

olyan baleset, amely akkor történik, amikor a gyermek az óvoda felügyelete alatt áll. Amen--

nyiben az óvodában baleset történik, az esősegélynyújtást követően azonnal mentőt, orvost 

kell hívni, illetve a szülőt haladéktalanul értesíteni kell. Az óvodában bekövetkezett gyermek-

balesetet nyílván kell tartani és a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járót haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Az intézménynek meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló balesetek 

megelőzésére.  

 

 A személyi és környezeti higiénia fejlesztése 

 

Személyes tisztálkodás 

 

Az óvodában alapkövetelmény, hogy minden gyermek részére legyen biztosított a személyi 

higiéniás felszerelés (törülköző, fésű, fogápolási eszközök stb.) Elsődleges feladat a kézmo-
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sás, szokássá fejlesztése, a saját felszerelés használata (étkezéskor: evőeszköz, pohár, tányér 

stb) A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség esetén pótlása az óvodapedagógus 

és a segítők együttes feladata. 

 

Környezeti higiénia 

 

A környezeti higiéniára nevelés magába foglalja az óvoda tisztaságának megóvását, esztétiká-

ját, a termek szellőztetését, az ivóvíz higiéniáját, a helyes fűtés és világítás biztosítását, az ud-

var tisztántartását, a helyiségek és eszközök tisztaságát. Mindezek együttesen az egészségfej-

lesztés szempontjából megalapozó jellegűek és nagy jelentőségűek a gyermekek személyiség 

fejlesztésében. A mindennapos óvodai nevelés az egészséget, mint alapvető értéket állítja mi-

nőségfejlesztő programjába, integráló tevékenységeiben biztosítja az esélyegyenlőséget, fej-

leszti és korrigálja életmódbeli képességeit. Az egészség testi, lelki, társkapcsolati jellemzője 

megbonthatatlanul egybefonódik a személyiségfejlesztés feladataival, azaz annak védelme, 

fejlesztése nem önálló nevelési feladat. Az óvodapedagógusoknak tudatosan foglalkoznunk 

kell a gyermekek testi egészségével, nevelésével a szomatikus egészség kialakulása érdeké-

ben, illetve segítenünk kell azoknak a szokásoknak, cselekvési formáknak a megtanulását, 

gyakorlását, amelyek a lelki jóllét fenntartását szolgálják. 
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2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése  

 Szentendrén TÁMOP 3.4.2.A-11/2012 

 

2.1. Az óvodás korú gyermek portfóliója  

 

Az óvodai nevelés célja, hogy  a gyermek sokoldalú harmonikus fejlődését,a gyermeki  

személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével. 

 

Ez az életkori szakasz egy igen érzékeny- szenzitív időszak, melyben fizikailag, szellemileg 

és lelkileg is folyamatosan átalakulnak, érnek ügyesednek a gyermekek, nyitottan figyelnek 

az őt körülvevő világra, várnak, kérdeznek és számítanak a felnőttre.  

A szülőknek és a szakembereknek közösen elérendő célként kell megfogalmaznia, hogy a 

gyermek boldogan tudjon eligazodni a világban. Ebben kell segítenünk, hogy a gyermek fel 

tudja fedezni saját képességeit, erősségeit, tehetséges vonásait, képessé váljon a különböző 

közösségekbe beilleszkedni, érzelmeit, konfliktusait, meg tanulja kezelni, el tudja viselni a 

kudarcokat, és megtalálja a saját útját, boldogságát, és harmonikus személyiséggé váljon. 

Ezt a segítséget a szülőtől és a szakembertől közös együttműködéssel kell megkapnia. Hiszen 

érdemi támogatást, közösen, együtt, egymást megsegítve tudnak nyújtani. 

 

Az óvodás gyermek portfóliója a  3-6 évesek életkori sajátosságaihoz igazodva áll össze. 

A kisgyermek portfólió készítésre, önértékelésre még nem képes. 

 

Elsősorban a gyermek munkáit, rajzait tartalmazza amelyek tükrözik a fejlettségi szintjét, a 

fejlődésének ütemét. 

 

A gyermek mentora gyűjti össze a gyermek alkotásait. 

 Ezen keresztül megfigyelhető a gyermek személyisége fejlődési üteme, jelen állapota. 

 Így a gyermek további fejlesztése az aktuális fejlettségi szintjéhez tud igazodni. 
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A zárt portfólió tartalmi elemei: 

 

 A Szakértői bizottság véleménye, állásfoglalása. 

 Orvosi szakvélemény, leletek 

 Nevelési tanácsadó szakvéleménye 

 Egyéni fejlesztési tervek 

 A gyermek fejlődésének üteme, mérési eredmények, tesztek (emberábrázolás, fa rajz) 

 A gyermek munkái  

 

2.2. Óvodai „Jó gyakorlat” rész átvétele  

 

(Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános 

Iskola, Előkészítő Szakiskola) 

 

„Naptárház” 

 

A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő csoportok részére és a valamilyen fogyatékos-

sággal küzdő gyermekek részére készült könyv. 

Az összefűzött üres lapokból álló „Naptárkönyv” a hét minden napján megvalósuló tevékeny-

ségek szemléltetésére szolgál emlékeztetőként meghatározott időintervallumban. 

A”Naptárkönyvet” az óvónő és a gyermek közösen töltik ki. A közös megbeszélés során ala-

kul ki a rajz végső formája. 

A naptárkönyv részei a következők: 

- beszélgető kör 

- a hét napjai –(Milyen nap van ma?) 

- aktuális időjárás- (Milyen évszak van? Milyen idő van? Mit rajzoljunk?) 

- gyermeki feladatok – naposság, egyebek. 

- hiányzók – Ki hiányzik? Rajzoljuk oda a jelét! 

- tevékenységek- Mit fogunk ma csinálni? 

- különleges események – (ünnepek, vendégek, egyebek) 

- fejlesztések – logopédia, fejlesztés, torna, egyéb) 

- mire kell figyelnem, mit akarok megvalósítani? 

- értékelés 
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A „Naptárkönyv” fejlesztő hatásai: 

Segíti a gyermeket abban, hogy lelkileg fel tudjon készülni arra, hogy mi fog aznap történni.  

El tudja helyezni magát a csoportban. Nekem mi lesz a feladatom. 

Minden tevékenység magában hordozza az új ismeretek megszerzésének, vagy a már megta-

nult ismeretek megszilárdításának lehetőségét. (időjárás, hét napjai, események, tevékenysé-

gek) 

Fejlődik a rövid és a hosszú távú emlékezete. 

A kommunikáció alkalmat nyújt a beszédkészség fejlesztésére és a szókincs gazdagítására. 

Mivel a gyermek rajzolja a tevékenységek jellemzőit, fejlődik szem-kéz koordinációja, rajz-

készsége, képzeletvilága, kreativitása. 

A beszélgetés segíti önértékelését, a nap végén a pozitív értékelés meghatározó a fejlődésé-

ben. 

 

Érzékenyítés az óvodában. Jó gyakorlat rész átvétele a tatabányai Éltes Mátyás Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény „Érzékenyítő programjából”.  A sajátos nevelési 

igényű: hallássérült, látássérült, beszédsérült, mozgássérült, enyhe értelmi fogyatékos gyer-

mekeket nevelő csoportok részére, szükség szerint érzékenyítő gyakorlat szervezése. Szülők, 

gyermekek pedagógusok részvételével. 

 

2.3. Átvezetési terv 

Gyermek neve, csoportja: ............................................................................................................  

Koordinációért felelős személy neve:………………………………………...………………… 

 

Megbeszélés dátuma: ................................................................................................................... 

Megbeszélés helyszíne: ……………………………………………….............………….…….. 

Az első terv elkészítésében résztvevők aláírása és státusza: 

1.………………………………………………………….…………………………………...... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3.………………………………………………………………………………………………... 

4.………………………………………………………………………………………………… 

5.……………………………………………………………………………………………….... 
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Általános információk a gyerekekről 

 

Név: 

Lakcím: 

Telefon mobil szám: 

Anya/gondozó/legközelebbi rokon neve 

Foglalkozása 

Lakcím 

Apa/gondozó/legközelebbi rokon neve 

Foglalkozása 

Lakcím 

Mobil szám 

Előző nevelési intézmények 

Milyen nevelési intézményekbe járt idáig? 

Hobbi 

Mivel foglalkozik legszívesebben? 

Milyen tevékenységeket kedvel? 

Hány közeli jó barátja van? 

Lakhatás 

Szülőkkel, ha csak az egyikkel, akkor melyikkel? 

Más rokonnal, mégpedig:………………………………….……………………………………. 

Egyéb, mégpedig:…………………………………………………….…………………………. 

Egészség 

Van-e egészségügyi problémája a gyermeknek? 

Korábbi tanulmányai 

Milyen tevékenységek voltak könnyűek a gyermek számára? Maximum három. 

Milyen tevékenységek voltak nehezek számára? Maximum hármat nevezz meg! 

Mennyire voltak sikerei a tevékenységekben? 

egyáltalán nem                   egy kicsit               jelentősen 

Elégedett volt ezzel a gyermek? 

egyáltalán nem                   egy kicsit               jelentősen 

Befolyásolta a fejlődést a gyermeknek a hiányzás? 

egyáltalán nem                   egy kicsit              jelentősen 

Az utolsó félévben körülbelül mennyit hiányozott az óvodából? (napban megadva) 
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Legtöbbször miért hiányozott? 

Milyen a kapcsolata a pedagógusokkal? 

Hogyan jött ki a csoporttársaival?  

Voltak-e nehézségei? 

beszéddel nem igen, mikor?  

matematikával nem igen, mikor?  

kézügyességet igénylő helyzetekkel nem igen, mikor?  

a figyelem összpontosításával nem igen, mikor? 

egyéb tanulási nehézség? nem igen, mikor? Mi? 

Kapott-e valamilyen segítséget korábban? Ha igen, milyet? Kitől? 

Képzeld el az életed egy év múlva! Milyen dolgok változnának meg? Rajzold le? (iskolás le-

szel, óvodás leszel) 

Mit kell tenni a sikeres iskolakezdés érdekében? 

1 módszer 

Mit lehetne tenni ennek érdekében mindennap? 

Mit tehetne tenni ennek  az érdekében minden héten? 

Mit tehetne tenni ennek az érdekében havonta egyszer? 

Kinek a segítségére van szüksége a gyereknek? 

Érdekelnek 

Jelöld azt a négyzetet, amelyik a gyermekre nézve igaz! (A skálán az 1-es azt jelenti, hogy 

egyáltalán nem érdekel, az 5-ös, hogy nagyon érdekel.)     

     1 2 3 4 5 

1. Szeret nyüzsögni.               □ □ □ □ □ 

2. Szeret zenét hallgatni.       □ □ □ □ □ 

3. Szeret szerepelni.    □ □ □ □ □ 

4. Szeret javítgatni dolgokat.  □ □ □ □ □ 

  

 

       1 2 3 4 5 

5. Szeret rajzolni.    □ □ □ □ □ 

6. Szeret növényekkel foglalkozni.  □ □ □ □ □ 

7. Szeret állatokkal foglalkozni.   □ □ □ □ □ 

8. Szeret a kezemmel dolgozni.  □ □ □ □ □ 

9. Szeret vásárolni.    □ □ □ □ □ 
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10. Szeret takarítani.     □ □ □ □ □ 

11. Szeret színházba járni.    □ □ □ □ □ 

12. Szeret sportolni.    □ □ □ □ □ 

13. Szeret kertészkedni.   □ □ □ □ □ 

14. Szeret környezetről tanulni.  □ □ □ □ □ 

15. Szeret kéziszerszámokkal dolgozni. □ □ □ □ □  

16. Szeret gépeket működtetni.  □ □ □ □ □ 

17. Szeret főzni.    □ □ □ □ □ 

18. Szeret varrni.    □ □ □ □ □ 

19. Szeret virágokat kötni.   □ □ □ □ □ 

20. Szeret festeni.    □ □ □ □ □ 

21. Szeret kézműves dolgokat készíteni. □ □ □ □ □ 

22. Szeret hangszeren játszani.   □ □ □ □ □  

 

4. Milyen tulajdonságai segíthetnének abban, hogy elérje a célokat? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A pedagógus/pszichológus értékelése: 

 

I. Önismeret 

Ismeri-e önmagát? 

 

2. Tanulás 

Precíz, pontos feladatvégzés.                             6 5 4 3 2 1                                   

Feladatvégzésben figyelmetlen 

Önállóság a feladatvégzésben.                           6 5 4 3 2 1                                    

Segítséget, támogatást igényel 

Önellenőrzési technikákat alkalmaz.                  6 5 4 3 2 1                                                                                                                                                          

 

3. Szociabilitás 

Barátságos, készséges.                                       6 5 4 3 2 1       

Barátságtalan, elutasító, agresszív.                                                                                  

Önérvényesítése megfelelő.                                6 5 4 3 2 1                

Visszahúzódó, félénk. 



260 

 

 

Mások véleményére figyel, ha                            6 5 4 3 2 1      

hagyja magát meggyőzik, felülvizsgálja nézeteit.                                          

Senkitől nem hagyja magát befolyásolni, nem tudja el- és befogadni  

mások véleményét. 

Aktív a közösségi életben.                                 6 5 4 3 2 1                     

Passzív a közösségi életben. 

Beilleszkedett a közösségbe, alkalmazkodó.      6 5 4 3 2 1                          

Nem illeszkedett be, nehezen alkalmazkodik. 

                                                                             

4. Viselkedéskultúra 

Udvarias illemtudó magatartás.                        6 5 4 3 2 1                     

Udvariatlan, tiszteletlen magatartás.                                                                              

Ismeri és betartja az előírásokat, másokat is azok betartására buzdít.                         6 5 4 3 2 1       

Nem ismeri/nem tartja be a szabályokat, alapvető előírásokat. 

Felszerelését rendben tartja.                            6 5 4 3 2 1                    

Felszerelését nem tartja rendben. 

Környezetét óvja, megbecsüli.                          6 5 4 3 2 1                      

Környezetét rongálja. 

Mások eltérő nézetei és preferenciái                 

 iránt toleráns és elfogadó.                               6 5 4 3 2 1                                               

Intoleráns, nehéz vele együttműködni. 

Odafigyel                                                         6 5 4 3 2 1                                                 

Nem figyel oda másokra. 

Saját érdekeit megfelelő módon tudja               

 képviselni.        6 5 4 3 2 1     

Saját érdekeit nem tudja megfelelő módon képviselni. 

Magabiztos.                                                     6 5 4 3 2 1                                                

Önmagában bizonytalan. 

Konfliktushelyzetekben mások nézőpontját is figyelembe veszi.      6 5 4 3 2 1      

Konfliktushelyzetben csak a saját nézőpontjait veszi figyelembe.                                            

 

Egyéb megjegyzések a gyermekkel kapcsolatban (ide írja azokat az információkat, amelyek 

közlését fontosnak tart még a diákkal kapcsolatban): 

___________________________________________________________________________ 
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Feladatok és célok 

Sorolja fel összefoglalóan a fentebb közösen meghatározott, illetve előzetes tapasztalatok 

alapján is az elérendő célokat a következő néhány hónapra! 

___________________________________________________________________________ 

 

Mit kell tennie a gyermeknek a cél elérése érdekében? 

___________________________________________________________________________ 

Mit kell tennie a gyermeket segítő szakembereknek a célok megvalósítása érdekében? 

___________________________________________________________________________ 

A segítségnyújtásban szereplők neve, státusza és vállalt feladataik határidőkkel: 

___________________________________________________________________________ 

 

Értékelés 

1. Mit a tett a célok megvalósítása érdekében? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Mit kell a gyermeknek a következő hónapokban tennie a célok megvalósítása érdekében? 

(E válaszok összegzése a következő időszak tervében szerepeljen.) 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Mit tettek az adott szakemberek a célok megvalósítása érdekében? (Módszerek, feladatok, 

eszközök, határidők) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Mit kell az adott szakembereknek a következő hónapokban tenniük a célok megvalósítása 

érdekében? (E válaszok összegzése a következő időszak fejlődési tervében szerepeljen.) 

___________________________________________________________________________ 

 

A gyermek értékelését a szülővel meg kell vitatni! 
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2.4. Mentorálás az óvodában 

 

Az óvodavezetés feladata: 

Az óvodába bekerülő SNI gyermek számára megfelelő óvoda és mentor, az óvodai élet során 

SNI igényűvé váló gyermek számára megfelelő mentor választása. Az óvoda feladataiból 

adódóan, az életkori sajátosságokat messzemenően figyelembe kell venni. 

 

Az óvodai mentor jellemző tulajdonságai: 

- állandó kapcsolat a gyermekkel 

- a gyermek szűkebb, tágabb családi környezetének ismerete 

- állandó kapcsolat a szülőkkel 

- erkölcsi értékek 

- gyermekszeretet, empátia 

- tolerancia 

- együttműködési készség a gyermekkel, szülőkkel, más szakemberekkel 

- önbizalom, probléma megoldási készség 

- optimista életszemlélet 

- kognitív képességek, szakértelem 

- az új dolgok iránti fogékonyság 

 

Az óvodai mentor feladatai: 

- a gyermek megismerése, képességeinek, készségeinek feltérképezése 

- családlátogatás, a csalási körülmények felmérése 

- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

- rendszeres kapcsolattartás a gyermek fejlesztésében résztvevő szakemberekkel 

- egyéni fejlesztési terv készítése 

- ellenőrzés, értékelés 

- a gyermek csoportban elfoglalt helyének feltérképezése, segítése 

- kapcsolati zavarok felismerése 

- a gyermek érdeklődési területének feltérképezése, jó képességeinek kiemelése 

- multikulturális nevelés 

- esélyegyenlőség biztosítása 

- egyéni fejlesztés 
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- a gyermek képességeinek nyomon követése 

- a gyermek felkészítése az iskolai életre 

 

A mentor szerepe a gyermek tanulási képességeinek segítésében: 

- bátorítja a gyermeket 

- jó képességeinek kiemelése 

- épít a gyermek meglevő képességeire 

- figyelemmel kíséri fejlődését és segítséget kér más szakemberektől, ha szükséges 

- egyéni fejlesztés az óvodai élet keretei között 

- folyamatos beszélgetés a szülőkkel, hogyan látják gyermekük fejlődését, milyen 

feladatok állnak még előtte 

 

Együttműködési lehetőséget a SNI gyermekek mentorálásában: 

- csoportban dolgozó óvónők 

- csoportban dolgozó dajkák 

- gyógypedagógusok 

- szülők 

- egyéb szakemberek 

 

Dokumentáció: 

- egyéni fejlesztési terv 

- egyéni átvezetési terv 

- egyéni haladási napló 

- mentorálási jegyzőkönyv 

- portfólió gyűjtése 

 

Az óvodai mentorálás célja: 

- a gyermek optimális képességeinek kibontakoztatása 

- a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet elősegítése 

- az iskolai beilleszkedési nehézségek megakadályozása 

- a viselkedési és magatartási problémák megelőzése 

- az alsó tagozat sikeres teljesítése 
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2.5. Egyéni fejlesztési terv 

 

1. Meghatározás: 

Az egyéni fejlesztés az a tevékenység, amelynek során úgy „avatkozunk be”a gyermek 

fejlődési menetébe, hogy megfelelő eljárások, módszerek, technikák alkalmazásával segítjük, 

lehetővé tesszük, hogy az érési folyamat egyes szakaszaiban a szükséges környezeti feltételek 

adottak legyenek. 

Az egyéni fejlesztés célja: 

- akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése 

- a tanuló képessé váljék a tanulási - ismeretszerzési folyamatban való aktív és 

eredményes részvételre 

- az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen számára 

Funkciója: 

- korrigálás, kompenzálás 

- a hiányzó pszichikus funkciók, képességek kialakítása 

- a sérült pszichikus funkciók fejlesztése 

- a pszichikus struktúrák megváltoztatása 

- a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása 

- egyéni tanulási technikák kialakítása 

- a fejlődésben jelentősen elmaradt területek feltárása és megsegítése 

- egyéni haladási ütem és tempó biztosítása 

- az elért részeredmények által a tanuló motiváltságának elősegítése, fokozása 

- a tanuló fejlődésének megállapítására leginkább alkalmas értékelés alkalmazása 

- a tananyag, valamint a fejlesztési követelmények tanulókhoz igazodó differenciálása 

2. Jogszabályi háttér: 

2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 47& 

(1) Az SNI tanuló joga a különleges bánásmódra 

(4)Feltételek: 

a) SNI típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, speciális tanterv, tan-

könyv és egyéb segédlet, speciális gyógyászati és egyéb eszközök, 
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c) a fejlesztési területek a szakértői bizottság által történő meghatározása 

 

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

velési intézmények névhasználatáról 139& 

(1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez 

egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente 

legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 

(2) A többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció-

ját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 

3. SNI - a habilitáció fogalma: 

Eredeti értelmében képesítést, képessé tevést jelent. Gyógypedagógiai értelmezés szerint a 

habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben 

megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyekre irányul. Olyan tevé-

kenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi élet-

ben való részvétele javítható, kiteljesíthető. 

 

Az egyéni fejlesztés és a habilitáció kapcsolata 

A habilitációs folyamat az egyéni fejlesztés része, azt kiegészítő terápiás tevékenység, amely 

speciális gyógypedagógiai kompetenciákat, terápiás ismereteket igényel. Így a habilitációs 

foglalkozások tervei az egyéni fejlesztési terv egy részét képezik, nem azonos az egyéni fej-

lesztési tervvel. 

 

 

 

4. Az egyéni fejlesztési terv illeszkedése: 

Az iskola nevelési-oktatási tevékenység alappillére a gondos pedagógiai tervezőmunka, amely 

kiterjed az iskolai pedagógiai folyamat minden elemére és szintjére. 

A pedagógiai tervezés iskolai szintű dokumentumai: 

(1) A pedagógiai program, benne a nevelési program, helyi tanterv 

(2) Tematikus tervek-tanmenetek 
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(3) Egyéni fejlesztési tervek 

A sorrend egyben a tervezési dokumentumok egymásra épülését is jelzi. 

 

Mitől „egyéni ” a fejlesztési terv? 

 

Attól, mert kizárólag egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készül, annak egyéni sajátossá-

gaihoz igazított, más tanulóra nem alkalmazható. 

 

Az egyéni sajátosság a gyermek/tanuló: 

- sajátos nevelési igényének típusa, 

- súlyossági foka, 

- a kialakulás ideje, 

- életkora, 

- egyéni aktuális állapota, 

- egyéni fejlődési sajátosságai, képességei, kialakult készségei, 

 

5. Az egyéni fejlesztés folyamata: 

1. Az egyéni fejlesztésben résztvevők számbavétele 

2. Helyzetfeltáró beszélgetés 

3. Egyéni fejlesztési terv összeállítása 

4. Egyéni fejlesztés megvalósítása 

5. Visszacsatolás, kontrollvizsgálat 

6. A fejlesztési terv módosítása 

 

Az egyéni fejlesztési tervben résztvevők számbavétele: a főszereplő a tanuló 

Szakemberek: 

- az általános iskolai pedagógus, óvónő 

- gyógypedagógus 

szükség esetén: 

- logopédus 

- gyógytestnevelő szülő 

 

6. Az egyéni terv összeállítása: 
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- Komplex pszichológiai-pedagógiai diagnózis 

- A fő fejlesztési irányok meghatározása 

- A fejlesztés kiemelt területei 

- A területek fejlesztésének feladatokra bontása 

- A fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal, tantervvel, tanmenetekkel 

- Ütemezés, prioritások megjelenítése 

- Eszközök, módszerek tervezése 

- Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés) 

- A megvalósítás színterének a tervezése 

- A dokumentum elkészítése, elhelyezése 

 

A fejlesztő munka tartalmi területei: 

- sérült funkciók korrekciója 

- a hiányzó funkciók pótlása 

- a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése 

 

7. A fejlesztő tevékenység különböző szakaszai: 

 Az óvoda-iskola közötti átmenet  

A. (Fejlesztési cél és hangsúly: a prevenciós, korrektív fejlesztés kompenzációs 

szempontokkal egészül ki) 

B.  Önkiszolgálás, pszichés funkciók fejlesztése 

 Az iskola kezdő szakaszában  

A. (A sérülésspecifikus eszközök használata kap hangsúlyt az alapvető 

kultúrtechnikák elsajátításában)  

B. Önkiszolgálás, pszichés funkciók, a matematikai, olvasás-írás képességek 

fejlesztése 

 Az iskola további szakaszaiban  

A. (A tanulási módszerek és az IKT elsajátítása kerül előtérbe) 

B.  A tanulási technikák és a kultúrtechnikák fejlesztése 

 Középiskolában 

A. (A pályaorientáció, az önállóság fokozása a cél)  

B.  A szociális és munkavégző képességek fejlesztése 
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8. Az egyéni fejlesztés keretei: 

- tanórai 

- kiscsoportos 

- egyéni 

- délutáni 

- szabadidős foglalkozások 

- megfelelő helyiség, eszközök 

 

Differenciálás: 

- mást kap 

- több időt kap 

- könnyebbet kap 

- több segítséget kap 

 

Időkeretek: 

Az időtartamot minden esetben a sajátos nevelési igény típusa, a súlyosság foka, a tanuló 

életkora és aktuális állapota határozza meg. 

 a legrövidebb időtartam három hónap 

 egy tanulmányi évnél hosszabb ne legyen 

 menet közben bekövetkezett változások megállapítása, s indokolt esetben módosítások 

szükségesek 

 ciklus végén a tervezést folytatjuk 

 

 

9. Az egyéni fejlesztési terv: 

Az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma, amely lehetővé teszi 

az egyéni sajátosságokhoz igazított, egyénre szabott fejlesztést. 

Az egyéni fejlesztési terv a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa 

alapján készül. 

 

Tartalmazza: 

- a fejlesztés fő területét 

- a fejlesztés idejét, ütemezését 
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- a fejlesztés célját, feladatát, módszerét, eszközét 

 

10.  Az egyéni fejlesztési terv felépítése: 

Bevezető adatok: 

- A tanuló neve, életkora, évfolyama 

- A fejlesztés időszaka 

- Habilitációs-rehabilitációs óraszám 

- A fejlesztési tervet készítő neve 

- A fejlesztésben résztvevő szakemberek felsorolása 

- A sajátos nevelési igény típusa – súlyossági foka (BNO kód) 

- Szakértői bizottság szakvéleményében foglalt státus, diagnózis, fejlesztési javaslatok 

- A fejlesztés területei az év eleji diagnosztikus mérés alapján 

- Funkciók, amikre támaszkodni lehet 

 

Fejlesztés tervezése: 

- Fejlesztési terület 

- A fejlesztés célkitűzései 

- Idő 

- Fejlesztendő képesség, készség, kompetencia 

- Feladatok, tevékenységek 

- Munkaforma, módszer, eszköz. 

- A fejlesztés megvalósulásának keretei (tanórai keretek között vagy tanórán kívül, 

egyéni, kiscsoportos formában) 

- A fejlesztő személye 

- A fejlesztés követelménye 

- A fejlesztés értékelésének alapelvei 

- Kiegészítő egyéb szolgáltatások jelzése (pl. logopédia, gyógytestnevelés, pszichológiai 

terápia) 

 

Értékelés 

- A fejlesztés során elért eredmények 

- A fejlesztés során tapasztalt problémák 

- További kiemelt feladatok, javaslatok, intézkedések 
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- A fejlesztés szöveges minősítése 

 

11.  A pedagógia diagnózis felállításához segítséget nyújtó mérési eszközök, 

feladatlapok: 

a) auditív diszkrimináció 

b) dpt 

c) edtfeldt 

d) elemi számolási készség  

e) figyelem 

f) mozgásfejlettség, oldaliság, testséma mérőlap 

g) pszichológiai mérések 

h) vizuális percepció 

i) sorritmus, Gestalt-látás, alakállandóság, alak-háttér 

j) Térbeli helyzet: különbözőség, azonosság, térbeli viszony 

k) Szókincsfejlettség:   Meixner2. „szövet” (6-7 éves) 

 

a) Auditív diszkrimináció: Instrukció:  

Piros és kék színest vegyetek elő! Mondani fogom a képek nevét és a ceruza színét. A megne-

vezett színessel a megnevezett kép alá tegyetek egy pontot: Pl. :kék - gomba (Piros szavak: 

gomb, ág, kukta, fecske, húsz, doboz, zseb, őz, inga, méz, a többi kék.)  

 

gomb -gomba  

ág -ágy  

bukta -kukta  

fecske-kecske 

húz -húsz  

toboz -doboz  

zseb -seb  

öz -ösz  

inga -ing  

néz                                                                   -méz 
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A feladatok értékelésére három kategóriát használok: +, - ?  

+ , ha a feladatot jól oldotta meg.  

- , ha a feladatot nem, vagy rosszul oldotta meg.  

? , ha a feladat megoldása nem ítélhető meg egyértelműen.  

 

b) DPT – betűk és mértani formák 

1. Betűk:  

Felvételi instrukció:  

Kiosztjuk a tesztlapokat, minden gyereknek egyet. Általános ismertetéssel kezdjük:  

Nézzétek meg, itt minden kockában kis rajzok vannak! Az első két sorban egy-egy rajzot lát-

tok. A következő két sorban már két rajz van egy-egy kockában. Az utolsó sorban már három 

rajzot találtok egy-egy kockában. Nézzük meg az első sort együtt. Az első rajzot jól figyeljé-

tekmeg, tegyétek oda az ujjatokat. A többi kockában a rajzok hasonlítanak egymásra, de nem 

egészen egyformák. Nézzétek meg az első sorban a többi rajzot is, egyiket a másik után. Ame-

lyik ugyanolyan, mint az első, át kell húzni. Kezdjük el együtt. Nézzétek meg a második koc-

kában lévőt, ez egészen olyan, mint az első? Igen, tehát áthúzzuk (együtt csináljuk ezt az első 

sor végéig). Most folytassátok egyedül: Kezdjétek el a második sort, amelyik rajz ugyan-

olyan, mint az első, azt át kell húzni I Második sortól: Itt két rajz van egy kockában, nem 

mindig így van. Amelyik olyan, mint az első, át kell húzni!  

Értékelés:  

Az első sort nem értékeljük, mert gyakorló sor. A többi öt sorban minden helyes megoldásért 

(ami a modellel teljesen megegyező) 3 pontot adunk. Két pont levonás jár minden rajzért, 

amelyik egyezik a modellel, de nem húzta át, vagy nem egyezik és azt jelölte- meg a gyerek.  

Maximum: 45 pont adható:  

Célszerű soronként úgy értékelnünk, hogy feltüntetjük a plusz pontokat és a mínusz pontokat 

is, és az ebből adódó végleges pontszámot. Kitöltési idő 3 perc.  
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II. M. F. Mértani formák másolása: .  

Instrukció:  

Fogd a ceruzát és rajzolj ide egy ugyanolyan rajzot, mint amilyen ez!  

(Megmutatjuk a négyzetet, valamint az alatta lévő helyet. Az instrukciót mindkét rajznál  

megismételjük. )  

Értékelés: O-3 pontig a három rajz mindegyikénél  

Négyzet:  Jó oldalak és jó sarkok 3 pont  

csak jó sarkok, vagy csak jó oldalak 

2 pont  

egy jó derékszög van 1 pont  

egyetlen derékszög sincs O pont  

Rombusz:     Jó oldalak és jó sarkok 3 pont  

csak jó sarkok vagy csak jó oldalak 

2 pont  

egy hegyesszög és egy tompaszög 1 

pont  

egymástól nem különböző sarkok O 

pont  

Fejszeforma: érezhetően egyezik a modellel 3 pont  

egy derékszög és két görbe (1 domború és 1 homorú) 2 

pont  

négy körvonal, amelyből kettő egyenes 1 pont  

egymástól nem különböző körvonalak (egyenesek, görbék) O pont  

Maximum: 9 pont  

 

c) EDTFELDT- féle vizsgálat 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek egyik jellegzetes problémája a téri pozíció érzéke-

lése. Ezt vizsgálja ez a feladatlap.  

Instrukció:  

Nézzétek a lapokat! Ablakokat láthattok, és mindegyik ablakban két rajz van. Azt kérem, tegye-
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tek csillagot abba az ablakba, amelyikben a két rajz: teljesen egyforma, és egyformán is áll! 

Aki kész van, fordítsa meg a lapját és tegye fel a kezét!  

A táblára célszerű felrajzolni egy egyszerű csillagot, hogy ez ne jelentsen problémát. Fel 

kell hívni még egyszer a gyerek figyelmét arra, hogy csak abba az ablakba tegyenek 

csillagot, amelyikben teljesen egyformák és egyformán is állnak a rajzok. Megoldási idő 

két perc.  

Éppen a problémás gyerekek, mivel érzik bizonytalanságukat a feladatmegoldásban, a többi-

ekről próbálnak másolni. Ezt igyekezzünk megakadályozni. A tanítónő segítségével fokozato-

san, ahogy elkészülnek, rá kell írni a gyerekek nevét, és így beszedni a lapokat.  

Értékelés: 

A hibázásokat számoljuk össze. Hiba a csillag hiánya a megfelelő helyen, illetve a rossz hely-

re tett csillag. Hibázások százaléka:  

3-4 éves: 50-60 %  

5-6 éves: 10-20 %  

6-7 éves: 5-10 % 

 

Ezeket az adatokat a hazai gyerekek képességei szerint módosíthatjuk. Helyes megoldások 1, 5, 

6, 8, 9. ábrák megjelölése. Egy jó megoldás + 4 pontot jelent, minden rossz megoldásért levo-

nunk 4 pontot. Maximális pontszám: 20 pont, 100 %-os jó megoldás.  

 

 

A teljesítmény százalékok alakulása: 

20 pont = 100% 

16 pont = 80% 

12 pont = 60% 

8 pont = 40% 

4 pont = 20% 

d) Elemi számolási készség 

Az elemi számolási készség fejlettségnek felmérése egyéni vizsgálat keretében történik. A 

gyermeket oly módon kell asztal mellé ültetni, hogy a pálcikákkal műveleteket tudjon végez-
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ni. 

A vizsgálat hat lépésből áll, melyek az elemi számolási készség hat összetevőjét tárják fel. 

Ezek közül az első három a számlálást, míg a további három a tárgyakkal végezhető alapvető 

matematikai műveleteket, a számkép felismerést és a számolvasást vizsgálja.  

Számlálás  

Optimálisan fejlett számlálási készség esetén a számok sorrendje automatizálódik.  

Egy szám felidézi a rákövetkező számot (visszafelé számlálásnál az előtte lévőt), és a számlá-

lás tetszőleges helyen kezdhető, illetve megszakítható. Az elsajátítás természetes folyamata 

azt adja, hogy először az ötös, majd a tízes, húszas stb. számkörben mozognak a gyerekek. A 

magyar nyelvben (az angolhoz hasonlóan, de eltérően például a franciától) a számok megne-

vezéseiben ciklikus ismétlődések (tízesével, százasával stb.), szabályosság található. Azaz, a 

harmincas számokat például ugyanúgy képezzük, mint a húszasokat, vagy a negyveneseket. 

Ebből az következik, hogy a 20 alatti számlálás rutinná vá1ásában a számok sorrendjének 

memóriába vésődése, míg a 20 feletti számlálásban az úgynevezett "átlépések" (pl. 27, 28, 

29, 30, 31) jelentik a kritikus pontot. Mindezekből az következik, hogy 20 alatt a számlálást, 

míg 20 felett a számkörök átlépését célszerű felmérni. Ez a vizsgálat első két lépése. A vizs-

gálat harmadik lépése - az előbbihez hasonló megfontolásokra alapozva - a visszafelé számlá-

lást méri fel.  

1) Számlálás 21-ig. A vizsgálat az alábbi utasítással indul: "Szeretném tudni, hogy med-

dig tudsz elszámolni. Kezdd el az eggyel, és addig mondd, ameddig csak tudod!" Aki folya-

matosan, hibátlanul számol, a 21 kimondása után leállítjuk. Ha a gyermek akadozik, de még 

nem téveszt, akkor öt másodpercet adunk a két szám között. A feladatra annyi pontot adunk, 

ameddig a gyermek hibátlanul el tudott számolni, maximum 21-et.  

2) Számkörök átlépése.  (Kihagyjuk!!!!) 

3) Számlálás visszafelé. Ezt a részt az alábbi utasítás vezeti fel: "Most úgy számolunk, 

hogy én elkezdem, és te visszafelé számolsz!" Példaként két elemet idézünk: ,,5, 4, 3, foly-

tasd! (2, 1, 0)"; ,,24, 23, 22, folytasd! (21, 20, 19, 18)". Ha a gyermek helyesen felsorolta a 

zárójelben megadott számokat, akkor ,( ˇ-val értékeljük. Két egymást követő tévesztés után 

nem kell ezt a részt folytatni. A feladat összesen 8 elemből áll, ennek megfelelően maximum 

8 pont szerezhető. ( A, B, C,  D feladatot végezzük el !!!!!!!) 
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Mennyiség  

A mérőeszköz negyedik és ötödik része a számosságot vizsgálja, míg a hatodik  

a számok jelének ismeretét, az úgynevezett számolvasását. Minden elem helyes  

megoldását 1 ponttal értékeljük (a táblázat megfelelő rovataiba pipát írunk).  

4) Manipulativ számolás (műveletek pálcikákkal). Ehhez a feladathoz van szükség a 20 

db azonos színű és hosszúságú pálcikára. A pálcikákat kirakjuk egy csomóba a gyermek elé. 

Tévesztés után úgy kell alakítani a pálcákat, hogy a feladat folytatható legyen. A feladat ös--

szesen 11 elemből áll, ha a gyermek egymást követően hármat is eltévesztett, akkor a többit 

már nem kell kérdezni, az táblázat megfelelő rovataiba ?-t kell írni. A feladat a manipulatív 

számolás öt műveletének fejlettségét méri fel: (A, B, C, D, E feladatot végezzük el!!!!!) 

F), G), H), I), J), K) FELADATOT KIHAGYJUK. 

5) Számkép jelismerés. A tárgyak számosságának ismeretét (a tárgyak vizuálisan észlelhe-

tő számossága és a számosság verbális jele közötti megfeleltetés), és a számosságokkal vé-

gezhető elemi összeadást kilenc feladatelem térképezi fel. A feladathoz a gyerekek elé kell 

helyezni a hét képet ábrázoló tesztlapot (14. ábra). Az átláthatóság miatt tíznél több tárgyat 

tartalmazó számképet nem vontunk be a vizsgálatba, mert annak áttekintése még az 

optimálisan fejlett számo- lási készséggel rendelkezők számára is nehézséget jelent.  

Példaként két elemet idézünk: "Mutasd meg azt a keretet, amelyikben 3 rajz van!", ( Csak A, 

B, C, D, E, F feladatot végeztessük el!!!!) 

 

6) Számolvasás: (Kihagyjuk!!!!!!) 

 

 

 Számlálás Számolás visszafelé Műveletek pálcikákkal 

Név  A B C D A B C D E 

           

 

 

 Számkép felismerés 

Név A B C D E F 

e) Figyelemvizsgálat 

A vizsgálat menete: Osztályteremben végezhetjük a vizsgálatot úgy, hogy minden gyerek kap 
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egy lapot, melynek mindkét oldalán 21 sorban, soronként 19 db kis rajz látható. A lapokat 

előre beszámozzuk (1.,2.). A gyermekek öt percig dolgoznak (az időt stopperrel mérjük), de 

közben minden perc végén szólunk az osztálynak, akkor megjelölik egy ponttal, ahol éppen 

tartanak. (Az első sor gyakorló sor, nem értékeljük. Célszerű a táblán bemutatni a ferde áthú-

zást és a pontot.)  

Instrukció: 

Mindegyikőtök előtt egy lap van, aminek mindkét oldalán kis rajzokat láttok. Nektek a széket 

és a lámpát kell kiválasztanotok és a ceruzával ferdén áthúznotok. A munkát akkor kezdjétek, 

amikor szólok. Közben többször azt fogom mondani, hogy "most". Ekkor ott, ahol éppen a ke-

zetek van, tegyetek egy nagy pontot, azután rögtön folytassátok tovább a munkát. Akkor fejez-

zétek be, mikor azt mondom: "kész". Ha valamelyikőtök az első oldal végére ér fordítson, és a 

második oldalon folytassa rögtön tovább. Mindenkinek érthető a feladat? Akkor most vegyé-

tek kezetekbe a kék ceruzát' Megvan? Kezdhetitek a munkát!  

Értékelés:  

Előre elkészített sablon segítségével könnyen fölfedezhető, hogy melyik rajzot nem jelölte 

meg a gyermek, amit pedig kellett volna. Ezek a tévedések adják a hibaszámot.  

Úgy a teljesítményt, mint a hibaszámot percenként is és összesítve is megállapítjuk. 

 

A percenkénti teljesítmény (t): két pont között az átnézett rajzok száma (tehát nemcsak 

a megjelölt rajzoké). A számolás könnyű, ha tudjuk, hogy egy sorban 19 rajzocska 

van.  

Összteljesítmény (T): az öt részteljesítmény összege.  

A percenkénti hiba ( j): két pont között azon rajzok száma, melyeket be kellett volna jelölni, 

de a gyermek nem jelölte be.  

Összhiba (H): az öt részhiba összege.  

Az eredményeket érdemes táblázatosan kiírni.  

Az adatokból figyelemminőség, illetve - terjedelem is számítható.  

Figyelemminőség: a hiba osztva a teljesítménnyel, szorova100-

zal, így százalékban kapjuk.  
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 AZ ADATOK TÁBLÁZATA:    

IDŐ:  1 PERC  2 PERC  3  PERC  4 PERC  5 PERC  ÖSSZES  

TELJESÍTMÉNY        

HIBA        

MINŐSÉG        

 

 N-H 

Teljesítmény% N X 100 az összes átnézett ábrák száma: N  

az összes hiba száma : H osztva az összesen átnézett ábrák számával.  

 

f) Mozgásfejlettség, oldaliság, testséma mérőlap 

  
OKTÓ-

BER  
MÁJUS 

 Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) utánzás    

MOZGÁS-

FEJLETTSÉG 
Ujjak széttárása (utánzás)    

 Ujjakkal sorra érinteni a hüvelykujjat (játék)    

 Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe zá-

rása  

  
   

 
Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya moz-

gásos játék)  
  

 
Páros lábon szökdelés (veréb), majd egy lábon 

(váltva).  
  

 
Labdaelkapás (15 cm átmérőjű, 3 m-ről 5 do-

bás).  
  

 Jobb kéz - jobb oldal    

OLDALI-  Bal kéz - baloldal    

SÁG  Jobb kéz - baloldal    

 Bal kéz - jobb oldal    

 Fej, törzs, hát. has    

 Szem, szemhéj    

 Orr, orrcimpa    

 Száj. nyelv    

 Fül, nyak, fültő    

 Kéz. kézfej, tenyér    
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 Ujjak, ujjhegy. ujjperc    

 Láb    

TESTSÉMA  Mell, mellkas    

FEJLETT-  Arc    

SÉGÉNEK  Kar    

MUTATÓI  Comb    

 Térd. térdhajlat    

 Homlok, szemöldök    

 Áll    

 Könyök    

 Csukló    

 Boka    

 Lábfej, talp    

 Lábujjak. sarok    

 Váll    

 Derék    

 Csípő    

   -  
 

g)Pszichológiai mérések 

Megfigyelési szempontok  

1. Viselkedésére általában jellemző:  

1./ Állandó mozgás, nyugtalanság van körülötte. (Alig tud nyugodtan ülni, "nyugton ma-

radni".)  

2./ Mindig babrál valamivel (füzete sarkát gyűrögeti, íróeszközeit sodorgatja, idegesen 

tekintget.)  

3./ Mintha nem hallaná, hogy őt szólították.  

4./ Neve hallatán összerezzen.  

5./ Szeszélyes, heves érzelmi kitörései vannak.  

6./ Amibe belelendült, képtelen abbahagyni, átváltni 

másra.  

7./ Nagyon lassú, tétova mozgású, feltűnően ügye-

len.  

8./ Nagyon félénk, sírós, nem kezd beszélgetést társaival.  
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II. Foglalkozások alatti viselkedése:  

1./ Nem figyel az órán, "mintha nem is lenne ott".  

2./ Nagyon rövid ideig tudja a figyelmét összpontosítani a feladatokra, a legkisebb 

zava ris eltereli.  

3./ Nem követi a pedagógus utasításait.  

4./ A szóban adott utasításokat, mintha nem értené; tétovázó, tanácstalan, nem tudja el-

kezdeni a munkát.  

5./ Kérdezésnél zavartan áll, nem is tudja, mire kell 

felelnie.  

6./ Füzetei feltűnően csúnyák, írása kusza, maszatos.  

7./ Problémák az írás és olvasásban; nem ismer fel betűket, felcseréli a betűket, a szavkat, 

a betű képéhez nem kapcsolja a megfelelő hangot.  

8./ Alacsony tűrőképesség - nem tudja kivárni, míg rákerül a sor.  

Kik azok a gyerekek, akiknél a felsorolt tünetek megfigyelhetők:  

néha - gyakran - állandóan: (egy névsor mellé naponta bejegyezhető az említett jellemző 

száma, pl: ha mindig babrál valamivel 1. 2. stb. A bejegyzések megmutatják, hogy ez alkal-

manként előforduló, vagy állandóan meglévő tünet.)  

 

 MEGFIGYELŐ LAP   

Sorszám  Tanuló neve:  1. tünetcsoport  II. tünetcsoport  

    

 

gy)A vizuális percepció feladatai: 

Instrukciók:  

Szem - kéz koordináció:  

- Iránykövetés egyenes vonalak között:  
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Haladj egyenesen ..... -tól .... -ig úgy, hogy közben ne emeld fel a ceruzád, és ne érj a vona-

lak széléhez!  

- Iránykövetés görbe vonalak között:  

Haladj a vonalak között középen! Ne vedd fel a ceruzád az "út" végéig! Ne érj a vona-

lak széléhez!  

- Vonalkövetés:  

Haladj a két karika között a fekete vonalon úgy, hogy ne térj le arról, és ne vedd fel a ceru-

zád, amíg a vonalon végig nem értél! 

g)  Sorritmus folytatása:  

Folytasd a rajzot a sor végéig a megadott minta szerint, a megadott sorrendben és mé-

retben!  

- Gestalt-látás (rész-egész viszonya):  

Pótold a rajzok hiányzó részeit!  

- Alakállandóság:  

Szinezd az ugyanolyan formákat pirosra!  

- Alak-háttér:  

Keresd meg a vonalak között elbújt ábrákat!  

Színezd ki azokat'  

j) Térbeli helyzet:  

- Különbözőség:  

Színezd ki azt a holdvilágot, amelyik különbözik a többitől!  

- Azonosság:  

Színezd ki azt a virágot, amelyik pont ugyanolyan, mint az első!  

- Térbeli viszony:  

Kösd össze a jobb oldali pontokat ugyanúgy, ahogyan a bal oldaliakat látod! Ne vedd fel a 

ceruzád, amíg el nem készültél!  

 

k) Szókincs mérése 
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Felhasznált szakirodalom, segédanyagok jegyzéke 

 

 Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 

4 – 8 évesek számára 

Mozaik Kiadó 

 Műhelymunka II. 

TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 

„Tanuljunk együtt! – Tanuljunk egymástól!” 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak kialakítása Dél-

Baranyában 

Egyéni fejlesztés Készítette: Tóthné Schiebelhut Lívia 

 Gyenei Melinda – Szautner Jánosné Szigeti Gizella  

A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban I Fejlesztő Program 

 Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézke-

dés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben köz-

ponti programjának „B” komponense (Sajátos nevelésiigényű tanulók együttnevelése) kereté-

ben. 

 

3. A minősítési rendszer felépítés 

 

A minősítési rendszer a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző fo-

kozatokat állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez. A minősítési rendszer figyelembe ve-

szi, hogy a pedagóguskompetenciákat 100%-ban megtestesítő mesterségbeli tudás megszerzé-

se a diploma kézhezvétele után még hosszú folyamat.  

A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga és a minősítési eljárás. Minősí-

tővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus, a 

Pedagógus I. cím elnyeréséért. A többi minősítési fokozat a minősítési eljárás során érhető el. 

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást az OH szervezi meg és folytatja le. A minősítővizs-
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ga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet szabályozza.  

 

A pedagógus-életpálya szakaszai, a minősítési rendszer fokozatai :Gyakornok,Pedagógus 

I,Pedagógus II,Mesterpedagógus. 

 Az életpálya befejező szakasza: A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik 

évtől a pedagógusok dönthetnek úgy, hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak, vagy csökken-

tett munkaidőben dolgoznak, fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 szá-

zalékával csökkenhet. (Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. Ezt 

a kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet meg-

előzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy 

óvodai dajkaként. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul, a munkáltató nem 

kötelezheti rá a dolgozót.) 

 

A tanfelügyeleti rendszer 

 

A tanfelügyelet célja  

A tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) rendszerének működtetését a nemzeti közne-

velésről szóló 2011. év CXC. törvény 78.§ (1) bekezdésének f) pontja írja elő, az ellenőrzés 

kereteit ugyanezen törvény 86-87. §- a rögzíti. A 87. § (3) bekezdése szerint: „Az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok 

szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.” A fentiek alapján egyértel-

műen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények pe-

dagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének javítása ér-

dekében. Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egy olyan eszköz, amely az ér-

tékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve határozza meg a 

következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés má-

sik fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind a pe-

dagógus, mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősí-

tés és a fejlesztés. 

A vezető ellenőrzésének célja: A 20/2012. (VIII. 30.) EMMI- rendelet 149.§ (1) bekezdése 

szerint a vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek 
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fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempon-

tok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” A vezető 

beosztású pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének a vezetői munka értékelése mellett célja 

a pedagógiai tevékenység vizsgálata is, ezért az intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a 

vezetőellenőrzés, hanem a pedagógusellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard sze-

rint is sor kerül. 

4. Önértékelési terv 

 

Az értékelés célja 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meg-

határozza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, 

a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejleszté-

si programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességét. A külső értékelés fejlesztése annak érdekében, hogy az 

módszertani segítséget nyújtson az intézményi önértékelés számára, és olyan külső képet 

nyújtson az óvodának,  amely bátorítja a folyamatos fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez ne szo-

rítkozzék egyszerűen csak adminisztratív ellenőrzésre. 

 

Minőséggondozó- Önértékelési szakmai munkaközösség (önértékelési csoport) 

 

1. Alapelv  

 

Az önértékelésben az óvodák minden pedagógusa részt vesz, mely folyamatok koordinálását, 

a  Minőséggondozó- Önértékelési szakmai munkaközösség (intézményi önértékelési cso-

port) végzi. 

A nyolc épületben működő, mintegy 69 pedagógust foglalkoztató óvodánkban az intézményi 

szintű önértékelési csoportot telephelyenként 1 fő koordinálja,azaz összesen 8 fő. 

 A munkacsoport vezetőjét – aki felelős a teljes folyamat irányításáért - az óvodavezető bízza 

meg. 
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1.2. A munkacsoport tagjainak feladatai, megválasztásuk szempontjai: 

 Minőség iránti elkötelezettség: 

- szakmai tekintélye van az intézményben   

- mérési-értékelési tapasztalatokkal bíró  

 

 Minőségügyi „előélet”:  

- minőségügyi munkacsoportban történő feladatvállalás 

- minőségügyi képzettség (továbbképzés, önképzés)  

 Jogszabályi környezet ismerete 

 Informatikai kompetenciával bíró kollégák  

 

Önértékelési munkacsoport feladatai: 

 

 önértékelési rendszer elkészítése, irányítása, koordinálása 

 az aktuálisan érintett pedagógusok, partnerek tájékoztatása, koordinálása 

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, segítése 

 az ötéves program és a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítése 

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározása, szükség szerinti aktualizálása 

 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítése, 

összeállítása 

 az OH informatikai támogató felületen és a valóságban is követni a folyamatokat 

 

Az önértékelési csoport terhelésének csökkentése érdekében szükségét látjuk további kollégák 

bevonását: tagóvoda vezetők,  munkaközösségek vezetői, és a legalább 5 éves gyakorlattal 

rendelkező kollégák személyében.  

Az önértékelés bevezetésének kezdeti időszakában a kivitelezhetőség érdekében - lehetőség 

szerint- az önértékelést végző (értékelt) kollégáról a szükséges információkat az ugyanabban 

az óvodaépületben dolgozó kollégák gyűjtik össze. --szerintem elég ha az intézményi önért. 

ben szerepel. 
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2. Az önértékelés tervezése 

 

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezető, intézmény.  

Mindhárom szinten a külső szakmai- tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az 

értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés 

területeivel megegyezően, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a 

pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.  

 

2.1. Az önértékelés ütemezése 

 

2.1.1. Pedagógus önértékelés - kétévenként  

 

 Évente (megközelítőleg) a nevelőtestület felének értékelése az alábbi szempontok 

figyelembe vételével:  

- gyakornokok;  

- minősítési eljárással érintettek, minősítésre jelentkezők;  

- az önértékelési keret feltöltése tagóvodánként  arányosan.  

 Előzetesen, minden év június 30-ig a nevelőtestülettel ismertetni kell az önértékelés-

ben résztvevőket.  

 A nevelési évnyitó tanácskozáson ismertetni kell az önértékelésben véglegesített 

résztvevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.  

 Minden pedagógus értékelésében 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a 

vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógus évente maximum 3 fő értékelésé-

be vonható be:  

- Elnök: Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösségi tag, vagy 

szükség szerint tagóvoda vezető 

- Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, tagóvoda vezető, munkaközösség 

vezető 

- Csoporttag2: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 

 

 Az értékelt pedagógus (igény szerint) javaslatot tehet az értékelésében részt vevőkre, 

amit lehetőség szerint a beosztásnál figyelembe veszünk.  

 Az értékelést végzők április 30-ig készítik el a maguk területén az összegző értékelést.  
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 Az értékelt pedagógus május 31-ig elkészíti a saját önértékelését, valamint vezetői 

kontrollal a két évre szóló önfejlesztési tervét.  

 Az önértékelési csoport a nevelési évet záró tanácskozásig, de legkésőbb június.30-ig 

elkészíti az összegző értékelést.  

 Az önértékelési folyamat, valamint az egyéni eredmények intézményi szinten is meg-

jeleníthető – nem nevesített - eredményeit az augusztusi záró-nyitó tanácskozáson is-

merheti meg a nevelőtestület. 

 

2.1.2 Vezető önértékelése – a vezetői megbízás 2. és 4. évében  

 

 A vezető értékelése a Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség két 

tagjának bevonásával történik: 

- Elnök + Csoporttag: Dokumentumok elemzése 

- Elnök: interjúk  

- Csoporttag: kérdőívek  

 Az értékelők április 30-ig készítik el az összegző értékelést.  

 A vezető május.31-ig elkészíti a saját önértékelését és a két évre szóló önfejlesztési 

tervet.  

 A vezető összegző értékelését a Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkakö-

zösség a nevelési évet záró tanácskozásig, de legkésőbb június.30-ig készíti el.  

 Az óvodavezető az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet, és az összegző értékelést 

legkésőbb a záró-nyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz.  

 

2.1.3  Intézményi önértékelés – 5 évenként  

 

 Az értékelésben a Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség (intézmé-

nyi önértékelési csoport) tagjai vesznek részt.  

 Az intézményi önértékelési csoport az óvodavezető bevonásával - az elvárások teljesü-

lésének vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva - a nevelési 

évet záró tanácskozásig, de legkésőbb június.30-ig értékelési területenként meghatá-

rozza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket. 
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 Az óvodavezető a teljes körű intézményi önértékelési folyamat eredményeit (öt évre 

szóló intézkedési terv) a szeptemberi záró-nyitó tanácskozáson ismerteti, mely a neve-

lőtestület elfogadásával legitimálódik. 

 Az intézmény a következő időszak éves terveiben (munkaterv, továbbképzési terv, 

stb.) részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvaló-

sításának lépéseit. 

 

2.2. Az összegző értékelések  

 

A Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség (intézményi önértékelési csoport) 

tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések összegzését. Az ös--

szegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területek-

re.  

 Erősségek azok, amelyek 85% feletti,  

 fejleszthető területek azok, amelyek 75% alatti értékelést kaptak.  

 A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat az eredményeket is, melyek szélsősé-

ges értékeket kaptak (szórásuk nagy).  

 Az interjúk lefolytatását követően az abban résztvevők - konszenzus alapján - összeg-

zésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és fejleszthető területeket. 

 

2.3. Az önértékelés tervezésével kapcsolatos egyéb elvárások 

 Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő nevelési 

évnyitó tanácskozás. 

 Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanév-

nyitó nevelőtestületi tanácskozás. 

 Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint 

a tantestület 51%-ának javaslatára kerülhet sor. 

 A tudásmegosztás hatékonyságának érdekében a tevékenység/ foglalkozás látogatáso-

kon  - előre egyeztetett módon  - az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. 

szakmai munkaközösségi tagok, gyakornok, hospitáló, stb.) kollégák is részt vehetnek. 
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Az önértékelés szintjei és területei 

 

Szintek→ 

Területek↓ 

Pedagógus /8 terület/ Vezető /5 terület/ Intézmény /7 terület/ 

1.  Pedagógiai, módszertani 

felkészültség 

A tanulás és tanítás 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása  

Pedagógiai folyamatok  

 

2.  Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése és 

a megvalósításukhoz szük-

séges önreflexiók 

A változások straté-

giai vezetése és ope-

ratív irányítása  

Személyiség- és közösség-

fejlesztés  

3.  A tanulás támogatása Önmaga stratégiai 

vezetése és operatív 

irányítása  

Eredmények  

4.  A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bá-

násmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű vagy beil-

leszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi 

gyermek-kel, tanulóval 

együtt történő sikeres ne-

veléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő mód-

szertani felkészültség 

 

 

 

Mások stratégiai ve-

zetése és operatív 

irányítása  

 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, kommu-

nikáció  

 

5.  A csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fej-

lesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző tár-

sadalmi-kulturális sokféle-

ségre, integrációs tevé-

 

 

Az intézmény straté-

giai vezetése és ope-

ratív irányítása  

Az intézmény külső kap-

csolatai  
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kenység, osztályfőnöki te-

vékenység 

6.  A pedagógiai folyamatok 

és a tanulók személyiség-

fejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 A pedagógiai munka fel-

tételei  

 

7.  Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problé-

mamegoldás 

 

 Az Óvodai nevelés orszá-

gos alapprogramjában 

megfogalmazott elvárá-

soknak és a pedagógiai 

programban megfogalma-

zott intézményi céloknak 

való megfelelés  

8.  Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szak-

mai fejlődésért 

  

 

Az önértékelés módszerei 

Szintek→ 

Módsze-

rek↓ 

Pedagógus 

 

Vezető Intézmény 

1.  Dokumentumelemzés 

- Az előző peda-

gógusellenőrzés 

(tanfelügyelet) 

és az intézményi 

önértékelés adott 

pedagógusra vo-

natkozó érték-

előlapjai:  

- Az Óvodai neve-

lés országos 

alapprogramjára, 

Dokumentumelemzés 

- Az előző vezetői 

ellenőrzés (tan-

felügyelet, szak-

tanácsadó) és az 

intézményi ön-

értékelés veze-

tőre vonatkozó 

értékelőlapjai  

- Vezetői pályá-

zat/program 

- PP 

Dokumentumelemzés 

- PP 

- SZMSZ 

- Egymást követő 2 

nevelési év munka-

tervei és az éves be-

számolók (a munka-

közösségek munka-

terveivel és beszá-

molóival együtt)  

- Továbbképzési prog-

ram - beiskolázási 
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az óvoda peda-

gógiai program-

jára épülő egész 

éves nevelési ta-

nulási ütemterv, 

a csoportprofil, a 

tematikus terv és 

az éves tervezés 

egyéb dokumen-

tumai  

- Tevékenység 

/foglalkozás  

- Egyéb foglalko-

zások tervezése  

- Napló  

- Gyermeki pro-

duktumok  

- Egymást követő 

2 tanév munka-

terve és az éves 

beszámolók 

- SzMSz  

 

terv 

- Házirend 

- Mérési eredmények 

adatai, elemzése (a 

helyben szokásos 

megfigyelések, mé-

rések, eredménye öt 

nevelési évre vis--

szamenőleg) 

- A pedagógus önérté-

kelés eredményeinek 

összegzése 

- Az előző intézmény-

ellenőrzés (tanfel-

ügyelet) és az intéz-

ményi önértékelés 

értékelő lapjai 

- A pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése  

- Elégedettségmérések 

(pedagógus, szülői 

kérdőívek) eredmé-

nyei 

2.  Tevékenység-

/foglalkozáslátogatás 

Kérdőíves felmérések 

- vezetői önérté-

kelés 

- nevelőtestületi 

tagokkal  

- szülőkkel 

Interjú 

- vezetővel 

- szülőkkel 

- pedagógusokkal 

3.  Interjúk  

- az óvodapeda-

gógussal  

Interjúk 

- a vezetővel 

- a munkáltatójá-

 



291 

 

 

- az óvodavezető-

vel/vezetővel  

val 

- a vezetőtársak-

kal 

4.  Kérdőíves felmérések 

- óvodapedagógussal 

- szülőkkel 

- alkalmazottakkal 

(nevelőtestület) 

  

 

Az önértékelés folyamata 

 

A pedagógus önértékelésének folyamata  

 

A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez az 

Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást.  

A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett 

pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét 

(vezetők, szülők, kollégák).  

2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti az 1. pontban 

meghatározott partnereket és az érintett pedagógust.  

3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben részt-

vevőknek az online kérdőív (az OH önértékelést támogató informatikai felület hiányában a 

papír alapú kérdőíveket) elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi 

az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

Szükség esetén a kérdőíves felmérés történhet papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az 

adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé 

teszi később a tanfelügyelő szakértők számára).  

4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti el-

lenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveket, a peda-

gógiai munka vizsgálandó dokumentumait, majd rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, 
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vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai rendszerben 

rögzíti a tapasztalatokat.  

5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye 

alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a 

válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  

6. A két óra időtartamú foglalkozás látogatás és az azt követő megbeszélés tapasztalatait a 

megadott szempontok alapján a látogató kollégák rögzítik az informatikai felületen.  

7. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok 

alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című 

útmutató szerinti 0–3 skálán értékeli az elvárás teljesülését – megjelölve az értékelés forrásául 

szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat –, illetve kompeten-

ciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Ha 

egy elvárás a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján nem értékelhető, akkor ott az „n. é.”, 

nem értelmezhető megjelöléssel kell jelezni. Az önértékelés eredményét az informatikai rend-

szer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső el-

lenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is.  

8. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfej-

lesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értéke-

lési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell 

feltölteni.  

 

A vezető önértékelésének folyamata  

 

A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negye-

dik évében történik, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rend-

szer nyújt támogatást.  

A folyamat főbb lépései a következők:  

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen 

meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.  

2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott 

partnereket.  

3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben részt-

vevőknek az online kérdőív elérhetőségét (az OH önértékelést támogató informatikai felület 

hiányában a papír alapú kérdőíveket), és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a 
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résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi 

az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat.  

Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az eset-

ben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elér-

hetővé teszi később a külső szakértők, szaktanácsadók számára).  

4. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti 

ellenőrzés és belső értékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a veze-

tői munka dokumentumait, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a do-

kumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén 

az informatikai rendszerben rögzítik a tapasztalataikat.  

5. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjú-

terveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivona-

tát rögzítik az informatikai felületen.  

6. A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvá-

rás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értéke-

lés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként 

meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen).  

7. Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűz-

het az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére.  

8. A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel 

együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó 

részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez  

 

Az intézmény önértékelésének folyamata  

 

A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik, az értékeléshez 

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást.  

A folyamat az alábbi lépések mentén összegezhető:  

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen 

meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.  

2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott 

partnereket.  

3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző tanfelügye-

leti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a ve-
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zetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az intézmény alaptevékenységét 

meghatározó dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a 

dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok 

mentén az informatikai rendszerben rögzítik a tapasztalataikat.  

4. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjú-

terveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivona-

tát rögzítik az informatikai felületen.  

5. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében az in-

formatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szol-

gáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat.  

6. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként meghatá-

rozza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés az in-

formatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára.  

7. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet 

készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet értékelési területen-

ként, az általános elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni, a tervet a 

rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára.  

8. Az intézkedési terv megvalósításának támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket 

fűzhet a tervhez, amit a vezető juttat el részére.  
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XII. Érvényességi nyilatkozat 

 

A helyi pedagógiai program érvényességi ideje: 2019. szeptember 1. 

A nevelőtestület határozata alapján visszavonásig érvényes. 

 

A helyi pedagógiai program felülvizsgálata: 

A felülvizsgálat 5 évenként történik. 

 

A helyi pedagógiai program módosításának lehetséges indokai: 

Törvényi változás 

Fenntartói feladatváltozás 

Minőségi munka eredményeiből adódó változás 

A nevelőtestület 50+1%-a igényli a program változtatását. 

 

A helyi pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

Minden tagóvodában a vezetői szobában van elhelyezve, interneten a honlapon megtalálható. 

 

 

Szentendre, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

   Hajnal Szilvia     közalkalmazotti képviselő 

 intézményvezető 
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XIII. Legitimációs záradék 

 

Egyetértését nyilvánította: 

(Szülők Közössége/ 

 

A Pedagógiai Programot megismertük, véleményeztük, és azt elfogadtuk 

 

   …………………………………………………………………… 

      Szülői Közösség Elnöke 

Szentendre, 2019. szeptember 1. 

 

Elfogadta: 

(Nevelőtestület/ 

melléklet jegyzőkönyv 

   dátum:…………………………………………………………………… 

 

    

aláírás:…………………………………………………………………… 

      Hold utcai Tagóvoda 

 

    

aláírás:…………………………………………………………………… 

      Szivárvány Tagóvoda 

 

    

aláírás:………………………………………………………………….... 

      Püspökmajor ltp-i Tagóvoda 

 

    

aláírás:…………………………………………………………………... 

      Vasvári Pál úti Tagóvoda 
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aláírás:…………………………………………………………………... 

      Bimbó utcai Tagóvoda 

 

    

aláírás:…………………………………………………………………... 

      Egres úti  Tagóvoda 

 

    

aláírás:…………………………………………………………………... 

      Izbégi Tagóvoda 

 

 

 


