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I. BEVEZETŐ  

Tiszabő község Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, Szolnoktól mintegy 50 km-re 

található. Közvetlenül a Tisza bal partján terül el 2078 lelkes település. A falu őslakosságának 

többsége elvándorolt vagy kiöregedett. Helyüket a dinamikusan emelkedő lélekszámú magyar 

anyanyelvű roma lakosság váltotta fel. Napjainkban a megye egyik legelmaradottabb 

településévé vált Tiszabő, ahol egyre több hátrányos helyzetű, megélhetési gondokkal 

küszködő ember él. Ma az aktív korú lakosság szinte minden tagja munkanélküli, közhasznú 

foglalkoztatott, mozgáskorlátozott vagy rokkantnyugdíjas. A megélhetési gondok ellenére a 

születések száma folyamatosan emelkedik, a családok többsége sokgyermekes, nem ritka a 6-8 

gyermek sem. A 80-as évek végére a gyermeklétszám robbanásszerű emelkedése szükségessé 

tette, hogy a régi, elavult épület helyett a község egy új, modern óvodával gazdagodjon. A 

minden igényt kielégítő 100 férőhelyes, 4 csoportszobás intézményt 1988 őszén vehették 

igénybe a gyermekek. Önkormányzatunk súlyos gazdasági helyzete miatt 1996-1998 között 

három csoporttal működtünk. 1999-től ismét négy csoportban foglalkoztattuk a gyermekeket. 

Csoportjaink igen magas létszámmal működtek (30 gyermek/csoport). Ez az óvodáskorosztály 

50%-a volt. A születési számok mutatóit ismerve, szükségesnek tartottuk újabb óvodai 

csoportok kialakítását, valamint új óvoda megépítését is. 

A 2004-2005-ös nevelési évben csoportbővítés történt, beindítottuk az ötödik csoportot is. A 

csoportok létszámát 25 főben maximalizáltuk. A férőhelyhiány miatt, így is sok gyermek nem 

nyert óvodai felvételt, legfőképpen a 3-4 éves, kiscsoportos korosztály. Megtörtént egy újabb, 

100 férőhelyes óvoda építése, amelyet az Önkormányzat címzett támogatásra pályázva nyert el. 

A Fő úton felépített, gyönyörű óvodát, 2008. szeptember 1-én vettük birtokunkba. Így már 

lehetőségünk nyílt, a 3-4 éves, eddig felvételt nem nyert gyermekek óvodai elhelyezésére. Évről 

évre bővítettük a csoportok számát, míg a 2014-2015-ös nevelési évben mindkét óvodában 4-4 

csoport indult már. A hosszú évek kitartó munkájának köszönhetően egyre több szülő ismeri el 

munkánk eredményességét, és igénylik az óvodai ellátást, mindkét intézményben 7.00-16.00 

óráig. Valljuk, hogy eredményesebb nevelőmunkát csak úgy tudunk végezni, ha a gyermekek 

időben – 3 éves korukban – kerülnek be az óvodába, ahol a családi nevelés hiányosságait 

pótolni, a hátrányokat kompenzálni tudjuk. A településen élő óvodáskorosztály teljes körű 

ellátását a 2015-2016-os nevelési évtől, a 3 éves kortól kötelező óvodába járás törvénybe 

iktatásával sikerült elérnünk. A községben magas a halmozottan hátrányos helyzetű családok, 

és gyermekek száma. Ezeknek a gyermekeknek az óvodáztatása, egész napos óvodai ellátása, 

rendszeres óvodába járásuk, fejlesztésük megvalósítása – a sajátos nevelési igényű 
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gyermekekkel együtt,- rendkívül fontos feladatunk, hiszen csak így tudjuk esélyegyenlőségüket 

biztosítani. Nevelési alapelveink meghatározásakor döntő tényező volt, hogy a gyermekek 

milyen szociokulturális miliőből érkeznek hozzánk. Az anyagiakra való hivatkozással ritkán 

szerveznek közös családi programokat. Egyedüli kulturális szórakozásként a tévézés, videózás 

jelenik meg. Sok családnál a gyermekekkel együtt töltött idő sem közös tevékenységgel telik 

el. A közös játék és mesélés igen ritka. Kevés szülő vonja be gyermekét a házimunkába, a ház 

körüli teendőkbe. A megfelelő szülői minta hiányában, a gyermekekre jellemző a szegényes 

szókincs, alacsonyszintű beszédkultúra. Kevés ismeretanyaggal, tapasztalattal rendelkeznek. 

Az ingerszegény környezet, a családi modellből hiányzó tapasztalatok, élmények és 

kommunikációs helyzetek meghatározzák elérendő céljainkat, amelyeket óvoda- és 

gyermekképünk tükröz. Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a 

Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésnek irányelve alapján készítettük el. 

II. AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI, 

NEVELÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK, AMELYEK BIZTOSÍTJÁK A 

GYERMEK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLŐDÉSÉT, KÖZÖSSÉGI ÉLETRE 

TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSÉT, A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ 

GYERMEKEK EGYÉNI FEJLESZTÉSÉT, FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSÉT  

1. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ISKOLA ALAPÍTVÁNY 

ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI  INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE ÉS 

JELLEGZETESSÉGEI  

„A hit védelme és a szegények szolgálata”  

Évszázadok óta minden máltai szervezet jelmondata ez a világon. Üzenet, jelmondat és 

követendő út ez számunkra, hisz hivatásunk okán feladatunk a gyermekek támogatása, 

fejlődésük segítése és életük, sorsuk formálása. Pedagógusként kísérjük a gyermekeket és 

mindeközben formálódunk valamennyien. Keresztény értékeket valló óvodánk a máltai 

jelmondat teljességét tűzte zászlajára. Elkötelezettek vagyunk a rászoruló gyermekek 

szolgálatában, felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek sorsáért. Hisszük, hogy a 

felnövekedő gyermek tapasztalata a világról és önmagáról folyamatosan fejlődik, tágul. 

Kialakul felelősségtudata, melyben a családi környezeten kívül elsőként tőlünk, 

óvodapedagógusoktól lát példát. Később pedig lassan felismeri, hogy felelősséggel tartozik 

családja, szülőhelye, szűkebb közössége iránt, része nemzetünknek és kultúránknak. 
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Pedagógusainknak és az óvodában dolgozó valamennyi munkatársunknak ezen az úton kell 

segítenie, erre kell felkészítenie gyermekeinket. Úgy hisszük, a nevelés és oktatás megosztott 

felelősség. A tanulási folyamat és így a tanulás eredménye már nemcsak az óvodai közösség, 

hanem az óvodát körülvevő szűkebb és tágabb környezet közös felelőssége is. 

2. GYERMEKKÉPÜNK 

"A jövőnek minden virága, benne van a mai magvakban." 

(kínai közmondás) 

Az alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, 

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

szociális lény egyszerre. Az Alapprogram a gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai 

és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint a gyermek, fejlődő 

személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, 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 

kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 

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

kibontakoztatására törekszik. Az óvoda nem ad helyet az előítéleteknek kibontakozásának. 

Szeretnénk olyan kisgyermekeket nevelni, akik 

 megtanulnak együttműködni, 

 önmagukat elfogadni, 

 képesek kapcsolatot teremteni, 

 ismerik a kulturált magatartás szokásait, 

 kötődnek lakóhelyükhöz, 

 szeretik a természetet, 

 környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek. 

3. ÓVODAKÉPÜNK  

 "Ha a gyermekek toleráns légkörben élnek, 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 
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Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

Megtanulnak bizalommal élni. 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek, 

Megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

Ha a gyermekek méltóságban élnek, 

Megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hinni. 

Ha a gyermekek hitelesen élnek, 

Megtanulják, mit lehet szeretni. 

Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban." 

(Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben) 

 Nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, amelyben 

a kisgyermekeket szeretet, megbecsülés veszi körül. 

 Fontosnak tekintjük a felnőtt-gyermek sokszínű együttműködését, amelyet a gyermeki 

személyiség tisztelete, a másság elfogadása jellemez. 

 Élmény gazdag mindennapok megteremtése, amelyben a gyermekek játéka az 

elsődleges. 

 A gyermekek testi-lelki szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz igazított 

tevékenységek, tapasztalatszerzések szervezése. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermekekben magasabb igényszintet alakítsunk ki és az 

egészséges fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges feltételekről gondoskodjunk. 

4. PEDAGÓGUSKÉPÜNK  

"Mesterségem, te gyönyörű, mely elhiteted: fontos élnem." 

(Nemes Nagy Ágnes) 

Olyan óvodapedagógus, akit humanizmus, pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a 

megértő, együtt érző, a másságot. elfogadó, a segítő. készséget előtérbe helyező 
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gyermekszeretet jellemez. Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészültek, akik képesek 

az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. Lehetőséget adunk az önállóságra, a 

különböző újító kezdeményezésekre. Folyamatosan és rendszeresen részt veszünk 

továbbképzéseken. Szaktudásunkat önképzéssel is gazdagítjuk. Óvodánkban jelenleg nem 

működik munkaközösség, azonban amennyiben pedagógus létszámunk is növekszik, 

szeretnénk ismét létrehozni. A felmerülő problémákat, a jelentkező feladatokat közös munkával 

oldjuk meg, amely során lehetőség nyílik az egyenletesebb munkaelosztásra. Egymást jól 

kiegészítő óvodapedagógusi párok kialakítására törekszünk, azonban évek óta nem tudjuk 

biztosítani minden csoportban a két óvodapedagógust. A pedagógiai munkát segítő 

dolgozóinkkal jó kapcsolatunk van, tevékenyen segítik a csoportok és a pedagógusok egész 

napi munkáját. Nevelőtestületünk tagjait olyan jellegű szakvizsga megszerzésére, illetve 

továbbképzésre ösztönözzük, amely a programban vállalt szakmai feladatok teljesítését segíti 

és a minőségi munka alapját jelenti. Pl. fejlesztőpedagógus, logopédus, szociálpedagógus, 

mozgásfejlesztő szakosító továbbképzések, szaktanácsadás. 

5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ELVEI 

5.1. ÁLTALÁNOS NEVELÉSI ELVEINK 

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG TISZTELETÉNEK ELVE 

A gyermeket szeretet, elfogadás, tisztelet és megbecsülés vegye körül. Alapvető követelmény 

a gyermek jogainak biztosítása az óvodai nevelés keretein belül. 

A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ELVE 

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk segítse elő, hogy a gyermek egyéni képességei 

kibontakozhassanak. 

PEDAGÓGIAI ETIKA ELVE 

Kapcsolatunk a szülőkkel legyen bizalmas, amelynek alapja a titoktartás, a családok belső 

szokásainak tiszteletben tartása. 

AZ ÓVÓNŐI MODELL FONTOSSÁGÁNAK ELVE 

Az óvodáskorú gyermekek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, a modellkövetés, 

ezért viselkedésünk, magatartásunk, szokásaink legyenek követésre méltóak. 
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A JÁTÉK, VEZETŐ SZEREPÉNEK ELVE 

Óvodai nevelésünkben a játék legyen az elsődleges tevékenységi forma, amely egyben a 

fejlesztés leghatékonyabb eszköze is. 

A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁNAK ELVE 

Nevelőmunkánkat jellemezze a gyermekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a 

szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a tolerancia. 

Etnikai önazonosság biztosításának elve. 

Óvodai nevelésünk tegye lehetővé a roma nemzetiségi kisebbség önazonosságának megőrzését, 

ápolását, erősítését, átörökítését. 

5.2. HELYI ADOTTSÁGOKBÓL ÉS IGÉNYEKBŐL FAKADÓ NEVELÉSI 

ELVEINK 

AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELVE 

A nevelésben a család az elsődleges, az óvodának hátránycsökkentő szerepe van. Fogadjuk el 

a szülőt még akkor is, ha a család nevelésében súlyos hiányosságokat tapasztalunk. 

Kezdeményezzünk bizalmas kapcsolatot a szülővel, éreztessük vele az őszinte 

odafordulásunkat, empátiánkat, segítő szándékunkat. Ismerjük meg és fogadjuk el a család 

szokásait és csak kellő tapintattal segítsük elő a helyes életmód szokásainak alakítását. 

Nevelőmunkánk során vállaljuk fel a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett 

helyzetben élő gyermekek és családjaik segítését a megfelelő intézmények és szervek 

bevonásával, Integrációs Pedagógiai Rendszert működtetünk. 

  



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TISZABŐI MARGARÉTA ÓVODA 

8  

  

A FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS ELVE 

Roma gyermeket ne érjen hátrányos megkülönböztetés az óvodában. Törekedjünk arra, hogy 

hátrányos helyzetéből adódó lemaradásait odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal kompenzáljuk, 

lehetőséget biztosítva a zökkenőmentes iskolakezdéshez. A hátrányos helyzetű gyermekek felé 

érzelmileg is közeledjünk, adjuk meg számukra azt a szeretetet, törődést, amelyet odahaza nem 

kapnak meg. Mindemellett jól tervezett és szervezett gyermekvédelmi munkára van szükség, 

amely az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését szolgálja a megelőzés érdekében kitűzött 

feladatokkal. 

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS ELVE 

Óvodai nevelésünkben a gyermeki személyiségfejlesztést szolgálja az egyéni eltéréseket 

toleráló, arra építő képességfejlesztés. 

6. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE 

6.1. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA 

 A családi nevelést új módon kiegészítve, túlnyomó többségében hátrányos helyzetű 

gyermekek esélynövelésének biztosítása sokoldalú, harmonikus 

személyiségfejlesztéssel. 

 Szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben a fejlődő gyermeki 

személyiség kibontakoztatása, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat, az 

eltérő fejlődési ütemet. 

 Az óvodáskor végére, az iskolai életre alkalmassá tevő testi, értelmi, szociális érettség 

kialakítása, a tanulási zavarok megelőzése a játékon és a mozgáson keresztül. 

 A roma nemzetiségi gyermekek ismerjék kultúrájukat, ahhoz kötődő hagyományaikat. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket megillető 

jogok, és csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek, hátrányok. 

6.2. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ FELADATAI  

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

ezen belül: 

 Az egészséges életmód kialakítása. 

 Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. 
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6.2.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA  

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

fejlődésének elősegítése, ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

Céljaink: 

 A kialakított szokásnak megfelelően, önállóan, figyelmeztetés nélkül végezzék el a 

gyermekek a személyükkel kapcsolatos testápolási teendőket. 

 Kulturált magatartást tanúsítsanak étkezéskor, ügyeljenek a környezet esztétikájára. 

 Tevékenyen vegyenek részt a környezet ápolásában, törekedjenek a felszerelések 

védelmére. 

 A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése során formálódjanak az egészséges 

életvitelhez szükséges jártasságok, készségek. 

Feladat: 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, szokásrendjének alakítása, 

mozgásigényének kielégítése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 Egészséges környezet biztosítása. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés szokásainak 

alakítása. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

6.2.1.1. A GYERMEKEK GONDOZÁSA, SZOKÁSRENDJÉNEK ALAKÍTÁSA, 

MOZGÁSIGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE 

Az óvodai felvétel után, az első családlátogatás alkalmával ismerkedjünk meg a gyermek 

előéletével, otthoni körülményeivel, életvitelével, szokásaival. Ez alapján készítsük el a 

gyermek anamnézisét, amely jó kiindulási pontot biztosít a megismerés folyamatában. Az 

óvodáskorú gyermekek többségénél különböző mértékű lemaradások, hiányosságok 

tapasztalhatók az egészségügyi szokások terén. Ez meghatározza a gyermekek gondozásával 

kapcsolatos feladatainkat. Fontos, hogy az egészségügyi szokásokat minden felnőtt azonos 

módon és következetesen gyakoroltassa. Ennek egyik feltétele, hogy az egészségügyi szokások 

pontos menetét a csoportban dolgozó dajkákkal meg kell beszélni. 
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A beszoktatás ideje alatt ismerjük meg a gyermekek igényeit, egyéni jelzéseit, otthonról hozott 

szokásait. Egyéni gondoskodással vegyük körül a gyermekeket. Keresztnevükön, otthonról 

hozott becenevükön szólítsuk meg őket. Szavaink, mozdulataink, tekintetünk, gesztusaink 

elfogadást tükrözzenek. Fontos, hogy a felnőttek és a gyermekek között meghitt, megértő 

viszony alakuljon ki, amely hozzájárul a jó közérzet kialakulásához megteremtve a nevelési 

hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. 

Az új környezetbe kerülő kis gyermekeknek szükségük van a testközelségünkre. Ez nemcsak 

dédelgetést, ölbe vételt, simogatást jelent, hanem a gondozási tevékenységek együtt végzését 

is. Eközben a gyermekek megismerkednek a mosdó használatával, a testápolási szokások 

sorrendjével, testrészeikkel, a testápolást szolgáló eszközökkel, azok használatával stb. A 

gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére. Ne sürgessük őket, 

de a fokozatosság betartásával törekedjünk arra, hogy a teendőket kezdetben közösen, 

együttműködve, majd egyre önállóban végezzék el. Az egészségügyi szokások kialakításakor 

fontos a következetesség és a gyakorlás, ezért az elvárásokat, szokásokat beszéljük meg a 

szülőkkel. 

Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbségeket, hiányosságokat a kulturált 

körülmények biztosításával, személyes példamutatással próbáljuk pótolni. Az óvodában 

naponta háromszori étkezésre van lehetőség. Mindig azonos időpontokban kerül sor az 

étkezésekre. Mivel a gyermekek tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában kapják, ezért 

különösen fontos, hogy a szülők tájékozódhassanak a heti étrendről, amelyet a bejárati ajtón 

helyezünk el. 

Óvodánk az ételt készen kapja. Az étkezések megszervezése fontos napi gondozási feladat. Az 

ízlésesen terített asztal nemcsak fokozza a gyermekek étvágyát, hanem kulturált viselkedésre is 

késztet. Az étkezéshez mindig ép és tiszta evőeszközöket használjunk. A gyermekek csak akkor 

üljenek asztalhoz, ha az étel a csoportszobában van. Az étkezések – a kulturált étkezés szokásait 

megtartva - derűs légkörben folyjanak. 

Az étkezési szokások kialakítása türelmet, tapintatot igényel. Azokat a 3-4 éves gyermekeket, 

akik nem esznek önállóan velük szemben ülve egy másik kanállal segítsük. Az étvágytalan, 

válogatós gyermekeket ne kényszerítsük az étel elfogyasztására, de egy idő után kínáljuk meg 

újra. A lassabban evőket ne sürgessük, hagyjuk, hogy megegyék a szükséges mennyiséget az 

ételből. Étkezés közben, illetve a nap bármely szakában biztosítsuk, hogy a gyermekek annyi 

folyadékot ihassanak, amennyit kívánnak. 
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Az Integrációs Program keretén belül Egészséghetet szervezünk, ahol a gyermekek 

megismerkedhetnek zöldségekkel, gyümölcsökkel, megkóstolhatják azokat. A szülőket 

igyekszünk arra ösztönözni, hogy lehetőségeikhez mérten, az óvodába hozott gyümölcsökkel 

és zöldségekkel Ők is járuljanak hozzá a napi vitaminmennyiség elfogyasztásához. 

Az öltözködés, védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejleszti a gyermekek ízlését, 

önállóságát is. A helyes öltözködés során felhívjuk a figyelmet a kényelmes, réteges öltözködés 

biztosítására. Hangsúlyozzuk a megfelelő cipő használatát is, amelynél szempont, hogy 

kényelmes, a sarokrészt támasztó, jól szellőző, hajlékony talpú legyen. A szülőket megkérjük, 

hogy szükség esetén biztosítsanak váltóruhát gyermeküknek. 

A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A sokféle 

mozgáslehetőség, melyet a mindennapokban biztosítunk, kedvezően befolyásolja az egész 

szervezet fejlődését. Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben, 

lehetőleg a szabadban mozogjanak a gyermekek. Szorgalmazzuk a mezítlábas tevékenységeket. 

Sáros időben is lehetőséget biztosítunk a szabadtéri játékra. 

A testápolási szokások kialakítása a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk 

rendben tartását, tisztaság igények alakulását szolgálja. Ezen a téren is nagy különbségek 

mutatkoznak a gyermekek között. Ezért törekedjünk a családi és óvodai szokások 

összehangolására. 

Testápolás közben bensőséges kapcsolatot alakíthatunk ki a gyermekekkel, minél kisebb a 

gyermek, annál, szívesebben veszi a neki nyújtott segítséget. Ebben a helyzetben bizonyos 

mértékig az anyát helyettesítjük. Az együttműködés során a kisgyermek fokozatosan sajátítja 

el a testápolás műveleteinek technikáját, egyre önállóban végezve azt, míg ki nem alakul nála 

az igény az önálló testápolásra. 

A gyermekek érzékszerveinek ápolása, védelme nagy odafigyelést igényel. Ha szükségesnek 

látjuk, beszélgessünk erről a szülővel. A bőr ápolását a rendszeres és megfelelő tisztálkodás 

jelenti. Az óvodában a gyermekek kezüket szennyező tevékenység után, étkezések előtt 

szappannal, folyóvízben mossanak kezet. Szükség lehet néha egy-egy gyermek teljes 

mosdatására is. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy intim helyzetet teremtve a gyermeket 

tapintatos magatartásunkkal védjük meg a megszégyenüléstől. Egyegy homokozás vagy 

mezítlábas tevékenység után célszerű lábat mosatni a gyerekkel. 
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Hajukat szükség szerint naponta többször fésüljék át, szükség szerint hívjuk fel a szülők 

figyelmét a hetenkénti hajápolás szükségességére, a szembe lógó haj lenyíratására. A 

gyermekek körmei legyenek ápoltak, rövidre nyírtak, szükség szerint használják a körömkefét. 

Fogazatuk ápolását lehetőség szerint ne csak az óvodában végezzék el. Kezdetben étkezések 

után szájukat öblítsék ki, majd vizes fogkefével mossák meg fogaikat. A fogmosás helyes 

technikájának begyakorlása után minden étkezés után fogkrémmel mossanak fogat. A 

rendszeres fogmosás szokássá válását az otthoni gyakorlás teszi teljessé. Fontos, hogy a szülők 

figyelmét felhívjuk erre. 

A helyes orrfújás és a zsebkendő használat technikáját gyakorta az óvodában sajátítja el a 

gyermek, ezért legyen elérhető helyen a papír zsebkendő. 

Biztosítsuk, hogy a gyermekek szükségletüknek megfelelően bármikor kimehessenek a WC-re. 

Előfordulhat olyan helyzet, hogy néhány gyermek csak az óvodában ismeri meg a WC-papír és 

a WC leöblítésének rendszeres használatát. Őket türelmes magatartással, differenciált egyéni 

bánásmóddal segítsük át a kezdeti nehézségeken. 

A bőr tisztán tartásához, a hajápoláshoz, a fogmosáshoz, az orr tisztán tartásához, a WC 

használathoz a feltételeket úgy kell megteremtenünk, hogy a gyermekek fokozatosan egyre 

önállóban végezhessék el teendőiket. Mivel a mosdókat két csoport is használja mindkét 

óvodában, ezért kerüljük el a zsúfoltságot. 

Fokozatosan alakítsuk ki a helyes öltözködési szokásokat. Az időjárásnak megfelelő öltözködés 

védi a gyermekeket, ezért hangsúlyozzuk ki a szülőknek a réteges öltözködés előnyeit. A 

gyermekek öltözéke praktikus legyen, önállóságukkal összhangban álljon. Kérjünk be tartalék 

fehérneműt, esetleg váltóruhát a szülőktől, főleg kiscsoportos gyermekek esetében. Az 

óvodában a gyermekek váltócipőt használnak. Tartós viselése miatt célszerű olyan lábbelit 

kérni be a szülőktől, ami sarokkal ellátott, valamint amelyet a gyermek önállóan is képes 

felvenni. 

A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését mindennapi szabad 

mozgáslehetőségekkel, mozgásos tevékenységekkel oldjuk meg. Igyekezzünk minél több időt 

a szabad levegőn tartózkodni. Sáros időben is biztosítsunk levegőzési lehetőséget a teraszon. 

Teremtsünk olyan feltételeket, hogy a gyermekek az udvaron, szabadon is kipróbálhassák testi 

képességeiket, új mozgásformákat sajátítva el. Így olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek 

segítik őket önmaguk megismerésében, önbizalmuk növelésében. Emellett a szervezett 

mozgásos tevékenységek a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlődéséhez is hozzájárulnak. 
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A jól szervezett, lehetőség szerinti séta közös élményforrást jelent. A séta oldott hangulatú, 

beszélgetésre ösztönző légkörű legyen. A megtett út hosszát, időtartamát igazítsuk a gyermekek 

életkorához. 

A pihenés és alvás helye napirendünk fontos részét alkotja, mivel a gyermekek alvásigényének 

egy részét az óvoda elégíti ki. A szülőktől tájékozódjunk gyermekük alvási szokásairól. Ha 

szükséges hívjuk fel a szülők figyelmét az alvás rendkívüli jelentőségére, az esti tv-nézés, a 

késői lefektetés ártó hatására. Teremtsük meg a csoportszobában a pihenés feltételeit. Lefekvés 

előtt alaposan szellőztessünk ki. A gyermekek óvodai fektetőkön alszanak, otthonról hozott 

pizsamában. Benti ágyneműt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek az Integrációs 

Program keretében biztosít az óvoda. Fontos, hogy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az 

ágynemű mérete igazodjon a gyermek méretéhez és a pizsama kényelmes legyen. 

A nyugodt pihenéshez csöndre, félhomályra van szükség. Elalvás előtt meséljünk a 

gyermekeknek, ez megnyugtatja és lecsendesíti őket. Ha szükséges üljünk az ágyuk mellé, 

takarjuk be őket. A gyermekeknek egyénenként más és más az alvásigénye. A kevesebb 

alvásigényű (5-6-7 éves) gyermekek számára - az órányi nyugodt pihenés után - teremtsünk 

lehetőséget a csendes tevékenykedésre, játékra, amely nem zavarja a tovább pihenő 

gyermekeket. A nyári hónapokban az iskolába felvett gyermekek számára nem kötelező a 

pihenés, csak ha igényük van rá. Ezzel a kisiskolások napirendje szerinti életmódra készítjük 

elő őket. 

6.2.1.2. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, MEGŐRZÉSE, MEGÓVÁSA 

Az egészség megőrzésére irányuló gondozás magába foglalja a személyi- és környezet higiénét, 

valamint a mentális higiénét is. Az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele az 

életkornak megfelelő életritmus kialakítása. A gyermekek óvodában eltöltött idejét ésszerűen, 

szükségleteiknek megfelelően kell beosztanunk. Az egészséges életvitel kialakítását 

fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a családdal 

együttműködve alakítsuk ki. A naponta ismétlődő, megszokott időben végzett tevékenységek a 

gyermekekben biztonságot, nyugodt, 

kiegyensúlyozott élettempót alakítanak ki. A helyes életritmus kialakítása mellett fontosnak 

tartjuk a helyes higiéniai szabályok betartását. 

Szükség esetén igényeljük, kérjük speciális szakemberek (pszichológus, orvos) segítségét. 

Törekszünk arra, hogy az óvoda és a védőnő kapcsolata még intenzívebb legyen, 

folyamatosabbak legyenek az egészségügyi szűrések (látás, hallás, tartás, tisztaság). A 
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növekedés, a fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért folyamatosan 

kísérjük figyelemmel, összehasonlító mérésekkel (testsúly, testmagasság) a gyermek egyéni 

fejlődési ütemét. Így az egyes rendellenességek időbeli felismerése, korai korrekciója is 

lehetővé válik. 

A napközben megbetegedett gyermek szüleit azonnal értesítjük. A szülő megérkezéséig 

társaitól elkülönítve gondozzuk, ápoljuk, gyengédséggel vegyük körül. A betegség kezdeti 

tünetei lehetnek: láz, bágyadtság, fájdalom, hányás, hasmenés, görcsös állapot, erős köhögés, 

fejfájás, bőrpír, kiütés, nehézlégzés, szapora szívverés. Súlyosabb esetekben azonnal hívjuk ki 

a beteg gyermekhez az orvost. A székhely óvodaegység rendelkezik felszerelt orvosi szobával, 

amely segíti a beteg gyermek elkülönítését. 

A fertőző betegségek terjedését gyakori szellőztetéssel, párologtatással, helyes öltözködési 

szokások kialakításával, a gyermekek edzési lehetőségének biztosításával, fokozott személyi- 

és környezethigiéniai szabályok betartásával lehet megelőzni. A bevizelő, beszékelő 

gyermekek felé tapintatosan, elfogadó viselkedéssel forduljunk. Magatartásának feltárásában, 

az okok és tünetek megszüntetésében kérjük a szülők együttműködését, speciális szakember 

tanácsát. 

A hirtelen növés, alakváltozás gyakran vezethet a gerincoszlop és a mozgásszervek 

elváltozásához, hanyag testtartáshoz. Ezért a mindennapos mozgásos tevékenységekbe építsük 

bele a prevenciós jellegű testtartásjavító gyakorlatokat, illetve a lúdtalp kialakulását, megelőző 

lábboltozatot erősítő, speciális játékos lábtornát. 

A gyermekek egészségének megőrzésében jelentős szerepet játszik edzettségük biztosítása. 

Erre legjobb alkalom a szabad levegőn való rendszeres tartózkodás, amely növeli ellenálló 

képességüket. Ezért mindennap töltsenek minél több időt friss levegőn, futkározva, szabadon 

mozogva. Esős, szeles időben a teraszon levegőzzenek vagy a tornaszobában nyitott ablak 

mellett szervezzünk számukra mozgásos játékokat. Télen is használjuk ki a szabadban 

tartózkodás lehetőségét, amit hógolyózással, hóemberépítéssel, csúszkálással esetleg 

szánkózással tegyünk változatossá. 

6.2.1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉHEZ ÉS MEGÓVÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓDÓ 

SZOKÁSOK ALAKÍTÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS 

MEGALAPOZÁSA 

Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják a gyermekek egészséges életmódra 

nevelésének hatékonyságát. Lehetőségeinket figyelembe véve igyekezzünk esztétikus 



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TISZABŐI MARGARÉTA ÓVODA 

15  

  

egészséges környezetet biztosítani. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a tárgyi környezet 

(eszközök, használati tárgyak) állapotát. Amennyiben meghibásodást észlelünk, úgy 

haladéktalanul jelentsük be. A felszerelések védelme, a környezet ápolása, védelme ne csak a 

felnőttek feladata legyen, a gyermekek is vegyenek részt benne. A környezettudatos magatartás 

kialakításához-, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó 

szokások kialakítása fontos szerepet kap. A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési 

feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermek egészségének megóvását. Ezen 

kívül nagy hangsúlyt kell fektetni a higiéniai szabályok betartására (környezet tisztántartása, 

portalanítása, szükség szerint fertőtlenítés). Testi épségük védelme, a balesetek megelőzése 

érdekében arra kell nevelnünk a gyermekeket, hogy védjék, óvják önmaguk és társaik testi 

épségét. 

A Telephely óvoda udvarának nagy része füves terület, amelyet fák, bokrok szegélyeznek, 

tagolnak. Minden csoportszobához terasz tartozik, amelyet esős időben is lehet használni a 

szabad levegőn tartózkodásra. Udvari játékaik zöme elavult, ezért pótlásra kerültek fából 

készült homokozó, csúszda, faház, és a jövőben igyekszünk még több fából készült 

mozgásfejlesztő játékot felállítani, amelyek esztétikusabbak a meglévő fém mászókáknál. 

A Székhely óvoda udvarán egyaránt van füves és betonozott terület, ahol a facsemeték még 

nem nyújtanak elegendő árnyékot, így nyári időszakban napernyőkkel biztosítjuk a megfelelő 

védelmet a gyermekek számára. A csoportszobákhoz itt nem tartozik külön fedett terasz, így 

esős időben csak a csoportszobák rendszeres szellőztetése biztosít friss levegőt. Az udvari 

játékok fából készült mozgásfejlesztő játékok, melyek esztétikusak és strapabíróak. A 

gyermekek tevékenykedésének biztosítására az óvoda veteményes kertet is tart fenn. 

Az óvoda épületét a rendelkezésre álló helyiségeket ésszerűen, a nevelési, fejlesztési 

feladataink megvalósításának figyelembevételével esztétikusan rendeztük be. Csoportszobáink 

több funkciót is betöltenek: a játék, az étkezés és a pihenés színterei. Feladatunk, hogy ezeket 

a helyiségeket is barátságossá, otthonossá, esztétikussá tegyük és kialakítsuk a különböző 

játéktevékenységek helyét a meglévő bútorzattal, eszközökkel. 

A Telephely óvodában két csoporthoz tartozik egy öltöző és egy mosdó, míg a Székhely 

Óvodában minden csoportnak van saját öltözője, de két csoporthoz tartozik egy mosdó, ezért 

arra kell törekedni, hogy a csoportok külön-külön használják a helyiségeket, elkerülve ezzel a 

zsúfoltságot. A mosdóban megfelelőek a szerelvények magassága, mérete. Minden 

gyermeknek fogmosó felszerelése van, amit a szülők biztosítanak számukra. A törölközőket az 

óvoda biztosítja a gyermekek számára. A WC-kagylók igazodnak a gyermekek méretéhez, a 
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mosdóhelységekben a mosdók felett tükör van elhelyezve, jól elkülönülő helyen találhatók a 

törülközők és a fogmosó felszerelések. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén  

 Önállóan, figyelmeztetés nélkül végzik el a személyükkel kapcsolatos testápolási 

teendőket a kialakított szokásnak megfelelően a következő területeken: • kézmosás 

 fogmosás 

 fésülködés 

 WC-használat 

 zsebkendő használata. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, rendeltetésszerűen használják azokat. 

 Ügyelnek a mosdó rendjére, tisztaságára. 

 Figyelnek saját külsejükre, arra, hogy ruházatuk rendezett, testük ápolt legyen. 

 Esztétikusan terítenek meg. 

 Önállóan szednek maguknak a tálból, az ételekből, töltenek a kancsóból. 

6.2.2. AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  

Olyan kapcsolatok kialakítása, amely során együttműködésre alkalmassá válik a gyermek a 

közösségben. Ez egyaránt értendő a gyermekek, az óvoda alkalmazottai és gyermek, valamit az 

óvónő-gyermek kapcsolatra. 

Az éntudat, énkép fejlesztése során a gyermekek alkalmassá válnak önállóan 

konfliktushelyzeteket megoldani a felnőtt segítsége nélkül. 

A közösségi életre nevelés folyamán kielégíthetik természetes társas szükségleteiket, 

megismerik a társas viselkedés általános szabályait, ezáltal alakul, fejlődik pozitív irányba az 

együttérzés, alkalmazkodás egymáshoz, a másság, a különbözőség elfogadása, egymásra való 

odafigyelés. 

Céljaink: 

 Szeretetteljes, családias, biztonságos, derűs, kiegyensúlyozott légkörben, a családi 

nevelést kiegészítve alakuljon ki a gyermekek nagyfokú érzelmi kötődése társaikhoz, 

felnőttekhez, óvodájukhoz. 

 A helyes viselkedés és cselekvés normáinak tudatosításával képesek legyenek a 

társakkal való együttműködésre, együttérzésre, egymással való törődésre. 

 Fogadják el, tiszteljék egymás különbözőségeit és tekintsék azokat természetesnek. 
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 A gyermek erkölcsi tulajdonságainak, normarendszerének megalapozása. 

 A gyermekek biztonságérzetének magalapozása, az önbizalom fejlesztése, a 

szocializáció elősegítése. 

 A szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet iránti kötődés elősegítése.  

 Szociális érettség alakítása az iskolába lépéshez. 

Feladataink: 

 Érzelmi biztonságot, és állandó értékrendet nyújtó óvodai környezet megteremtése. 

 Távlatok állítása, óvodai hagyományaink ápolása, a szülőföld szeretetére nevelés. 

 Pozitív attitűd, érzelmi töltés kialakítása a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek 

kapcsolatban. 

 Feltétel nélküli elfogadásra nevelés és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

szocializálódásának elősegítése. 

 Hazaszeretetre nevelés. 

6.2.2.1. ÉRZELMI BIZTONSÁGOT, ÁLLANDÓ, STABIL ÉRTÉKRENDET NYÚJTÓ 

ÓVODAI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága, a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó, stabil értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, és szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már 

az óvodába lépő gyermeket pozitív, kedvező érzelmi hatások érjék. Az óvodapedagógus 

egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának 

alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. A magatartás kívánatos normáinak 

kialakítása érdekében az érzelmi hatás jelentősége felerősödik a szeretetteljes, 

kiegyensúlyozott, érzelmileg biztonságos és derűs légkörben. Törekedjen ezért arra, hogy a 

gyermekeket óvodába lépésük pillanatától olyan légkör vegye körül, amelyben kialakulhatnak 

érzelmi kötődéseik társaikhoz és a felnőttekhez egyaránt. 

A gyermekek társas kapcsolatai a közös élményekre épülő, együttműködésre késztető 

tevékenységek gyakorlása közben formálódik a legjobban. Ezért olyan óvodai tevékenységeket 

kell szerveznünk, amelyek igazodnak a gyermekek életkorához és azokban minden gyermek 

képességének leginkább megfelelő módon vehet részt. 

Az elmélyült érdeklődésből, belső motivációból, kíváncsiságból táplálkozó tevékenységek 

gyakran egy időben, de egymástól függetlenül jönnek létre, amelyhez nyugodt és zavartalan 

környezetet kell biztosítanunk. 
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A gyermekeknek legyen módjuk minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet 

választani. Az óvodán kívül szerzett élményeiket a számukra legtermészetesebb módon tudják 

feldolgozni. 

 Az óvoda és tárgyi környezete legyen hívogató, tágas, világos, esztétikus, a gyermekek 

jelenlétét tükrözzék a színek és a berendezések. A barátságos, otthonos körülmények kialakítása 

elsősorban a mi feladatunk, de figyelembe kell vennünk a gyermekek igényeit, elképzeléseit, 

ötleteit is. 

6.2.2.2. TÁVLATOK ÁLLÍTÁSA, ÓVODAI HAGYOMÁNYAINK ÁPOLÁSA, A 

SZÜLŐFÖLD SZERETETÉRE, HAZASZERETETRE NEVELÉS 

Az óvodai környezetnek egyéni színezetet biztosít és segíti a gyermekek szociális 

magatartásának alakulását, ha minden csoportnak hagyománya, és szokásrendszere van. Ezért 

a kellemes közös élményekre támaszkodva állítsunk a csoport elé távlatokat, amelyek az egyéni 

örömök közös átélését teszik lehetővé. Amennyiben ezek a tevékenységek rendszeresen 

ismétlődnek, idővel a csoport hagyományává válhatnak. A szocializáció szempontjából 

meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának 

(önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás-, és 

normarendszerének megalapozása. 

A közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása közben fejlődnek a gyermek erkölcsi 

tulajdonságai (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akarata (önállóság, 

önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat), erősödik szokás- és normarendszere.) 

A 3-4 évesek elé csak közeli örömöt, gyors megvalósulást ígérő távlatokat állítsunk. 

Megjelenhet távlatként a születés- és névnapok megünneplése, új vagy hiányzó társ fogadása. 

A várakozás időszakában a gyermekek érdeklődését sok ötlettel tartsuk ébren, ezzel is 

ösztönözve a tervezgetés, várakozás örömét. 

A szülőföldhöz való kötődés alapja a szűkebb és tágabb környezet megismerése. A 

gyermekeknek mutassuk meg falujuk fontosabb épületeit, intézményeit, a Tisza természeti 

szépségét. Alakuljon ki bennük pozitív kötődés szűkebb és tágabb környezetük iránt. 
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6.2.2.3. POZITÍV ATTITŰD, ÉRZELMI TÖLTÉS KIALAKÍTÁSA A FELNŐTT-

GYERMEK, GYERMEK-GYERMEK KAPCSOLATBAN 

A magasabb rendű érzelmek a gyermekek tapasztalatai során alakulnak ki, ezért fejlődésükben 

meghatározó a családban a szülők szerepe, az óvodában őt körülvevő valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, viselkedése modell a gyermekek számára. 

A családból érkező gyermekek számára az óvoda új kapcsolatok kialakításának lehetőségét 

kínálja. A társas kapcsolatok alakulását segíti a szeretetteljes, érzelmi biztonságot sugárzó 

csoportlégkör. 

 Különösen fontos az érzelmileg sivár környezetből érkező gyermekek számára, hogy 

megtalálja bennünk az anyát helyettesítő személyt. Kapcsolataink, viszonyunk egy-egy 

gyermekhez, hat a csoporton belüli kapcsolatokra, a gyermekek egymás iránti érzelmeire. 

Biztonságérzetük, bizalmuk kialakulásában kiemelkedő szerepe van az óvodapedagógusnak, 

mert nemcsak a csoport vezetője, hanem a gyermekek társa is egyben. 

 A gyermekek óvodába lépése előtt a családlátogatás alkalmával folytatott beszélgetésekből 

igyekezzünk képet kapni a család érzelmi viszonyairól, a családtagok egymáshoz való 

kötődéséről, különösen az anya és gyermekének kapcsolatáról. A tapasztalataink összegzése 

segít bennünket abban, hogy a gyermek fogadására tudatosabban készüljünk fel. A beszoktatás 

időszaka alatt próbáljunk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, hogy kellő bizalom 

alakulhasson ki az együttneveléshez. 

Az óvodapedagógus munkáját segítő dajka és a gyermekek kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi 

töltés jellemezze. Fontos, hogy átvegye azokat a normákat, magatartásformákat, amelyeket az 

óvodapedagógus képvisel. 

Nevelésünk alapja a feltétel nélküli szeretet, és elfogadás. Magatartásunk legyen határozott, 

ugyanakkor barátságos, szeretetteljes és őszinte. Próbáljuk elsősorban érzelmileg megérteni a 

gyermekeket. Segítsük őket abban, hogy elfogadják egymást. Amennyiben összeütközésre, 

konfliktusra kerül sor, segítsük őket abban, hogy azt közösen, az érintett felek meghallgatásával 

oldjuk fel. 

A közösségi élet szabályait röviden, egyértelműen fogalmazzuk meg. Követelésünkben vegyük 

figyelembe a csoport és az egyén fejlettségét, szándékát, törekvését. Értékelésünket a 

toleranciára és a megértésre alapozzuk. Törekedjünk arra, hogy minden gyermekkel 

igazságosan és egyéni sajátosságaikhoz igazodva bánjunk. A gyermekek érezzék, majd értsék 

meg, mit tartunk helyesnek, illetve mit utasítunk el, és miért. Mindezt ne csak szavakkal, hanem 
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cselekedeteinkkel is fejezzük ki. Így a gyermekek kezdetben érzelmileg, később már belátásuk 

alapján azonosulnak azzal az értékrenddel, amelyet közvetítünk számukra. Ez az azonosulás 

segíti később a csoport közösségé formálódását. 

 A gyermekek közötti kapcsolatok kialakulásának alapja, hogy minden gyermek érezze jól 

magát a csoportban, legyen stabil helye a társai között és szoros, meghitt kapcsolat fűzze őket 

egymáshoz. Ehhez a gyermeknek tapasztalnia kell azt, hogy szükség van rá, számon tartják őt, 

ugyanúgy, mint a többieket. Segítsük a gyermek én-tudatának erősödését azzal, hogy időnként 

kiemeljük a teljesítményét, jellemző magatartását, egyéni sajátosságait. Így érhetjük el, hogy a 

csoportban egyetlen gyermek se tűnjön el észrevétlenül, hanem egyéniségükkel színesítsék a 

közösséget. 

A gyermekek egymás iránti érdeklődését folyamatosan támogassuk, fejlesszük. Különösen oda 

kell figyelnünk a visszahúzódó vagy az ingerszegény környezetből érkező gyermekekre, akik 

nehezebben teremtenek kapcsolatot. Őket támogassuk abban, hogy barátra, társra találjanak. A 

közös élmények és az együttes tevékenységek szervezésével elősegíthetjük, hogy felébredjen 

az egymás iránti rokonszenv, amely a kapcsolatok kialakulásának feltétele. 

6.2.2.4. FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁSRA NEVELÉS ÉS A KIEMELT 

FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK SZOCIALIZÁLÓDÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

Minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítanunk, hogy kiegyensúlyozott, önálló és 

szociális személyiség váljon belőle. Ehhez a kisgyermeknek meg kell tanulnia beszélni, 

közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, a társakkal együttműködni és el kell 

lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. Ennek egy részét – eltérő 

szociokulturális színvonalon - a családok közvetítik a gyermek felé. A családi nevelést folytatva 

az óvoda pedagógiailag segíti a gyermek szociális tanulását, intenzitását fokozva és magasabb 

színvonalra emelve. Különösen nagy jelentősége van az óvodai nevelésnek a hátrányban lévő 

gyermekek szocializálódásának elősegítésében, az óvodai csoport életébe való beilleszkedésük 

megkönnyítésében. Akkor optimális és eredményes a gyermekek szocializációja, ha a 

szociokulturális környezet és a saját adottságaik egybeesése megfelelő. Ezért fontos, hogy a 

hátrányból induló gyermekek minél hamarabb, és minél jobb szociokulturális környezetbe 

kerüljenek, amikor pszichés funkcióikban (érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás, figyelem, akarat) és személyiségvonásaikban minőségi változások következnek 

be. Ezekben a meghatározott fejlődési időszakokban a gyermekek egy-egy tevékenységsort a 
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legeredményesebben képesek megtanulni, de ha "elszalasztjuk", akkor azokat utólag sokkal 

nehezebben, kisebb hatékonysággal tudják megtanulni. 

Az óvodás korú gyermekek fejlődési sajátossága, hogy a megtapasztalt események, történések, 

közösségi és egyéni élmények kihatnak a későbbi társadalmi szemléletük alakulására. Ezért 

nagyon fontos, hogy már ebben az életszakaszban megtapasztalják társaik különbözőségeit. A 

tapasztalatok feldolgozását megfelelő pedagógiai módszerekkel segíthetjük, amely során 

kialakul a toleranciájuk. 

Magatartásunk, viselkedésünk döntően befolyásolja azt, hogy a gyermekek hogyan fogadják el 

azokat a gyermekeket, akik sajátos törődést igényelnek. Ezért óvodánk valamennyi 

dolgozójának magatartásában az elfogadás, a tolerancia, az odafigyelés, a megértés és a türelem 

érvényesüljön. Az integrált nevelés során lehetőség nyílik ép és sérült gyermekek közötti 

kommunikációra, egymás megismerésére és elfogadására. Megtanulják a segítségnyújtás és az 

elvárások helyes arányát. A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a 

különbözőségek elfogadása, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése. 

Óvodánkban a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek száma magas (98%). Fontosnak tartjuk, 

hogy 3 éves kortól rendszeresebben járjanak a gyermekek az óvodába. A csoportokban 

lehetőség nyílik egymás feltétel nélküli elfogadására nevelni, identitástudatukat, empátiás 

készségüket fejleszteni. A másság alapját legtöbbször a hátrányos helyzet adja, a szegényes és 

hiányos ruházat, a gondozatlanabb külső, az alacsonyabb értelmi színvonal, a nehezen 

szocializálhatóság. A kedvezőtlenebb körülmények halmozottan hátrányos helyzetet és a 

gyermek személyiségfejlődését veszélyeztető érzelmi sérülést okozhatnak. 

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés lehetőségével 

igyekezzünk enyhíteni. A fokozott törődés azonban ne megkülönböztetett bánásmódot 

jelentsen, hanem érzelmi támaszt nyújtó, bizalmat és megbecsülést sugárzó óvodai légkört, 

amelyben a hátrányos helyzetű gyermekek is nyitottakká válnak, biztonságban érezhetik 

magukat. Ebbe a munkába a családot is próbáljuk bevonni, törekedjünk a szülők bizalmának 

megnyerésére, amely eredményesebbé teheti a hátrányok leküzdését. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 Érzelmeik, tetteik, szavaik tükrözik az óvodához, a felnőttekhez, a csoporttársaikhoz 

való ragaszkodásukat. 

 Kooperatívak, készek a társakkal való együttműködésre. 

 Igényükké válik a viselkedés és a helyes cselekvés szokás szabályainak betartása. 
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 Szabályszegéskor egymást figyelmeztetik. 

 Segítenek egymásnak, együtt éreznek társaikkal. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. 

 Közösségért végzett munkát szívesen elvégzik. 

 A problémaszituációt megpróbálják egyezkedéssel megoldani. 

 Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit. 

 Figyelmesen végighallgatják a felnőttek és társaik közlését. 

 Egymás különbözőségét elfogadják, természetesnek tekintik. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

6.2.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI NEVELÉS ÉS FEJLESZTÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA  

Az anyanyelv használata szerves része a nevelés egész folyamatának, valamennyi tevékenységi 

forma keretében megvalósítandó feladat. A beszéd a gyermek önkifejezésének és 

gondolkodásának legfőbb eszköze. 

Legfontosabb, hogy beszédünk legyen követésre méltó, nyelvhasználatunk kifogástalan, 

mondanivalónkat közöljük világos, érthető formában. 

 Folyamatos megfigyelésre van szükségünk ahhoz, hogy megismerjük azt a beszédszintet, 

amelyről elkezdhetjük a csoport, illetve az egyes gyermekek fejlesztését. Mivel a gyermekek 

nagy része óvodába kerülésekor gyakran használ csúnya szavakat, beszédértésükben és 

szókincsükben hiányosságok tapasztalhatók, ezért nálunk kiemelt helyen szerepel a példaértékű 

beszéd, az egyéni fejlesztés, a kompenzálás. 

 Az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekeknél személyre szabottan, a konkrét hiányosságokat 

megcélozva kell alkalmazni a mese, a vers, a báb kínálta lehetőségeket, az anyanyelvi játékokat. 

Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag 

helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítható a magán- és mássalhangzók helyes 

ejtése, megfelelő artikulációja. A gyermekek a mesékből, versekből sok új szót, kifejezést, 

fogalmat ismerhetnek meg, amelyek fokozatosan beépülnek az aktív és passzív szókincsükbe. 

Célok: 

 Az anyanyelv ismertének, megbecsülésének, szeretetének alapozása. 

 A tiszta, érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása. 

 A beszédkedv felkeltése és fenntartása, az önkifejezés megalapozása. 
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 Az aktív és passzív szókincs, a beszédkultúra megalapozása. 

 Az általánosan érvényes illemszabályok elsajátíttatása, a kapcsolatteremtés elemi 

szabályaink megismertetése. 

 A kapcsolatfelvétel- és alakítás területén az elfogadás, az együttműködés, az önállóság, 

a találékonyság megalapozása. 

 A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatinak, ismeretinek rendszerezése, 

bővítése, az értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás, alkotó képesség fejlesztése) 

Feladatok: 

 Oldott, nyugodt légkör biztosításával a gyermekek beszédkedvének fokozása, beszédre 

ösztönzés, beszédhelyzetek teremtése.  

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése anyanyelvi játékokkal és a felhasznált 

irodalmi anyag igényes összeállításával.  

 A kommunikáció különböző formáinak alakítása, differenciált fejlesztése az óvodai 

nevelőtevékenység egészében. 

 A helyes és szép beszéddel a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, 

előkészítése irodalmi élmények befogadására. 

 Jól artikuláló, választékosan beszélő környezet megteremtése, mely a gyermek 

fejlődését pozitívan befolyásolja. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. Szókincs (relációs és 

általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. 

 Nyelvi készség (társalgási vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd 

fejlesztése. 

 Kommunikációs (verbális, nonverbális) jelzések felismerésének, használatának 

gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 

 A beszéd automatizmusainak, a beszédmozgásnak és beszédhallásnak a fejlesztése. 

 A beszéd fonológiai, grammatikai, jelentéstani rendszerének, szabályainak 

megalapozása. 

 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. 

 A nemzetiségi gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában. 

 A  tanulási  zavarok  megelőzése  a  részképességek 

fejlesztésével. 
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 Érzelmi indíttatású, játékos, mozgásos tevékenységeken keresztül, sokszínű élmény, 

tapasztalatszerzés biztosítása. 

 Az óvoda valamennyi dolgozójának helyes mintaadása és szabályközvetítése. 

 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő, 

ösztönző környezet biztosítása. 

Az anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk átfogja az óvodai nevelőmunkánk minden területét, 

megjelenik valamennyi tevékenységi forma keretében, szerves része az óvodai élet minden 

mozzanatának, nevelésünk egész folyamatának. 

Anyanyelvi nevelésünkben kitűzött feladataink megvalósításában elsődleges szempontunk a 

játékosság, a kellemes időtöltés, az együttes élmény biztosítása. 

A GYERMEKEK BESZÉDKÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE A JÁTÉKBAN  

A gyermekek kommunikációs képessége elsődlegesen a családi szocializációtól függ, amely 

sok esetben hátrányos helyzeteket teremt a gyermekek számára a közösségben. 

A játék természetes körülményeket és számtalan lehetőséget kínál a gyerekek 

beszédkészségének fejlesztésére, párbeszéd és csoportos beszéd kialakulására. Modellértékű a 

szerepvállalásunk, a szerepbe illő megnyilvánulásunk, nyelvi formáink, szókapcsolataink, 

metakommunikációnk. Fontos, hogy gyakran használjuk a téri irányokat, téri helyzetek 

kifejezéseit, az időhatározó szavakat, a névmásokat és a különböző tevékenységeket nevezzük 

meg. 

A szerep- vagy szituációs játék során a gyermekeknek alkalmuk nyílik arra, hogy gyakorolják 

a különböző beszédhelyzetekhez illeszkedő beszédmódokat és megtanulják a szóbeli kapcsolat 

helyzeti sajátosságait. 

A dramatikus játék nemcsak a párbeszéd gyakorlását teszi lehetővé, hanem a nonverbális 

jelzésekkel (mimika, gesztus), illetve hanglejtéssel, hangsúllyal, hangerővel, hangszínnel való 

bánni tudást teszi lehetővé. 

A bábjáték a gyermekek érzelmi kifejezőkészségét fejleszti, lehetőséget teremt a párbeszédes 

formák gyakorlására. A báb segítségével a hallgatag vagy beszédhibái miatt visszahúzódó 

gyermek is könnyebben megszólal. Az általunk kezdeményezett nyelvi játékok lehetőséget 

adnak az artikuláció, szókincs, kifejezőkészség, összefüggő beszéd és párbeszéd fejlesztésére. 

Ezek mindegyike játékos mozgásra, cselekvésre, a gyermekek érzelmi meghatározottságára 

épül. 
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Ajánlott tevékenységek csoportok szerint  

TEVÉKENYSÉGBLOKK  3-4 évesek  4-5 évesek  5-6-7 évesek  

HELYESEJTÉS    

l. Légzéstechnika       

2. Ajakartikuláció       

3. Gyorsasági gyakorlatok       

4. Időtartam gyakorlatok       

5. Belső hallást fejlesztő gyakorlatok       

BESZÉDMŰVELÉS - KOMMUNIKÁCIÓ   

1. Köszönés felnőtteknek és gyermekeknek       

2. Bemutatkozás felnőtteknek és gyermekeknek        

3. Megszólítás felnőttek és gyermekek körében         

4. Véleménynyilvánítás       

5. Elbeszélés élmény alapján       

6. Mesebefejezés meghallgatott meserészek alapján        

7. Leírás kép alapján emberek, állatok, növények        

8. Személyi adatok közlése        

ILLEM TANÍTÁSA    

1. Az óvodai viselkedésre vonatkozó illemszabályok        

2. Az étkezésre, mint helyzetre, valamint az evésre 

vonatkozó illemszabályok 

      

3. A jó megjelenés illemszabályai       

4. A gyalogos közlekedésre vonatkozó 

illemszabályok 
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6.3. ÓVODAI NEVELÉSÜNK SAJÁTOS FELADATAI  

6.3.3. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE 

Pedagógiai programunk elkészítésekor figyelembe vettük a köznevelési törvény, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esélyegyenlőségét biztosító integrált pedagógiai rendszer elemeit is. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:  

 különleges bánásmódot igénylő gyermek: 

o sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), 

o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN), 

o kiemelten tehetséges gyermek, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Céljaink:  

 A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekek 

inkluzív nevelésére irányuló alapelvének figyelembevétele. 

 A sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekek integrált nevelésének biztosítása, 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján. 

 A sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekek esetében, a speciális szakemberekkel 

végzett pedagógiai munka során, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése. 

 A teljes elfogadás, a tolerancia, a szeretetteljes légkör és segítőszándék biztosítása. 

 Olyan modell nyújtása, mely a személyiségfejlődést pozitívan befolyásolja. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek felfedezése, segítése. 

 A gyermekek megfelelő felkészítése az iskolakezdésre. 

A tehetséges gyermekek: 

A tehetség, kedvező adottságok halmozódása, amely kibontakozása esetén kiemelkedő, egyedi 

teljesítményeket eredményez. A tehetséges gyermek is sajátos nevelést igényel! A tehetség 

érték az egyénnek, a környezetének, sőt az egész emberiségnek. A pedagógus fontos feladata: 

hozzájáruljon a gyermek tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. 
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7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE  

Napirend, hetirend  

NAPIRENDI JAVASLAT 

Időtartam Tevékenység 

7.00-  Játék, reggeli beszélgetések. 

   Testápolás, önkiszolgáló- vagy naposi munka. 

 - 9.00  Tízórai. 

  Szabadon választott tevékenységek, megfigyelések végzése, séta 

   Tanulási lehetőségek kihasználása 

11.00-  Levegőzés, mozgás, mindennapos testnevelés. 

  Testápolás, önkiszolgáló- vagy naposi munka. 

12.00  Ebéd. 

  Mesehallgatás, pihenés. 

14.00  Egyéni alvásigény szerinti folyamatos ébredés. 

  Testápolás, önkiszolgáló, vagy naposi munka. 

-15.00  Uzsonna. 

  Játék, szabadon választott tevékenységek. 

-16.00  Folyamatos hazabocsátás. 

A TEVÉKENYSÉGEK ÉS IDŐKERETÜK A NAPIRENDBEN 

Tevékenységek 3-4 évesek 4-5 évesek 5-8 évesek 

Játék,  egyéb szabadon 

választott tevékenység 
4 óra 5 óra 5.5 óra 

Szervezett tanulási 

tevékenység 
Max. 35' Max. 45' Max. 65' 

Levegőzés, mozgás, 

séta 
45' 1 óra 1.5 óra 
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A SZERVEZETT TANULÁS FORMÁI KORCSOPORTONKÉNT  

 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6- 7 évesek 

KÖTETLEN 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, mintázás, kézi 

munka 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Verselés, mesélés  

KÖTÖTT 

Mindennapos mozgás 

(10 perc) 

Mozgás 

Mindennapos mozgás 

(15 perc) 

Mozgás 

Mindennapos 

mozgás 

(20 perc) 

Mozgás 

KÖTÖTT 

VAGY 

KÖTETLEN 

 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, mintázás, kézi 

munka 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

Rajzolás, mintázás, 

kézi munka 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
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A SZERVEZETT TANULÁS IDŐKERETEI KORCSOPORTONKÉNT  

Korcsoport 
Verselés, 

mesélés 

Ének, zene, 

ének és játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, 

mintázás, kézi 

munka 

Mozgás 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

3-4 évesek  Heti 2x 

5-10'  

Heti 1x 

10-15'  

 Heti 1x  

10-15'  

 Heti 1x  

10-15'  

Heti 1x 

10-15' 

4-5 évesek  Heti 2x  

10-15'  

Heti 1x 

15-20' 

Heti 1x 

15-20' 

 Heti 1x 

15-20' 

Heti 2x 

15-20' 

5-8 évesek 

Heti 2- 

5x 

15-20' 

Heti 1x 

30-35' 

Heti 2x 

30-35' 

Heti 1x 

30-35' 

Heti 2x 

30-35' 

8. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYRENDSZERE  

Az óvoda és a gyermekek életében sajátos szerepet töltenek be az ünnepek. Egyrészről a közös 

élmény ereje fokozza az összetartozás érzését, másrészt erősíti az óvoda hagyományrendszerét. 

Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem válhat erőltetetté, inkább jellemezze vidám hangulat, 

felszabadult együttlét. Az ünnepekről különböző keretek között emlékezzünk meg (nyilvános-

zárt, csoportos-óvodai stb.). Egy-egy ünnepség zenei és irodalmi anyagának kiválasztásánál a 

fő szempont az legyen, hogy változatos, a gyermekek életkori sajátosságaihoz illő, művészi 

igényű dalok, játékok, versek kerüljenek bemutatásra. A műsor akkor lesz jó, ha a gyermekek 

maguk is örömüket lelik a szereplésben. 

A gyermekek személyével kapcsolatos ünnepek: 

• névnapok, 

• születésnapok. 

Gyermekcsoportok ünnepei: 

• Mikulás 

• Húsvét 

• Évzáró 

Felnőttek köszöntése: 
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• Anyák napja 

Óvodai szintű ünnepek: 

• Karácsony, 

• Farsang, 

• Gyermeknap. 

Látogatások: 

• Nagycsoportosok iskolalátogatása. 

Kirándulások: 

• Tapasztalatszerző kirándulás. 

III. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK , 

VALAMINT A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK  

Cél:  

 Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH/HHH) gyermekek részére. 

 Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesítése. 

 A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembevételével. 

 Gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása. 

Feladat:  

 A HH/HHH gyermekek beóvodázásával biztosítani az esélyegyenlőséget. 

 A HH/HHH gyermekek egyenlő elosztásával biztosítani intézményi- és csoport szinten 

a szegregációmentességet. 

 Egyéni, differenciált készség- és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a gyermek 

fejlődését folyamatosan nyomon követve. 

 Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán kívüli 

szervezetekkel. 

Szervezési feladatok: 
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 HHH gyermekek óvodai beíratásának támogatása /a teljeskörű, minél hosszabb ideig 

tartó óvodáztatás támogatása./ 

 Integrációt elősegítő csoportalakítás /csoportonként a HHH gyermekek arányos 

elosztása/ 

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 

 Szülők munkába állását lehetővé tevő nyitva tartás kialakítása. 

IV. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK  

Minden gyermeket érintő döntésben „a gyermek mindenek felett álló érdekeit” kell figyelembe 

venni, azt más érdekek nem előzhetik meg. 

Elveink: 

 Mindenekelőtt a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 

körében. 

 Szoros kapcsolatot alakítunk ki a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

Céljaink: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás. 

 A gyermekek minél korábbi életkorban, már 5 éves kor előtt bekerüljenek az óvodába. 

 A hiányzások száma folyamatosan csökkenjen, és csak indokolt legyen a gyermek 

hiányzása. 

Feladataink: 

 A gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása. A káros hatások megelőzése és 

ellensúlyozása. 

 A rendszeres óvodába járás szorgalmazása, a hiányzások számának folyamatos 

csökkentése. 

 A gyermeki jogok érvényesítése. 

 A családi nevelés funkcióinak erősítése, kompenzálása, pótlása. 

 Együttműködés és szemléletformálás a családokban. 

 Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámüggyel, a Védőnőkkel. 
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 Külső intézményekkel való kapcsolatfelvétel, ha a gyermek, és a probléma megoldása 

úgy kívánja. 

 Nyugodt, családi légkör kialakítása az óvodában, valamint olyan minta nyújtása a 

gyermek számára, amely pozitívan befolyásolja a személyiségfejlődést. 

 Nyilvántartások vezetése. 

 A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek egyéni fejlődésének nyomon 

követése. 

 Szükség szerinti családlátogatások. 

Tartalmi kidolgozás  

A gyermekek jogait biztosítani kell fajra, nemre, vallásra, származásra való megkülönböztetés 

nélkül. 

 Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatni kell. 

 A gyermekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermekeknek joga van, 

hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen. 

 A gyermekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben. 

 Sajátos nevelést igénylő gyermekkel való kiemelt foglalkozás minden óvónő 

kötelessége. 

A gyermekvédelmi munka minden óvodapedagógus munkaköri feladata, a nevelőmunka 

szerves része, melynek koordinálása a gyermekvédelmi felelős feladata. 

Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén: 

1. szint: Az óvodapedagógusok szintje 

Ahol az óvónőknek elsőként adódik alkalmuk 

 A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadására. 

 A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése. 

 Az ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált és egyéni 

fejlesztésre. 

2. szint: Gyermekvédelmi felelős szintje 

Ahol a pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése zajlik. A meglévő információk alapján 

a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége nyílik a tanácsadásra (szociális támogatás) a 
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hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben lévő szülők felé a kapcsolattartásra a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

3. szint: Óvodavezető szintje 

 Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. 

 A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés 

ellenőrzése. 

Az óvodavezető feladatai: 

 Rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel, a 

Családsegítővel és az érintett óvónőkkel folyamatosan egyeztet és a megfelelő 

intézkedéseket megteszi. 

 A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint 

segítséget nyújt / gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek. 

 Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai:  

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre. 

 Nyilvántartja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 Szükség szerint családlátogatások végzése az óvónőkkel. 

 A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll szükség esetén. 

 Hospitálások, tapasztalatcserék végzése a csoportokban szükség szerint. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 Segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és 

járását. 

 Az igazolatlan hiányzások esetén a családlátogatások során tájékozódtak a felmerülő 

problémákról és körülményekről. 

 nap után: írásbeli figyelmeztetést küld a szülők felé és családlátogatást végez. 

 5. nap után: írásbeli értesítést küld a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat felé. 

 10. nap után: az óvodapedagógus tájékoztatja az óvoda vezetőjét a mulasztásról, aki 

értesíti az általános szabálysértési hatóságot. 
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 20. nap után: az óvodapedagógus tájékoztatja az óvoda vezetőjét a mulasztásról, aki 

értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

Óvodánkban évek óta nagy szerep jut a gyermekvédelemnek. 

Településünkön nehéz anyagi körülmények között élnek a családok, alacsonyak az 

iskolázottsági mutatók. Nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű /HHH/ gyermekek 

létszáma is. Az óvodai felvételnél a HHH-s gyermekek prioritást élveznek. 

A felzárkóztatás a differenciált egyéni fejlesztés módszereivel elsősorban játékosan, játékban 

és az egyéb tevékenységek során történik. 

A felzárkóztatás várható eredményei: 

 A gyermekek képessé válnak interperszonális kapcsolatok alakítására és aktív 

együttműködésre. 

 A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek hátrányai az 

óvodai nevelés hatására jelentősen csökkennek. 

 A gyermekek kortársi kapcsolatai javulnak. 

 Empátiás-, kezdeményező készségeik fejlődnek. 

 Csoporttudatuk erősödik, formálódik tolerancia és segítőkészségük. 

 Elfogadják és alkalmazkodnak a csoportban kialakult szokásokhoz, normákhoz. 

 Képessé válnak érzelmeik kifejezésére, azok megfelelő kezelésére. 

 Erkölcsi értékrendjük alapjai megszilárdulnak. 

 Érzelmileg kiegyensúlyozottá válnak. 

A gyermekvédelmi munkát segítő intézmények, szervezetek, szakemberek 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 

 Védőnői szolgálat (Tiszabő) 

 Járási Gyámhivatal (Kunhegyes) 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat; 

 Pszichológus; 
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V. A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI 

Az együttműködés célja: 

 A szülő, gyermek, pedagógus hatékony együttműködése. 

 Az óvoda és családok egymás iránti tiszteletének, bizalmának erősítése. 

 Kölcsönös segítségnyújtás, a pedagógiai együttműködési formák, lehetőségek feltárása. 

 A gyermeken keresztül pozitív hatás gyakorlása a szülőkre. 

Az együttműködés feladatai: 

 Az óvoda alapelveinek, céljainak, feladatainak összehangolása az együttműködés 

érdekében. 

 A családok életében azon pontok megkeresése, amelyen keresztül a gyermekek mélyebb 

megismeréséhez, megértéséhez vezet az út. 

 A hagyományos együttműködési formák felülvizsgálata, a jól működők 

továbbfejlesztése, a kevésbé jól működő formák elhagyása. 

 A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok 

egységes értelmezése és megvalósítása. 

 Konkrét feladatok meghatározása az eredményes együttműködés érdekében. 

 Az együttműködés koordinátorainak (felelőseinek) megválasztása, rögzítése. 

 Együttműködési tartalmak meghatározása. 

 A partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség mérési módjának meghatározása. 

 A gyermeki, szülői és pedagógus jogok és kötelezettségek megismertetése. 

Az együttműködés formái: 

 napi találkozások 

 nyílt napok 

 ünnepségek 

 fogadóórák 

 családlátogatások 

 faliújság 

Az együttműködés várható eredménye: 

 Megteremtődnek azok az együttműködési formák, melyekkel közösen segítik a szülők 

és az óvoda a gyermekek személyiségfejlesztését, képességeik kibontakoztatását. 
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 Az óvoda a szülőkkel együtt, azonos célokkal, követelményekkel biztosítja a 

gyermekek fejlődéséhez a legoptimálisabb környezetet. 

 A szülők naprakész információhoz juthatnak gyermekeik fejlettségéről. 

VI. A NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK ÉS NYELVÉNEK ÁPOLÁSÁVAL 

JÁRÓ FELADATOK 

Az óvodánkba járó gyermekek magyar nyelvet beszélő romák (romungrók), ezért fontos a 

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit is figyelembe vennünk és kiemelten 

kezelnünk. A helyi nevelési programunk kiegészítéseként vállaljuk a roma gyermekek integrált 

nevelését a roma kulturális nevelés keretén belül, magyar nyelven. Vállaljuk, hogy 

megteremtjük a bizalmon alapuló kapcsolattartást a roma szülői házzal, és a roma gyermekek 

nevelése során a hagyományőrző, identitás -megtartó és –megerősítő, értékfelmutató elvet 

érvényesítjük. 

Céljaink: 

 A kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok, szokások megismerése. 

 A gyermekek sajátos személyiségfejlesztése. 

 Az identitástudat kialakulásának fejlesztése. 

Feladataink: 

 A gyermekek sajátos személyiségfejlődésének, illetve a fejlődésüket meghatározó 

környezeti, néptörténeti okok felkutatása, megismerése (tapasztalat-tevékenység- 

normarendszer). 

 Az okokból következő nevelési eredménytelenség segítő szándékú javítása. 

 A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatása (adottság, érték, orientáció, 

megismerési folyamat, anyanyelv). 

 A családi nevelés hiányainak kompenzálása, közösségbe való beilleszkedésük segítése. 

 Nevelési szükségletekhez igazított egyéni bánásmód alkalmazása. 

 A rendszeres óvodalátogatás igényének kialakítása, a szülői felelősség erősítése. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 Az etnikumhoz tartozó gyermekek megtalálják identitásukat. 

 Jól érzik magukat a környezetükben. 

 Képesek egymás elfogadására, tisztelik a felnőtteket és gyermek társaikat. 
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 Tudatában vannak saját értékeikkel. 

VII. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK  

 Óvodánk tevékenységrendszere a tárgyi környezete lehetővé teszik a gyermekek 

egészséges életmódra nevelését és környezettudatos magatartásuk alapozását. 

 Kiemelten kezeljük, és ezért olyan modernizációs elemeket építünk programunkba, 

amely pozitív irányba alakítja gyermekeink saját egészségükhöz és a természeti 

környezethez való viszonyát, törekedve a különböző szociális, kulturális, esetlegesen 

nyelvi hátrányok ellensúlyozására. 

 Az egészségvédő, egészségfejlesztő nevelés funkcióját minden gyermekkel 

kapcsolatosan egyedi jellegűnek tekintjük. 

 Egészségnevelésünk során hangsúlyozott a testi egészség (gondozás, edzés, 

mozgásfejlesztés), a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása, 

képességfejlesztés) és a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet segítése,) 

 Pedagógiai munkánk során kiemelt az ökológiai szemléletmód alakítása, a vidék 

élővilágának és épített környezeti értékeinek felfedeztetése, megismertetése és annak 

megóvására nevelés, mely lehetővé teszi, hogy környezetükben jól tájékozódó, azt 

védő, a szépre fogékony, lakhelyükhöz kötődő gyermekeket neveljünk. 

 A természet- és környezetvédelem fontosságának megismertetése komplex 

cselekvés útján, felfedező jellegű játékos programok által valósul meg a napi 

gyakorlatban. 

Célok: 

 Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása. 

 Mozgásos (speciális, sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése. 

 Pozitív személyiségjegyek alakítása, szokás és normarendszer megalapozása – érzelmi-

, erkölcsi, közösségi nevelés hatékonyságának növelése. 

 A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása. 

 Természet és környezetvédelem, környezettudatos magatartás kialakítása. 

 A különbözőség tolerálása, elfogadtatása – inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének fejlesztése integrált 

nevelése. 

 Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. 
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Feladatok: 

 Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi 

képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és 

célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a 

tevékenykedésre. 

 A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése. 

 A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési 

ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás. 

 Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, játékos elemeket tartalmazó 

kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó 

tevékenységek felkínálásával: 

o biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, 

térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, 

keresztcsatornák fejlesztése (vizuális-tapintatos, vizuális-auditív, vizuális-

kinesztétikus, auditív-taktilis, interperszonális működés, szem-kéz, szem-

láb koordináció), 

o szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, 

viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a 

tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, teljesítményen keresztül történő 

„én érvényesítés”, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, feladattartás-, önálló 

helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása, 

o pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése. 

 

Jelen Pedagógiai Program 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 
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VIII. Legitimáció 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda Pedagógiai Programját a Szülői 

Szervezet tagjai megismerték, véleményezték és elfogadásra javasolják. 

Kelt: Tiszabő, 2020. ………………… 

……………………………. 

a Szülői Szervezet elnöke 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda nevelőtestülete a 2020. … …-i 

nevelőtestületi értekezleten az intézmény Pedagógiai Programját elfogadta. 

Kelt: Tiszabő, 2020. ………………… 

……………………………. 

intézményvezető 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda fenntartója az intézmény 

Pedagógiai Programját …/2020. számú határozatával jóvá hagyja. 

Kelt: Tiszabő, 2020. ………………… 

……………………………. 

Thaisz Miklós 

ügyvezető igazgató 

P.H. 


