„És érezzék egy kézfogásból rólad,
Hogy jót akarsz, és Te is tiszta jó vagy
Egy tekintetük elhitesse véled,
Hogy szép dolgokért élsz és
érdemes élned.”
Váci Mihály
A programot készítette:
a Kispesti Arany Óvoda nevelőtestülete
Elfogadta:
Párkány Imréné
Budapest, 2019.
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ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

Az óvoda neve:
Kispesti Arany Óvoda
Pontos címe:
Budapest 1191. Arany János u. 15-17.
Telefonszáma:
357-18-63
Az óvoda fenntartója:
Budapest Főváros XIX. Kispest
Címe:
Polgármesteri Hivatal, Bp. XIX. Városház tér 18-20. Tel: 282-96-00
Az intézmény OM azonosítója:
Az óvoda vezetője:

Kormányzati funkció száma1
1.
091110
2.

091120

3.
3.
4.
5.

091130
091140
096015
096025

034698
Párkány Imréné

Kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés2
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, akim a szakértői és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető

csoportonként 4 különböző sérülési típusú enyhe érzékszervi (látás, hallás,
mozgás) fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, testi fogyatékos,
több fogyatékosság esetén halmozott fogyatékossággal küzdő gyermek;

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciát mutat

Helyi óvodai program
módosításának ideje:
Hatályba lépés ideje:

2019. január
2019.

Az óvodai nevelőmunka magyar nyelven folyik. Egy csoportban német nemzetiségi, két nyelvű
nevelés folyik.3Minden német nemzetiségű gyermeket szeretettel várunk.

1 68/2013. NGM rendelet
2
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
3
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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A törvényi elvárásoknak megfelelően szülői igény szerint hitoktatási lehetőséget biztosítunk.
Jogszabály
Száma
A nemzeti köznevelésről szóló törvény
2011. évi CXC.
A kormány rendelete Az Óvodai nevelés országos 363/2012.
(XII.17.)
alapprogramjáról
137/2018.(VII.25)
Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet
módosításáról
EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 20/2012. (VIII. 31.):
a köznevelési intézmények névhasználatáról
145§ 1-5, 146§ 1-9,147§ 110,148§,149§,150§
151§,152§ 153§ 154§ 156§
EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 32/2012. (X. 8.);
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 22/2013. (III.20.)
oktatásának irányelve kiadásáról
EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 17/2013. (III.1.)
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról4
Törvény a nemzetiségek jogairól5
2011. évi CLXXIX
Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 2003. évi CXXV.
előmozdításáról
Törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CLXXIX.
Törvény a gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
1997. évi XXXI.
Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 1998. évi XXVI.
biztosításáról
Az óvoda hatályos Alapító Okirata
2017. december
Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII.21.)
Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 326/2013. (VIII. 30.)
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról
48/2012. (XII. 12.)
EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

4
5

15/2013.

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Óvodai struktúra

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

Nevelőtestület:
 óvodapedagógusok
 gyógypedagógusok

Munkaközösség vezetők – BECS

Technikai dolgozók

Óvodatitkár

Dajkák,
gondozónők,
takarító,
kertész

Gyógypedagógiai,
pedagógiai
asszisztensek
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I. BEVEZETŐ GONDOLATOK
A Kispesti Arany Óvodában 1993 óta ép és sérült gyermekeket nevelünk normál óvodai
csoportjainkban.
2018-2019-as nevelési évtől bevezetésre került szülői igény alapján a Fenntartó támogatásával
a nemzetiségi óvodai nevelés. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy ápolják nemzetiségi
hagyományaikat az óvodai nevelés formáin, tevékenységein belül, mely nemzetiségi nyelven
is folyik.6






Óvodánk a kispesti lakótelepen található, földszintes épület, melyben kilenc csoport
működik. Minden csoportban 20-24 gyermeket nevelünk. Férőhelyünk 200 fő. Integrált
nevelésünket (ép és sajátos nevelési igényű gyerekek együtt nevelése)
Tisztelünk minden gyermeket, egyenlő jogokat biztosítunk számukra
nevelőmunkánkban hátrányos megkülönböztetés és előítéletek nélkül.
Szemléletünket modellként adjuk át a hozzánk járó óvodás gyerekeinknek, szüleiknek,
a tanárképző intézmények hallgatóinak, és a szűkebb, tágabb környezetünknek.
Jól képzett óvodapedagógusok és gyógypedagógusok fejlesztik az ép és sérült
gyerekeket.

1993-ban, megelőzve az általános szemléletet és a törvényes háttér biztonságát, Budapesten
második óvodaként kapcsolódtunk be az integrációs nevelési program kísérletébe, melyre a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola tanárai készítették fel munkatársaimat.
Sajátossága, hogy egyszerre van jelen az óvodapedagógiai és gyógypedagógiai fejlesztés. A
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése egész napos tevékenység, mely a különleges
gondozási igény kielégítését szolgálja csoportos és egyéni formában. Ennek érdekében sérülésspecifikus módszerek, terápiák szakszerű megválasztása és alkalmazása szükséges.
Megteremtettük a befogadó környezetet, szemlélet-formálásunkkal igyekeztünk az előítéletek
kialakulását megakadályozni.
Programunk írásánál – mely nevelőtestületünk kollektív munkája – az alapelveket,
célkitűzéseket, feladatokat a hagyományos óvodai programra építettük, de kiegészülnek a sérült
gyermekek speciális megsegítésével. A befogadás módját és a pedagógiai munka folyamatát
elméleti és módszertani kérdéseit az általunk készített nevelési programban határozzuk meg.
Az egyenlő hozzáférést a különböző fejlettségű, életkorú, ép és sérült gyermekek számára
biztosítjuk. Megvalósítjuk az egyénre szabott, differenciált fejlesztést, a tehetséggondozást, a
kiemelten tehetséges- és átlag feletti képességekkel vagy speciális képességek birtokában
magas fokú kreativitással rendelkező, és a feladat iránti erős motivációjú, elkötelezettségű
gyermekek részére.
Az integráció a kiemelt figyelmet igénylő (speciális nevelési szükségletű) gyermekek
együttnevelését jelenti fejlődési zavart nem mutató társaival. Az integrált nevelés elsősorban
eszköz ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek minél korábban megtanuljanak élni,
tanulni abban a közegben, amelyben felnőtt korukban is élni, dolgozni fognak.
6

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Pedagógusaink nyitottsága, emberi hozzáállása a sérültekhez, sajátos nevelési igényű
gyermekekhez, szakmai felkészültsége, a tárgyi felszereltség megléte lehetővé tette és teszi a
program működését. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos problémák
nem elsősorban anyagi természetűek, azok előítéleteinkből és megkülönböztetéseinkből
adódhatnak.
A pedagógiai gyakorlat bebizonyította az integráció létjogosultságát. Ha minden gyermeknek
kisgyermekkorától vannak élményei a sérültekről, sokkal nyíltabb és együttműködőbb lesz a
társadalomban a hátrányos helyzetű emberekkel.
A társadalmi együttélés a sérült emberekkel nem csak az ő fejlődésüket segíti, hanem minket is
nevel: megértésre más ember elfogadására, toleranciára, egyszóval emberségre.
A társadalmi kirekesztés csökkentése, egyenlő esélyek biztosítása kiemelt feladata az utóbbi
évek oktatáspolitikájának. Hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt, azt az elvet, hogy
hátrányos helyzete, speciális problémái miatt semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a
társadalomban hátrányosan megkülönböztetve, vagy valamilyen módon kirekesztve.
Napjainkban a pedagógiai és egyben az óvodapedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása az
integráció sikeres megvalósítása.
Amikor egy sajátos nevelési igényű gyermek kerül a többségi óvodai csoportba, a csoport
óvodapedagógusa egy számára ismeretlen területtel találkozik. Ezért fontos, hogy a befogadó
csoportban minden pedagógus rendelkezzen bizonyos alapismeretekkel a fogyatékosság
számos körülményéről, és gyógypedagógus segítse a gyermekek sérülés-specifikus
fejlesztéseit. Nevelőmunkánkban hangsúlyt kap a gyermekközpontúság, egyenlő hozzáférést
biztosítunk minden gyermeknek. Derűs nyugodt légkörben, természetessé válik a gyermekek
számára a különbözőség, valamint az egymással való kapcsolatukban alakul a türelem,
figyelmesség, a sajátos nevelési igényű gyermek elfogadása, az egymás iránti tolerancia.
Nevelési intézményünk pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek,
elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények
támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek fejlődését biztosító sokoldalú, a
követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.
Megfelelő tárgyi és emberi segítségnyújtással a sérült ember is képes az épek világában alkotó
módon tartalmas örömteli életet élni.
„Elfogadni egy másik embert olyannak amilyen, ez valóban a szeretet egyik megnyilvánulása,
érezni, hogy elfogadnak bennünket, ez azt jelenti, érezzük, szeretnek minket.”
Thomas Gordon
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II. GYERMEKKÉP – ÓVODAKÉP
1. GYERMEKKÉP
Nevelőtestületünk számára a gyermek az első, a legfontosabb.
Az óvodáskorú gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott hatások együttesen határozzák meg.
Programunk figyelembe veszi, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi,
biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény egyszerre. A személyiség szabad
kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.
A gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és
lelki szükségletei vannak.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára,
hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő
hátrányai csökkenjenek.
Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem egyéb
értelemben. Kiemelt célunk a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás
megakadályozása és a tehetséggondozás.
Szép emberi tulajdonságok, alakítására, egymást tisztelő, megértő, segítő, helyes viselkedési
normák alapjainak lerakására törekszünk, szeretetteljes, de következetes, játékos pedagógiai
módszerek alkalmazásával.

2. ÓVODAKÉP
„A gyermek fejlődésére nézve legkisebb korától döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak
szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen”
Hermann Alice
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és
nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő,
szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek ellátását is).

A köznevelés középpontjában a gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és
jogai egységet alkotnak.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda és a köznevelési
rendszer a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik évétől az iskolába lépésig.
10
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Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az
teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben
megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus
feltételei.
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt
figyelmet igénylő gyerekek ellátását is).
Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi;
b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek
egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
 a gyermeki szükséglet kielégítéséről;
 érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;
 testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról;
 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő
- tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékról;
 életkorhoz és a gyermek egyéni képésségeihez igazodó megfelelő műveltségtartalmak
és emberi értékek közvetítéséről;
 a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről.
 Biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, mert a gyermeki személyiség egyedi.
Törekszünk az egyéni bánásmódra, differenciált fejlesztésre, a gyermekek egyéni készségei,
képességei kibontakoztatására, figyelembe vesszük a gyermekek eltérő fejlődési ütemét, egyéni
sajátosságaikat.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek
környezettudatos magatartásának kialakulását.
A nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
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Az óvodai pedagógiai programunk tartalmazza a német nemzetiségi kultúra, művészetek és
hagyományok értékei közül azokat, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. 7
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az
önazonosság megerősítését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és
alapvető szabadságjogok védelmét.
Biztosítani kívánjuk az életkornak és fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenységet, a játékot
mely mással nem helyettesíthető.
A nemzetiséghez tartozó gyerekeknek biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását
erősítését átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció
lehetőségét.
Pedagóguskép, pedagógiai munkával kapcsolatos elvárások a pedagógus kompetenciák
alapján
Az óvodapedagógus viselkedése, magatartása, egész lénye, személyisége minta a gyermek
számára.
Pedagógusképünk kialakításában, formálásában az alábbi kiemelt óvodapedagógiai
kompetenciák kapnak hangsúlyos szerepet:
 képesek a gyermeki személyiség fejlesztésére,
 az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegítik a gyermekek értelmi,
érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését,
 a sajátos nemzeti hagyományok és az egyetemes emberi értékek elsajátítását segítik.
Pedagógiánkat az inklúzivitás jellemzi, mely lehetőséget nyújt a szabad személyiség
kibontakoztatására, a befogadásra, elfogadásra és differenciálásra.
A pedagógusokkal kapcsolatos elvárásainkat tartalmazza az etikai kódex (IV.1.1. fejezet).
Feladataik ellátását a mindenkor érvényben lévő törvényi szabályozások határozzák meg, a
pedagógiai programunk tartalmi elemei, valamint személyre szabott munkaköri leírása.









7

Megfelelően, változatosan használja projekt módszereket összefüggésekre, feltárásokra sok
lehetőséget biztosít
bevonja a gyermekeket a feladatok megoldásába, együttműködésére problémamegoldó
gondolkodásra
biztosítja a gyermekek részére az önkéntességet és önállóságot
differenciált fejlesztést biztosít, figyelembe veszi az eltérő fejlődési ütemet
használja az IKT eszközeit, biztosítja a bemutatást, szemléltetést, magyarázatokat,
ellenőrzést, értékelést
módszerei alkalmazkodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a képességfejlesztési
területekhez (1.1)
Belső igénye legyen a saját szakmai munkája iránt, vegyen részt önfejlesztéseken,
folyamatosan értékelje munkáját, szakmailag legyen nyitott, újabb célokat tűzzön ki maga
elé.
Szakmai tájékozottságát tartsa magas szinten.
Rendszeresen vegyen részt
továbbképzéseken, tájékozódjon törvényi szabályozás változásairól.

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Legyen nyitott és aktív az új módszerek alkalmazásában, segítse az intézményi innovációt.
Az intézmény magas szakmai színvonalát fenntartó és továbbépítő munkában aktívan
vegyen részt: kutatások, ötletek. (8.1.2.3)
Tudatosan tervezzen a pedagógiai programmal koherensen hosszabb és rövidtávra
egyaránt. Pedagógiai munkában érvényesülnek a didaktikai alapelvek
Komplex módon vegye figyelembe a pedagógiai program minden elemét (2.1)
Pedagógiai céljai legyenek összhangban az ONOAP, az SNI-s irányelv és a Pedagógiai
programmal (2.3)
A pedagógus példamutató viselkedésével erősítjük a gyerekek szociális viselkedési formáit
az etikai kódexünk alapján.
Alkalmazza a differenciálás elvét.(2.4)
Ismerje fel a gyermekek tanulási és magatartási problémáit és szükség esetén forduljon a
gyógypedagógusokhoz és közösen szabjanak fejlesztési irányt. (3.3)
Alakítson ki családias hangulatú teret, a gyermek érzelemi biztonságának megteremtése
érdekében. (3.4)
A gyermekek személyiségének fejlesztésénél vegye figyelembe az egyéni fejlődési ütemet
Ismerje fel a személyiségfejlődés nehézségeit nyújtson segítséget, ha szükséges kérjen
szakembertől segítséget (4.2)
Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések fejlesztésének segítésére (5.1)
Teremtsen érzelmi biztonságot és elfogadó légkört. Biztosítson minden nap lehetőséget a
beszélgetésre és mutasson példát a kommunikációra az egymással való odafigyelésben.
Értékközvetítő tevékenysége legyen tudatos. Jellemezze nyitottság, együttműködés,
érzékenység (5.2)
Rendelkezzen tudatosan alkalmazott, gazdag értékelési eszköztárral
Az értékelés egyénre szabottan történjen, figyelembe véve a nevelési helyzetet és szituációt
(6.1)
Törekedjen a folyamatos, pozitív visszajelzésekre. Az értékelésnél vegye figyelembe a
gyermek önmagához mért változását.(6.2)
Pozitív szándékú megerősítéssel segítse a gyermek önértékelésének kialakulását.
Törekedjen a visszajelzés hitelességére, ösztönözze a gyermeket az egészséges én-kép
kialakítására. (6.3)
Nevelő munkájában érvényesüljön a kulturált nyelvhasználat és a tiszteleten alapuló
kommunikáció (7.1)
Tükröződjön az egyes dokumentumokban és reflexiókban a speciális tantervi, szaktárgyi és
pedagógiai tudása (pl.: az atipikus fejlődés konkrét elemei, jellemzői, annak hátterében
meghúzódó jelenségek). Alkalmazzon a szakértői véleményekhez, egyéni fejlesztési
tervekhez igazodó specifikus fejlesztési módszereket, eljárásokat. Legyen képes az egyén és
a csoport szintjén a gyermek kompetenciahatárainak figyelembe vételével, az
információfeldolgozás, önálló tanulás módszerének kialakítására. Az alkalmazott
pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek támogassák a kompetenciafejlesztést, illetve az
adott fogyatékossági területre vonatkozó fejlesztést. (GYP 1.1)
Tudatosan tervezzen a pedagógiai programmal koherensen hosszabb és rövidtávra
egyaránt. Komplex módon vegye figyelembe a pedagógiai program minden elemét. Legyen
képes differenciálni pedagógiai tervező munkájában, a gyermek a gyermekcsoport több
szempontú megközelítése alapján. (Előzetes tudás, motiváltság, életkori sajátosság,
környezet.) Foglalkozásait a célnak megfelelően, logikusan építse fel. A pedagógiai
folyamatok tervezésében ötvözze az általános didaktikai alapelveket a speciális
gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, ismeretbeli, képességbeli
13

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja








és attitűdbeli sajátosságaihoz. Gondolkodjon többféle módszertani megoldásban. (GYP
2.1)
Pedagógiai munkájában folyamatosan fordítson figyelmet az SNI gyermekek szükségleteire.
(Pl.: tervezzen gyakorlatorientált, lépésekre bontott, a valóság közvetlen megtapasztalásán
alapuló ismeretátadást.) (GYP 3.2)
Alakítson egymást segítő gyermekpárokat. Legyen tudatában, hogy a gyermekközösség
erősítése különös hangsúlyt kap integráltan nevelt SNI gyermekek befogadása esetében.
Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések fejlesztésének segítésére. (GYP
5.1)
Az értékelés, a folyamatos visszajelzés alkalmazását jelentesse meg dokumentumaiban.
Egyszerű, rövid, személyes visszajelzésével a pozitívumok hangsúlyozásával, az önmagához
mért változását értékelje. A gyerekek/tanulók egymás közötti értékelésében is a pozitívumok
hangsúlyozását támogassa. Használja ki a differenciálás lehetőségét az egyéni különbségek
figyelembevételével a feladatmegosztás során. Járjon el körültekintően a gyermek
értékelése során, mérlegelje értékelésének az adott gyermekre gyakorolt hatásait. A világos,
objektív kritériumrendszeren alapuló visszajelzéseiben a gyermek önmagához viszonyított
változását értékelje. Vegyen észre, dicsérjen minden pozitív változást. (GYP 6.2)
Különböző szakmai szituációkban legyen képes nyílt és hiteles kommunikációra a partnerek
életkorának, kultúrájának megfelelően, legyen képes felismerni és értelmezni
kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Szülőkkel való
kommunikációja korrekt, őszinte és empatikus legyen. (GYP 7.1)
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI
Az óvodai nevelésünk célja,
1. Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség
kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek
ellátását.
2. Gyermeki személyiség emberi méltóság tiszteletben tartása, jogaik biztosítása:
3. sajátos nevelési igényből adódó hátrányok csökkentése, egészségügyi, pedagógiai
rehabilitációs, habilitációs foglakozások biztosítása
4. a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a
tehetséggondozás
5. A családi életre támaszkodva és azt kiegészítve gyermekközpontú, befogadó,
lehetőség szerint egyenlő esélyeket biztosító óvodai élet megvalósítása
6. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem egyéb
értelemben.
Feladataink a gyermek
 képességének érdeklődésének megfelelő nevelés biztonságos egészséges környezetben,
 tehetség ígéretes gyerekek segítése támogatása
 a gyermekek testi lelki egészségének fejlesztése
 egyházi világnézeti szabadság, személyi szabadság, önrendelkezési jog, családi
magánélethez való jog,
 állapotának személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátás, különleges
rehabilitáció,
 A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították,
 a gyermek szülei pedagógiai szakszolgálatokhoz tudjanak fordulni, valamint az oktatási
jogok biztosához.
 támogatni a gyermekek erkölcsi fejlődését, közösségi együttműködés magatartási
normáinak megismerését,
 családi értékek megismerése megbecsülése támogatása
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen
belül:
1. az egészséges életmód alakítása,
2. az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
3. az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

A gyermekek személyiségének fejlesztésénél vegye figyelembe az egyéni fejlődési ütemet.
Ismerje fel a személyiségfejlődés nehézségeit nyújtson segítséget, ha szükséges kérjen
szakembertől segítséget (4.2)
Figyeljen az egyéni szükségletekre, alkalmazza a megfelelő módszereket és vegye figyelembe a
szakértői vélemény megállapításait (4.3)

1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása
Pedagógiai programunk alapvető feladatának a gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése biztosíthatja a kisgyermek
egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra,
hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívái (életviteli helyzetei) közül a legegészségesebbet
válassza, az egészséget választó képességét kifejlessze. Az egészségvédő potenciál fejlesztése
megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését,
az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását.
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Egészségnevelési területeink:
 a testi egészség: gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés


a lelki egészség: értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása)



a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.)



az egészségvédő képesség fejlesztése.



a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása,



a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása,
egészségvédő példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer)

 az óvoda-egészségügyi szolgálattal való együttműködés
Ebben az egészségnevelési feladatrendszerben az esélyegyenlőség is kifejezésre jut. Egyes
társadalmi csoportoknak kevesebb lehetőségük van életmódjuk megválasztására, kisebb
arányban vesznek igénybe egészségügyi vagy köznevelési oktatási-közművelődési
szolgáltatásokat, munkanélküliség következtében beszűkült életlehetőségeik adódnak,
egészségtelen lakáskörülmények között élnek stb. A szegényebb, kulturálisan elmaradt
társadalmi csoportoknak nem igen marad más választásuk, mint az adott szociális állapotuk
minimális szinten tartása. Tovább fokozza kedvezőtlen helyzetüket a problémák halmozódása,
egymásra hatása, összegződése, fokozódása. A szegénység mellé szegődhetnek krónikus
betegségek, a gyermekek nevelési költségének magas szintjére emelkedése, a családba
befurakodó káros szenvedélyek és mindezek összegzett hatása.
Mindezekre gondolva az óvodai egészségnevelés programját, a szülőkkel való bánásmódot, a
táplálkozási ajánlásokat, az otthoni életmódra vonatkozó tanácsokat az óvodásgyermek
családjának egészségi esélyeihez kell szabnunk. Az egészségi szükségleteket és lehetőségeket
a nevelési tanácsadásaink során tüzetesen kell mérlegelnünk, megtalálva a legjobb lehetőséget
arra, hogy a szülőket képessé tegyük az egészségesebb életmód követésére. Fokozottan
ügyelünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésére, a családoknak segítséget nyújtanak
az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi megbízott, védőnő és a családsegítő intézmények.
Ezek színterei a mindennapi szemléletátadás mellett a különböző szülői találkozók, óvodai
rendezvények (egészségnap… stb), dietetikus tanácsadás
Az egészséges életvitel igényének kialakítása
Az egészséges életvitel alakítása azt jelenti, hogy kialakul a kisgyermek igénye a személyi és
környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre,
az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, egy adott élethelyzetben az
egészségesebb megoldás választására, a másokon való segítésre. Mindez az egészség
megvédésére történő beállítódást (attitűdöt), az egészség megvédésére vonatkozó érdeklődést,
véleményt, szándékot, "érzékenységet" jelent.
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
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Cél:




Megfelelő szakemberek bevonása-prevenció tanácsadás
Ép és sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egészséges életvitel
igényeinek és szokásainak kialakítása
A testi, a lelki és a szociális jólét egységének biztosítása.

Óvodapedagógus feladatai:
 Az egészséges nyugodt, biztonságos és szeretetteljes környezet kialakítása.
 Megfelelő tárgyi környezet biztosítása.
 A gyerekek testi fejlődésének elősegítése
 A gyermek gondozása testi, lelki, szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
 Harmonikus összerendezett mozgásfejlődés elősegítése
 A különleges gondozási igény kielégítése csoportos és egyéni speciális
megsegítéssel, sérülés-specifikus módszerekkel, terápiákkal.
 Segédeszközök használatának megtanítása és elfogadtatása sajátos nevelési igényű
gyermekek esetében.
 Gyermekek egészségének edzése, védelme
 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 pihenés, a betegség
megelőzés és az
 egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
 megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó feladat,
 prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
 Pozitív minta biztosítása, az egészséges pszichés klíma kialakítása
 Egészséges életvitel alakítása igénye beállítódás, érdeklődés, szándék

Az óvoda mindennapjaiban kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra,
amelyek különösen:
 az egészséges táplálkozás, táplálkozási szokások, segítése- magas cukortartalmú
ételek és italok, magas só és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése
 tejtermékek zöldségek gyümölcsök fogyasztásának ösztönzése
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higiénés szokások,
a testedzés, testmozgás (spontán, tudatosan szervezett mozgás, mindennapos
szervezett mozgás)
a testi és lelki egészség fejlesztése,
a bántalmazás és erőszak megelőzése,
a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
a személyi higiéné területei

Gondozás
A testi-lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyerekek testi komfortérzetének
kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése belsőséges gyerek-felnőtt kapcsolatot feltételez.
A gondozás a gyerek olyan szükségleteit elégíti ki, amely hozzájárul egészségének
megőrzéséhez, jó közérzetéhez, elősegíti növekedését, fejlődését. Mindez a gyermek
személyiségfejlődéséhez vezet. A gyerekek növekedése, fejlődése változó tempójú, így
figyelembe kell venni az eltérő sajátosságokat, előtérbe kell helyezni az egyéni bánásmódot.
Az óvodába kerülő gyerekek csoportja heterogén összetételű, célunk, hogy a gyerekeknek
kialakuljon a szokásrendszere a következetes gyakorlás hatására. A szokások kialakítása az
óvoda és a szülői ház együttes feladata. Akkor eredményes, ha már a kialakult szokásokat
azonos módon várjuk el a gyermektől. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az
öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásai kialakulnak.
A higiénés szabályok betartása
Óvodai nevelésünk egyik központi feladata olyan stabil szokásrendszer kialakítása (dinamikus
sztereotípia), amely megalapozza az iskolai oktató nevelőmunka befogadását.
Fő szempont, hogy minden gyermek saját adottságaihoz mérten fejlődjék - természetesen
ideértve a sajátos nevelési igényű gyermeket is - és lehetőségeikhez képest sajátítsák el a
követendő egészségügyi szokásokat.
Az egészséges életmód egészséges éltvitel szokásainak kialakításában a következő módszereket
alkalmazzuk: példaadás, minták bemutatása, beszélgetés, magyarázat. Ezek közül a
példaadásnak és a példamutatásnak van kiemelkedő jelentősége, hiszen a gyermek utánzási és
azonosulási tendenciáira épít. A gyermekek pozitív példa alapján, egyéni ütemben sajátítják el
a testápolás szokásait, az étkezési szokásokat és az illemszabályokat. A tisztaságra nevelés
során a saját testi higiéniájuk, környezetük tisztasága, az értelmes rend kialakítása a célunk.
Óvodánkban kialakított egészségügyi szokásokhoz tartozik: az önkiszolgálás, testápolás,
öltözködés, étkezéssel kapcsolatos szokások.
Az önkiszolgáló feladatok elvégzése, a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé,
alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Az óvónőnek és az óvoda dolgozóinak
példamutatása és igényessége, valamint egységes és következetes követelményei alapvetően
fontosak az egészségügyi szokások kialakításában.
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A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres
szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaság-igényük kialakulását szolgálja. Az otthonról
hozott egészségügyi szokásokat mélyítjük.
Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától
biztosítjuk. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezzük a teendőket, hogy
megtanulják a testápolási szokások sorrendjét.
Étkezés
A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük jelentős részét az óvodában
kapják. Figyelemmel kísérjük, hogy változatos és megfelelő összetételű legyen a gyermekek
étrendje, az egészséges táplálkozás, táplálkozási szokások, segítése- (magas cukortartalmú
ételek és italok, magas só és telítetlen zsír tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére
törekszünk).
Rendszeresen tartunk gyümölcs és zöldség napokat, hiszen a vitamin elengedhetetlen az
egészséges szervezetnek. tejtermékek napi fogyasztását is biztosítjuk
Az óvónő példamutató modell szerepe biztosítja a kulturált étkezési szokások
elsajátítását.(evőeszközök használata, helyes testtartás)
Az étkezésnél is figyelembe vesszük az eltérő étkezési kultúrákat.
Öltözködés
A megfelelő ruházatról gondoskodni elsősorban a szülők feladata, de az óvónő sokat segíthet
jó tanácsaival. Fontos az évszaknak és időjárásnak megfelelő réteges kényelmes öltözködés.
Mozgás
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztatóés finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív
fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az
értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják 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.
A spontán, a szabad játék kereteiben 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,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek,
az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket
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és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
Kiemelt jelentőségű az óvodai élet minden fázisában a kisgyermek mozgásigényének
kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgásainak kifejlesztése. Ebben a követelményben a
gyermek testi képességeinek fejlesztése fogalmazódik meg, a tudatos, célszerű összerendezett
cselekvés fejlődésének elősegítése mind az alapvető mozgásfunkciókban (a járásban, sietésben,
futásban, lépcsőn járásban), mind pedig az emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen humán
mozgáskultúrában (játékban, feladatteljesítésben, együttes tevékenységben, segítésben,
baleset-megelőzésben, fertőzést megelőző magatartásban).
A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen a gyermekek életében. A mindennapi élet
keretein belül, a már meglévő sokféle mozgásfejlesztő eszközökön gyakorolhatják
gyermekeink a természetes nagymozgásokat.
Minden időszakban biztosítjuk a gyerekek szabad levegőn tartózkodását, a csoportszobában
pedig folyamatos szellőztetéssel gondoskodunk a friss levegőről és a kellemes hőmérsékletről.
Pihenés
A testi és szellemi regenerálódás egyik legfőbb eszköze a pihenés, alvás. A gyermekkorban
kialakult zavarok szinte egész életen keresztül kihatással vannak az idegrendszerre. Minél
kisebb a gyerek, annál több alvásra, pihenésre van szüksége. Alvásidő közben is biztosítjuk a
friss oxigéndús levegőt. Elalvás előtt halk zene, vagy mese nyugtatja a gyerekeket.
Egészségvédelem
Az egészséges életvezetés kialakítását már óvodáskorban megkezdjük. Ennek jól megválasztott
alapja a napirend, melyben változatos tevékenységformák biztosításával alapozzuk meg a
gyermekek egészséges fejlődését. A megbetegedések megelőzését együttműködve a védőnővel
és a családdal érjük el.
Elengedhetetlen a látási-, hallási zavarok korai felismerése és javítása. Gerinc-, és
lúdtalpszűrés, fogorvosi vizsgálat, logopédusi fejlesztés is történik óvodánkban.
Az anamnézis felvétele közben felderített betegségek (allergiák, krupp, asztmatikus tünetek)
regisztrálása, alapvető tennivalók elsajátítása és a gyermekek fiziológiás szükségleteinek
biztosítása, az egészségügyi állapot egyensúlyban tartásához szükséges környezet
megteremtése.
Prevenció, korrekció
Életmódunk változása magával hozta a mozgásszervi megbetegedések számának növekedését.
A prevenció területei: tartáshibák, lábboltozat erősítés, helyes légzéstechnika. A tartáshibák
megelőzhetőek már az óvodáskorban is, a megfelelő gyakorlatok rendszeres végzésével.
Szakszolgálat és konduktor tart fejlesztő foglalkozásokat azoknak a gyerekeknek akik
mozgásfejlesztésre szorulnak.
Feladatunk a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz,
a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor
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foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb
segédletbiztosítása.
A védőnővel, gyerekorvossal rendszeres az együttműködés. Meghívjuk a szülői értekezletekre,
szülői fórumokra, megszervezzük a felvilágosítást is az egészséges életmód területein.
Gyermek-balesetek megelőzése
A megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával a különböző eszközök, használati
tárgyak ellenőrzésével, karbantartásával, hibaforrások megszüntetésével igyekszünk megelőzni
a baleseteket.
Sikerkritériumok az óvodáskor végére:
 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyerekek önállóan mosakodnak,
törölköznek, figyelmeztetés nélkül kezet mosnak, amikor szükséges. Egyedül
mosnak fogat és fésülködnek.
 Önállóan használják a tisztálkodási eszközöket.
 Étkezés közben kulturáltan viselkednek.
 Önállóan öltöznek, vetkőznek, ruhájukra vigyáznak.
 Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére és tisztaságára.

Az egészséges életmód szokásainak kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
kell biztosítani.
A gyermekek sérülésének típusát és mértékét figyelembe véve, mentális életkorát szem előtt
tartva megfelelő élethelyzeteket teremtünk, és a kialakult feltételes reflexeket erősítjük.
Intézményünkben a gondozáshoz szükséges feltételek megteremtése speciális elemekkel
bővült: tárgyi segédeszközök, mint pl. kapaszkodók, feljárók, támaszkodók.
A hallássérült kisgyermekeknek hallókészülék, kezeléséhez minden pedagógusnak érteni kell.
A látássérült gyermekek szemüveg használata és tisztántartása állandó figyelmet igényel.
A tárgyi eszközökön kívül elengedhetetlen a szakszerű segítségnyújtás, amely a
gyógypedagógus, az óvónő és a dajka munkaköréhez tartozik.
A sajátos nevelési igényű kisgyermekeknél több időre és türelemre van szükség a feladatok
elvégzéséhez, mint ép társaiknál. Ellenkező esetben türelmetlenné, kapkodóvá válhat,
elbizonytalanodhat. Ebből következhet a kudarc a frusztráció érzése, amely meggátolhatja
folyamatos önállóvá válását, személyiségének fejlődését.
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Türelemre, biztatásra, dicséretre, pozitív példaadásra van szükség ahhoz, hogy a sérült
kisgyermek is magához mérten fejlődjön, önállósodjon.
Kellő alkalmat biztosítunk a cselekvések elvégzéséhez, s közben új sémákat is tanítunk egyegy önkiszolgálási lépéshez.
Az étkezésnek, a pihenésnek, a játéknak meghatározott ideje van. Jó közérzetet és harmóniát
ad, biztonságérzetét segíti, ha előre tudja, és szokásává válik a napirend.
A biztonságérzet fokozásához tartozik a tárgyi környezet állandósága is.
A gyógypedagógus és óvodapedagógus szakmai együttműködése (egyéni fejlesztési tervek,
szűrések, mérések, terápiák) segítségével határozzuk meg a sajátos nevelési igényű gyermek
fejlesztéséhez a következő lépést. A gondozási feladatok során arra törekszünk, hogy a nem,
vagy csak részben sérült funkciók tudatos fejlesztésével nagyobb teret adhassunk a kiesett
funkciók kompenzálására.
Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos
nevelési igényű kisgyermeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az
akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek: ennek érdekében a napirend
során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyerek, hogy önállóan tudjon cselekedni.

Környezettudatosság az óvodában (fenntarthatóság és környezetvédelem)
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.
Három pilléren nyugszik: szociális, gazdasági és környezeti. A fenntartható jövőhöz e három
dolog együttes megközelítése szükséges. Nem ismeretet zúdítunk a gyermekekre, érzést adunk
át, azt az érzést, hogy vágyjanak az ismeretekre, nézzenek utána, kérdezzenek, legyenek
nyitottak, majd a megszerzett ismereteket tudják alkalmazni is. Őszinte örömöt, szeretetet,
elfogadást közvetítünk, szemléletet alakítunk. Megmutatjuk a gyermekekkel, hogy létezik
fenntartható fejlődés, ami nem azonos a környezetvédelemmel.
A fenntarthatóság és környezetvédelem pedagógiájának tartalmi jellemzői a következők:
 Az egész életen át tartó tanulás igényének és képességének kialakítása érdekében
alapvető szokások, magatartási formák megalapozása épüljön be a nevelőmunka
gyakorlatába.


A tanulási folyamat megalapozása a felfedezéses tanulás, a problémamegoldás, az
élményközpontú tanulási helyzetek megteremtésével valósuljon meg.



Az együttműködés, a társas készségek fejlesztése, az esélyteremtés, a kultúrák
közötti párbeszéd alapjainak lerakása kapjon megfelelő hangsúlyt az óvodai
nevelésben.



tevékenységközpontú módszerek alkalmazása (sok-sok játékos tevékenység
szervezésével, szenzitív módszerek alkalmazásával, terepi tapasztalatokból
származó ismeretbővítéssel, ismeretalkalmazással és az alkalmazási területek
kialakításával).
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Olyan tárgyi környezet megvalósítása, ahol az épület, a csoportszoba, az udvar már
külső megjelenésében is sugározza a közösség fenntarthatósági elveinek
érvényesítését. A berendezés egyszerű, takarékos, ésszerű, praktikus, helyi
sajátosságokat tükröz. A csoportszobáknak egyéni hangulata van, sok a növény, a
természetsarok gazdag a természet kincseiben.



A felnőttek mintaadása a takarékosságra, ez a gyermeki tevékenységekre (például a
villany leoltása, a csap elzárása) és az intézmény működtetésére (tisztítószer
használata) is hatással lesz.



A hulladékgyűjtés módja megfelel az EU előírásainak (szelektivitás).



Teret adunk az újrahasznosítás lehetőségének (például a munkahelyeken használt
papír újra felhasználása rajzolásra).



Mérgező anyagok ne legyenek a gyerekek környezetében (növények, festékanyag).



A gyermekek aktívan vegyenek részt elemi környezetvédelmi tevékenységekben
(téli madáretetés és madárvédelem, élőlények óvása). Az óvoda kertjében konyhai
növények termesztése, begyűjtése és fogyasztása, valamint egyéb felhasználásuk
megismertetése.



Egész éven át tartó állat- és növénygondozásban a „mi kertünk”, a „mi háziállatunk”
kifejezések használata. A vegyszermentes étkezés és a mindennapi
gyümölcsfogyasztás szervezése a szülők segítségével, vitaminsaláta, savanyítás és
befőtt készítése, stb. szintén rendszeres tevékenységek.
Nem új feladatvállalásokról van szó, csak az eddigi tevékenységek tudatosabb, más szempontok
szerinti csoportosításáról, egyes tevékenységek hangsúlyozásával szemléletbeli változásokról.
A fenntarthatóságot segítő megoldások keresése elvezet a tervszerűbb és következetesebb
megvalósítási módok, az egészségesebb életmód kialakítása felé.
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2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Cél:
Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, kiegyensúlyozott, állandó, stabil értékrend derűs
családias légkör biztosítása megteremtése, a beszoktatástól az óvodáskor végéig.
Óvodapedagógus feladatai:
Mindezért szükséges, hogy
 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek - gyermek, valamint az óvodai
alkalmazottak egymás közötti kapcsolatait pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség,
az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének
megalapozása.
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 megbecsülésére.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek- gyermek kapcsolatban a pozitív
attitűd, kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.
Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése.
 Teremtsen érzelmeket erősítő helyzeteket, mutasson mintát az együttműködő
kommunikációra. Tevékenységek közben fejlessze a gyermek önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritási érzését és
empátiáját. (5.3)
 Alkalmazza tudatosan a konfliktus megelőzés módszereit, ismerje fel a konfliktus okait,
értelmezze hatékonyan a szituációnak megfelelően (5.4)
 A sajátos nevelési igényű gyermek elfogadása, különbözőségek tisztelete.
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek speciális fejlesztése.
Az érzelem az egyik legkomplexebb, leggyakrabban átélt pszichikus jelenség. Az érzelmek
kimozdítanak bennünket, cselekvések kiváltóiként működnek, - motivációs bázisként
működnek magatartásunk szabályozásában, cselekvéseink véghezvitelében. Az érzelmek
alakítják pszichikus megnyilvánulásainkat, jelzik személyiségünk állapotát, kísérik,
szabályozzák a társas kapcsolatainkat, beállítódásunkat, irányultságunkat. Minden életkornak
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megvan a sajátos érzelmi színezete. Egyetlen életkori periódusban sincs olyan jelentős szerepe
az érzelmeknek a személyiség egész fejlődésében, mint óvodáskorban.
A gyermeknek pszichikus folyamatai önkéntelenül funkcionálnak, működésüket érzelmek
aktivizálásával mindenkor kiválthatjuk. A gyermeki személyiségen belül az érzelmek
dominánsak, ezért nélkülözhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában az érzelmi biztonság,
szeretetteljes, kiegyensúlyozott, derűs légkör vegye körül. Ebben a biztonságot nyújtó derűs
légkörben alakul és fejlődik pozitív viszonya a társához, és a felnőttekhez. A jó érzelmi
kapcsolat serkenti az egyéni képességek kibontakozását, a gyermeki aktivitást, és az
önállóságot, és teret enged önkifejező, önérvényesítő törekvéseiknek. Már a beszoktatás
időszakában igyekszünk a megfelelő érzelmi kötődést kialakítani.
Az óvodapedagógus feladata, hogy olyan szokás- és normarendszert, napirendet alakítson ki,
mely minden szabad játékos tevékenység elvégzésére elegendő időt és helyet biztosít.
A társas kapcsolatok alakulása közös tevékenységben formálódik, alakul. 3 éves kor körül
kialakul a szociabilitás, amikorra megérett érzelmileg is a gyermek, hogy törekedjék a társas
kapcsolatokra, hisz már igényli a közösséget. Meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus
kapcsolatának minősége. A felnőtthöz fűződő viszony fontos az érzelmi biztonság érzéséhez.
Az óvodapedagógus elsőszámú modell, példakép a társas viselkedés alakulásában,
kommunikációjában, bánásmódjában, ő szervezi a gyermek életrendjét és azokat a közös
tevékenységeket, amelyben a társas kapcsolatok alakulnak. Az ismétlődő közös, örömteli
tevékenységek a csoport és az óvoda hagyományrendszerében épül ki és mélyíti az
összetartozás élményét. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek kielégíthessék
természetes társas szükségleteiket.
Érzelmi, akarati képességek
Érzelem
alapvető érzelmi állapot, temperamentum, érzelmi reakciók minőségeí (indulat
érzelmek kifejezése), mások érzelmeinek felismerése (empátia)
társaival szembeni érzelmek, feladattudat a tevékenységekhez fűződő érzelmi
viszony)
Akarat
akadályok leküzdésének módja (frusztráció, tolerancia) szabálytudat, késleltetés,
siker, kudarc érzelmeinek megjelenései
Önismeret énkép, önérvényesülés
önértékelés, önbizalom, önérvényesítés módja
Normákhoz szabályokhoz, szokásokhoz való viszony
egészségügyi- udvariassági- tevékenységhez kötődő együttműködési formák
Társas kapcsolatok
a gyermekközösségben elfoglalt helye, viszonya a mikrocsoporthoz
Tevékenységekhez való viszonya
kezdeményezőkészség, segítség igénybevétel, segítség nyújtás,
szervezőképesség, együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség(
szerepekhez, szabályokhoz, társak elképzeléseihez)
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Egyéni bánásmód a közösségi életben
A gyerekek fejlődési tempója, élet és nevelési körülményei eltérőek. Különböznek egymástól
testi, idegrendszeri sajátosságaikban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas
magatartásuk érzelmeik, aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmódunkkal biztosítjuk, hogy
gyermekeink a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjává.
Az egyéni bánásmódot az óvodai életünk mindennapi területén minden gyermekre – a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek speciális fejlesztése során is érvényesítjük.
Közös élményeink - hagyományaink
Óvodánk a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelőmunkáját.
Célunk, biztosítani a gyermekek számára a tevékenységeknek és a társas kapcsolatoknak azt a
rendszerét, amelyben személyiségfejlődésük pozitív irányba mutat.
Kiscsoporttól kezdve fokozatosan alakítjuk ki azokat a hagyományokat, szokásokat, amelyeket
egy-egy csoport sajátos életmenetében saját maga hoz létre.
Közösen készülünk az ünnepekre (Télapó, Karácsony, Farsang, Húsvét, a Föld napja, Arany
nap, Anyák napja, kirándulások, idősek ünnepein való részvétel). Az ünnep fényét emeli az
alkalomhoz illően feldíszített óvoda. A szülők maguk is készülnek rövid műsorokkal, szívesen
segítenek a rendezvények lebonyolításában. Kirándulni, könyvtárba, múzeumba a szülőkkel
együtt megyünk. A gyerekek születésnapját, névnapját minden csoport megünnepli (tortát
rendelünk, ajándékot készítünk, kedvenc meséjét mondjuk el). Ezek a programok segítik a
gyermekek közösségi érzésének erősítését, és a szülők közösség alakulását.
Ezek az érzelmek erősítik az összetartozást, segítik az egymásra való odafigyelést.
Időszak
Ősz
Tél

Hagyományaink, ünnepeink,
rendezvényeink
 Mobilitási hét
 Állatok hete
 Adventi ünnepkör: Mikulás,
 Karácsony

Német nemzetiségi hagyományok,
ünnepek
MARTINSTAG – Márton nap

 Farsang







Tavasz








Húsvét
Víz világnapja
Föld napja
Anyák napja
Évzáró, ballagás
Arany nap





ADVENTSKALENDAR
BARBARA ZWEIG – cseresznye,
szilva faág hajtatása
SANKT NIKOLAUS - Mikulás
WEIHNACHTEN – Karácsony
FASCHINGSDIENSTAG – Farsang
OSTERN- Húsvét
MUTTERTAG– Anyák napja
ABSCHIED VON DEN
SCHULKINDERN – Iskolások
búcsúztatása
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Közösségi nevelés – szocializáció
A szocializáción legáltalánosabban a „társas-társadalmi lénnyé válást" értjük. Ezért
számítanunk kell arra, hogy lesznek gyermekek, akik nehezebben szocializálódnak
(illeszkednek a közösségbe, nehezebben tartják meg a közösség szabályait), lesznek lassabban
fejlődők, alacsonyabb értelmi szinten állók, érzelmileg "sérültek" vagy érzékszervi-, mozgásos
fogyatékosok, higiénésen elhanyagoltak, és mások, akiknek harmonikus életvezetéséhez az
óvónőnek sokkal több egészségpedagógiai ismeretre, érzelmes kapcsolatra, sajátos törődésre
van szüksége.
Cél:
A társadalomba való beilleszkedés folyamatának megsegítése.
A szociális tanulási formák kialakítása.
Óvodapedagógus feladatai:
 Társas kapcsolatok megfigyelése, alakítása.
 Közös élmények gazdagítása.
 A hagyományok megtartása, érzelmi színezettel töltve.
 Jeles napok megtartása.
 A viselkedéskultúra megalapozása.
 A közösségi élet szokásainkat alakítása.
 Az értékek megbecsülésére nevelés.
 A gyermek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése: együttérzés, tolerancia, társak
érdekeinek figyelembe vétele
 Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések fejlesztésének segítésére
(5.1)
 Teremtsen érzelmi biztonságot és elfogadó légkört. Biztosítson minden nap
lehetőséget a beszélgetésre és mutasson példát a kommunikációra az egymással
való odafigyelésben. Értékközvetítő tevékenysége legyen tudatos. Jellemezze
nyitottság, együttműködés, érzékenység (5.2)
A szocializáció az a folyamat, mely során az egyén megismeri önmagát és környezetét,
megtanulja az együttélés szabályait, viselkedése olyanná alakul, hogy megfeleljen a vele
szemben támasztott követelményeknek.
Legdöntőbb életszakasza az egyéni életútban a 0-6 közötti év. Ebben az időszakban a gyermek
életrevalót gyűjt: „megtanul” érezni, szeretni, örülni, viselkedni, alkalmazkodni.
Meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, az erkölcsi
tulajdonságok, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség megalapozása.
Támogatni kell az akarati tulajdonságok, mint önállóság, önfegyelem kitartás, feladattudat,
szabálytudat normarendszerének kialakítását.
A szocializáció alapja a családi nevelés, a családi értékek, hagyományok. A gyermek
személyiségének alakulásában döntő fontosságú szerepe van a családnak.
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Elsődleges színtér a család, erre épül rá az intézményes óvodai nevelés. A gyermek
személyisége a családi nevelés és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik. Óvodai
nevelésünk akkor lehet eredményes, ha a családi neveléssel sikerül összhangba hozni. Az
együttműködés érdekében megismerjük a családot, méltányoljuk a szülők kéréseit - közös
célunk a gyermek személyiségének fejlesztése, eredményes nevelése, harmonikus fejlődésének
elősegítése.
A gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra
és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz
való kötődés alapja. A gyermekekre figyelő nevelőmunkánkkal, átgondolva igyekszünk
befolyásolni a folyamatot. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös
élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek
erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és
akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának)
fejlődését, a szokás– és normarendszerének megalapozását.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb
és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat a keresztyén kulturális értékek,
hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben,
az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A gyermekek között jelentős eltérések vannak a szociabilitást, az együttműködés szokásait, az
alapvető magatartásmódokat tekintve. Az óvodapedagógus az egész folyamat alakulásában első
számú modell.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek érzelmi nevelése
A sérült, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek érzelmi igénye a személyiség megváltozott
fejlődése miatt fokozottabb, mint ép társaiké. Egy-egy helyzetben jobban kötődnek személyhez,
a változásokat nehezebben tűrik.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel. (gyógypedagógus, pszichológus… stb.)
Óvodánk és tárgyi környezete pozitív érzelmi hatást kell, hogy kiváltson: esztétikus
berendezések, tárgyak. A felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek kapcsolatban tükröződik a
megértés, az elfogadás légköre, szeretetteljes megnyilvánulásokkal ötvözve. A kiemelt
figyelmet igénylő sérült gyermeknél is az érzelmi hatás fontos eszközének az élmény-nyújtást
tekintjük. Az élmény-nyújtásnak kiemelkedő pedagógiai fontosságot tulajdonítunk, mert a
közös élmény megélése során gyakran elmosódnak, ill. megszűnnek a testi és a fizikai
képességek különbözősége: színházlátogatás, farsang stb.
A sérült kiemelt figyelmet igénylő gyermekek testi-lelki adottságának különbözősége miatt az
élmény-nyújtás tervezése, szervezése, helyszíneinek megválasztása speciális pedagógiai
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feladatunk, hiszen mind az épek, mind a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére az
élmény meghatározó kell, hogy legyen.
Kiemelt feladata a pedagógusoknak, hogy az ágazati jogszabályban meghatározott
együttműködés a speciális felkészültségű szakemberekkel, a sérülés specifikumainak megfelelő
legyen.
Szocializáció sérült kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetén
Az integráció kiindulópontja az óvoda, hiszen óvodáskorban találkozik a gyermek a családon
kívüli világgal, ebben a korban képes a legtermészetesebben elfogadni társait.
Az integrációs nevelésünk természetes életszituációból indul ki, javára válik a sérült
gyermeknek, mert pozitív szereptanulási modellt kap, igényesebb követelményeket
támasztanak vele szemben
Hasznos az épnek, mert toleranciára, a másság elfogadására, segítőkészségre nevel.
Az elmúlt évtizedben megindult folyamat, melynek a legfontosabb jellemzője, hogy a sérült
gyermeket is elsősorban gyermeknek tekinti, aki valamilyen „mássággal” bír. Ezeknek a
gyermekeknek is joguk van a szeretetre, az emberi kapcsolatokra, a védettségre, a biztonságra,
a megértésre, emberi méltóságuk tiszteletben tartására.
Ennek az emberi létformának az esélyét próbáljuk biztosítani a szocializációs folyamatban, a
társadalom szemléletformálásában.
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3. ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS, NEVELÉS
Cél:



az anyanyelv fejlesztése a kommunikáció formáinak alakítása
anyanyelvünk megismertetése, megbecsülése szeretete

Feladat:
 beszélő környezet kialakítása, helyes mintaadás, szabálykövetés;
 az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori
sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire, és ismereteire építve
biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további
élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi
környezetről;
 sokszínű, gazdag élmény- és tapasztalatszerzésre lehetőséget nyújtunk.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztése.
 A gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet,
figyelem, képzelet, gondolkodás- alkotóképesség-) fejlesztése.
 A korszerű műveltség átadása.
 Az értelmi képességek, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődésének segítése,
ösztönző környezet biztosítása. A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet
fejlesztése.
 Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.
 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.
 Nyelvi készség (társalgási, vagy kontexusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd)
fejlesztése.
 Kommunikációs (verbális, nonverbális) jelzések felismerésének, használatának
gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával.
 Együttműködés a logopédussal, gyógypedagógusokkal, családdal a megelőzés és
korrekció érdekében.
 A szociokulturális háttér figyelembevételére épülő differenciált készség, képesség
fejlesztés megvalósítása.
 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált
támogatása a magyar nyelv elsajátításában.
 A kommunikációs és metakommunikációs módszerek és eszközök változatos
használata épüljön be a napi tevékenységekbe. Ösztönözze a gyermekek egymás
közti kommunikációját. (7.2)
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Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, 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 fordítunk
figyelmet.
Értelmi nevelés
Célja:





Feladat:








Az értelmi nevelés a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak,
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása
Értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás – alkotóképesség) fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő ösztönző környezet biztosítása.

Megfelelő érzelmi légkör,
Képzelet és kreativitás fejlesztése játékos, cselekvéses helyzetekben
A gyermekek folyamatos megfigyeléseire, kíváncsiságára, spontán szerzett
tapasztalataira, érdeklődésére alapozva fejlesztjük személyiségüket, úgy, hogy
minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjön.
A tapasztalatok rendszerezése, bővítése különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben
Kognitív funkciók gyakorlásának biztosítása: érzékelés, az észlelés, a figyelem,
emlékezet, képzelet és a gondolkodás.
A gondolkodás, ezen belül kiemelten a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

A gondolkodás fejlesztésének feladatait a gyerek gondolkodásszintje és műveletvégzése
határozza meg.
Amely lehet:
☺ Szemléletes-cselekvő
☺ Szemléletes- képszerű
☺ Nyelvi gondolkodás
Az óvodás korú gyermeknél ezek a szintek koegzisztálnak. Ezek olyan problémaszituációt kell,
hogy teremtsenek, melyek megoldása közben több gondolkodási művelet gyakorlására kerülhet
sor.
Az érzelmek és az akarat nevelése
Feladatunk még a gyerekek intellektuális nevelése, érzelmeinek fejlesztése is.
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Amennyiben a gyerek spontán kíváncsiságára, érdeklődésére helyesen építünk, akkor ez tartós
személyiségjeggyé válhat.
Fel kell ébresztenünk a gyerekekben a felfedezés, a tudás örömét. Ezt a sikerélményeik
megerősítésével érhetjük el.
Lényeges, hogy biztosítsuk a gyerekek önállóságát. Hagyjuk, hogy maguk lássák, és oldják meg
a problémákat, mert akkor valóban szívesen vállalkoznak a feladatok elvégzésére. Az önálló
tevékenység arra is serkenti a gyerekeket, hogy megpróbáljanak tartósabban és szándékosabban
figyelni, az ismereteket megjegyezzék és visszaemlékezzenek rájuk. Ezáltal egyre kitartóbban
dolgoznak, tehát fejlődnek akarati tulajdonságaik is. Ösztönözzük a gyerekeket, hogy egy-egy
feladat megoldása közben kitartóan próbálkozzanak, mivel a problémamegoldás kitartó
próbálkozást kíván.
Értelmi képességek
A gyermek érdeklődése
érdeklődés iránya, területei
érzékelés észlelés
érzékelés: látás, hallás, szaglás, ízlelés,
bőrérzékletek: tapintás, hőmérséklet, fájdalom érzékelése,
észlelés: vizuális (látás):
tudatos szemmozgás, szemfixáció, vizuális zártság, vizuális időrendiség, vizuális ritmus,
helyzetek, vizuális memória
alaklátás, formaállandóság, tapintásos, mozgásos észlelés
térpercepció, hallásészlelés, keresztcsatornák
vizuális tapintásos, auditív, kinesztetikus
hallás-tapintás
szem-kéz koordináció
emlékezet
rövid- hosszú távú
vizuális auditív, taktilis, szeriális, motoros, kinesztetikus
figyelem
spontán: vizuális, akusztikus
irányított: vizuális akusztikus, taktilis, kinesztetikus, tér-időészlelési
sajátosságai: terjedelem, tartósság, megosztottság, átvitel, koncentráció, elterelhetőség
Szándékos-önkéntelen (spontán)
Képzelet
Alapformái: reproduktív (újraalkotó), produktív (alkotó)
Gondolkodás
gondolkodási szint
gondolkodási műveletek: általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, differenciálás,
összefüggések felfogása, absztrahálás, következtetés, ok-okozat, csoportosítás,
válogatás, rendszerezés szabályalkotás
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számolási képességek számsorismeret, mennyiség és számfogalom ismerete,
halmazalkotás, szimbolumértés, formaészlelés, alakállandóság, szabályalkotás,
csoportosítás
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
1. SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az
óvodai nevelésnek. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek
számára.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő, nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés
eredményességéhez.
A sajátos nevelési igényű
közreműködését igényli.

gyermek

fejlesztése

speciálisan

képzett

szakember

Intézményünkben engedélyezett pedagógusi létszám: 22 fő
 18 fő óvodapedagógus – több tanfolyami végzettséggel, másoddiplomával
 a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez szükséges képzésben
részesült
 legalább egy német nemzetiségű óvodapedagógus8
 3 fő gyógypedagógus– teljes munkaidőben foglalkoztatottak
 Pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak
 Logopédia, szomatopedagógus
 1 fő utazó gyógypedagógus a sérülési típusoknak megfelelően
 1 óvodavezető
 óvodapedagógus, közoktatási szakértő
 gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szak
A technikai dolgozók elvégezték a dajkaképző tanfolyamot, munkájukkal részt vállalnak
a sikeres együttnevelésben.
A pedagógiai munkát segítő dolgozók létszámának alakulása:
 1 fő gazdasági ügyintéző
 1 fő kertész
 9 fő dajka
 2 gondozó, takarító
 3 pedagógiai asszisztens
 1 gyógypedagógiai asszisztens

8

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét és eredményességét az óvónők, dajkák
példamutató együttműködése határozza meg.

1.1 Pedagógiai elveink (Etikai Kódex)
(Tartalma minden dolgozóra vonatkozik)
A pedagógus szakma megbecsülése és védelme megköveteli, hogy óvodánk dolgozói
magasrendű erkölcsi normák alapján dolgozzanak és éljenek.
Az Etikai Kódex összeállításánál figyelembe vettük az érvényben levő törvényeket,
rendelkezéseket, állásfoglalásokat, mint: az Emberi Jogokról Szóló Egyezmény, Köznevelési
törvény, a Közalkalmazottak Jogállásáról Szóló Törvény, a Gyerekek Jogairól Szóló
Nemzetközi Egyezmény, Diákjogi Charta.
Az Etikai Kódex azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyek
betartását a BPSz elvár a tagjaitól, és törvénnyel nem szabályozottak. E kódex alapul szolgálhat
a vitás etikai kérdések eldöntésében.
Alapelvek
I.
A pedagógus személyiségével, szakmai felkészültségével összefüggő etikai
követelmények.

A pedagógus egész személyiségével nevel, követendő pozitív erkölcsi mintául szolgál.

Nyíltan vallja világnézetét, s tiszteletben tartja mások világnézeti elkötelezettségét.

Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, kultúráltsága, munkamorálja példaértékű. Kellő
önismerettel, önbecsüléssel, önkritikával rendelkezik. Igényli az emberi és szakmai
megújulást. Munkájára a humanitás a demokratikus gondolkodásmód jellemző.

Magatartásában és megjelenésében példamutató. Az emberi kapcsolatokban segítőkész,
kiegyensúlyozott és mértékletes.

Sem kollégáit, sem a rábízott gyerekeket, sem a szülőket nem illetheti megbélyegző
kijelentésekkel.

Káros szenvedélyektől, megbotránkoztató, közízlést sértő magatartástól mentes életet él.

Intézményünk kommunikációs formája a magázódás.

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott
mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

Internetes portálokon, közösségi oldalakon nem nyilatkozhatnak az intézmény dolgozói
az óvodát érintő kérdésekről. Egyéb témákban minden nyilvános oldalon kötelező a
kulturált, etikai normákat szem előtt tartó szóbeli, írásbeli és képi megnyilvánulás, amely
az óvoda hitelét nem rontja.
II.
☺

Munkahelyi kapcsolatok etikai normái
A nevelőtestület, és az óvoda alkalmazottjai kölcsönösen megbecsülik és tisztelik
egymást, hatékony munkakapcsolat kialakítására törekednek. Egymásról szülők és
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☺
☺

gyerekek előtt elmarasztaló véleményt nem nyilvánítanak. A felmerült konfliktusokat
kulturáltan, megértéssel, az okok megszüntetésével próbálják megoldani.
A pedagógus, valamint az óvoda alkalmazottjai semmilyen formában sem élnek vissza
kollégáik, a gondjaikra bízott gyerekek, s azok hozzátartozói bizalmával.
Munkája szabad szellemi tevékenység, a társadalom által meghatározott célokhoz
szabadon választhatja meg a módszereket. A pedagógus toleráns más pedagógiai
irányzatokkal szemben, s tiszteletben tartja a sajátjától eltérő eredményes módszereket.

III.
Pedagógus – gyerek kapcsolat etikai normái

Megfelelő környezet, légkör biztosításával elősegíti, hogy a gyermekek tudják vállalni
önmagukat. Megmutathassák tényleges tudásukat, képességeiket maximálisan
továbbfejlesszék.

A pedagógus viselkedését, tetteit, szavait a gyermekekért érzett felelősség hatja át.

Gondoskodik arról, hogy a gondjaira bízott gyerekeket semmilyen hátrányos
megkülönböztetés ne érje / képesség, vagyon, rang, vallás, bőrszín /. Tiszteletben tartja
a gyermekek és azok szüleinek világnézetét

Saját intézményének neveltjeit magán úton, külön díjazásért nem taníthatja.
IV.
A pedagógus – szülő kapcsolat etikai normái

Az intézményes nevelés – oktatás kiszolgáltatott helyzetbe hozza a gyerekeket és a
szülőket, ezzel a helyzettel soha nem élhet vissza! Munkája során partnernek kell
tekintenie a gyermekeket és azok szüleit. Nevelési tanácsaival segíti a gyermekek
harmonikus személyiségfejlődését.

Eredményes munkát csak a családdal összhangban érhet el, ezért segíti a családokat
hasznosítható, pontos információkkal, emberbaráti szeretettel.

Nevelő – oktató munkája nyilvános, nem titkolhatja el sem az eredményeket, sem a
kudarcokat, hibákat.

Semmiféle előnyszerzésre nem használhatja fel a szülőkkel gyerekeik által létrejött
kapcsolatot!
V.





A titoktartás etikai normái
A pedagógusoknak és a közalkalmazottaknak titoktartási kötelezettségük van, mindazon
információkra vonatkozóan, amelyek a gyermekekkel és azok hozzátartozóival
kapcsolatosak, ezen információk csak a gyermek érdekében tevékenykedő személynek
vagy intézménynek adhatók át, megfelelő körültekintés és felelős döntés mellett.
Az óvoda belsőéletével kapcsolatos belső információk szolgálati titkot képeznek.
Informatikai és adatkezelési szabályok betartása
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2. TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk kilenc csoportos óvoda. Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program
megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezései
biztonságosak, a gyermekek kényelmét szolgálja, megfelel testméreteiknek, biztosítja
egészségük megőrzését, fejlődését. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő
munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsenek lehetőséget a szülők fogadására.
 Lehetővé tesszük a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítését, és
körülvesszük harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal.
 A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a
biztonságukra figyelemmel helyezzük el
 Az óvoda egyidejűleg biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai
munkatársaknak, lehetőséget teremt a szülők fogadására.
Óvoda helyiségei:
A régi részben elhelyezkedő két csoportszobához tartozik egy egészségügyi kiszolgáló egység
(mosdók, zuhanyzók, WC-k – melyek kapaszkodókkal vannak ellátva).
Új részen minden csoportszobához mosdó és gyermeköltöző tartozik
 Csoportszobáink berendezései:
 esztétikusak, könnyen tisztán tarthatók, biztonságosak, gyermekeinknek
gerinctámasztó székeket biztosítottunk
 Játékeszközeink korcsoportnak megfelelőek, segítik a kreativitást, logikus
gondolkodásukat, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. Ízlésesek,
praktikusak, az alkotókészséget fejlesztik, színesek, jó minőségűek.
Ösztönzik a gyermekeket az élmények, tapasztalatok többszöri átélésére,
valamint lehetővé teszik mozgásigényük kielégítését.
 Szintetizátor, s a gyerekek által naponta használt zenei eszközök
rendelkezésére állnak.
 Sószoba: a légúti megbetegedések megelőzését szolgálja, az intézményben működő
alapítvány, és pályázatok finanszírozásából.
 Fejlesztőszobák (3db)
 Nevelői szoba
 Munkatársi öltözők
 Konyha
 Irodák
 Egészségügyi helyiségek felnőttek részére
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 Tornaszobánk jól, biztonságos tornaszerekkel van felszerelve: csúszásmentes
gumiszőnyegek, Ayres terápiás eszközök, mozgásfejlesztő Wesco termékek, labdák, karikák,
Bady Roll hengerek, bordásfal stb. Gyógypedagógiai fejlesztő szobákban az egyéni
differenciált fejlesztéshez szükséges, Ravensburger manipulatív eszközök állnak rendelkezésre.
A fejlesztőeszközöket a nyilvánosan meghirdetett pályázatokból biztosítottuk, és az
intézményben létrehozott Pro Facultate alapítványból próbáljuk a jövőben is biztosítani.
A német nemzetiségi csoport csoportszoba berendezése is, tükrözi a nemzetiségi kultúra
egyes sajátos, jellemző jegyeit.
A nemzetiségi neveléshez szükséges eszközök: könyvek, kiadványok, fejlesztő eszközök,
bábok, képkártyák, laptop, CD-k
Udvarunk rendelkezik biztonságos, esztétikus mozgásfejlesztő eszközökkel, amelyek további
folyamatos fejlesztésre várnak.
3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, valamint a gyermek együttműködő
képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a
gyermeknek.
A napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos szerepe van a
tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakításának, szem előtt tartva a játék
kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
Napirend, hetirend
A napirend és hetirend tervezésénél, szervezésénél biztosítjuk a feltételeket, megfelelő
időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységekhez. A napirend igazodik a
különböző tevékenységekhez, és a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van
a helyi szokásokra, igényekre. Az egész nap során érvényesülnie kell a folyamatosságnak és a
rugalmasságnak.
A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, és a szabad játék kiemelt szerepét
tarjuk szem előtt. A napirendet és a hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják
ki.
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TEVÉKENYSÉG
kezdete:

vége:

600

900

900
920

920
1015

1015

1200

1200

1245

1245

1500

1500
1520

1520
1800

A tevékenység megnevezése:

Érkezés a csoportba, szabad játék, szabadon választott tevékenység.
Tevékenységekben megvalósuló tanulás. Fejlesztő foglalkozások.
Tisztálkodás.
Terítés, előkészületek a tízóraihoz.
Tízóraizás.
Szabad játék, szabadon választott tevékenység. Tevékenységekben
megvalósuló tanulás. Fejlesztő foglalkozások.
Készülődés a levegőzéshez (öltözködés). Levegőzés
Öltözködés, tisztálkodás, készülődés ebédhez.
Ebéd
Teremrendezés, ágyazás, tisztálkodás.
Mese, pihenés
Ágyazás, tisztálkodás, készülődés uzsonnához.
Uzsonnázás.
Játék, szabadon választott tevékenység.

Csoportszervezés
Az óvoda teljes nyitva-tartásának idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja.
Gyógypedagógiai egyéni fejlesztések órarend szerint történnek előzetes mérések és
egyeztetések alapján.
Területei:
 komplex gyógypedagógia fejlesztések (felzárkóztatások)
 logopédiai fejlesztések
 mozgásfejlesztések (szakszolgálat-konduktor)

Óvodai dokumentumok
Minden dokumentumunkat az aktuális jogszabályi előírásnak megfelelően alkalmazunk.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését, és fejlesztését, fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, valamint az óvodapedagógusok által
készített feljegyzések, dokumentumok is szolgálják.
Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes
óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus
feltétlen jelenlétében és közreműködésével.
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az
óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
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Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség
szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló
intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.
Dokumentumok:
a) a felvételi előjegyzési napló,
b) a felvételi és mulasztási napló,
c) az óvodai csoportnapló,
d) az óvodai törzskönyv,
e) egyéni fejlesztési terv,
f) munkanapló forgalmi napló
g.) gyermek portfólió
Pedagógiai programunkhoz alkalmazkodva készítettük el csoportnaplóinkat, amelyre sajátos
arculata mellett jellemző a kötelező dokumentumok jelenléte.
A német nemzetiségi nevelést megvalósító csoportban a dokumentáció a következő elvek,
szabályok szerint történik:
A csoportnapló tartalmi része és külső megjelenési formája a többi csoport által használt
formátumban két nyelven, németül és magyarul valósul meg (egyedi csoportnapló).9
Tartalmazza:
A csoportnapló tartalmazza:
Tervezés nyelve:
 a gyermekek nevét és óvodai jelét,
magyar, német10
 a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül magyar, német
megadva a három év alatti, a három, négyéves, a négy-ötéves,
az öt-hatéves a hat-hétévesgyermekek számát, a sajátos
nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek
számát, akik bölcsődések voltak, akik a nevelési évben
tankötelessé válnak
 a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és
a tevékenységeket,
 a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó
hetirendet napi bontásban,
 a nevelési feladatokat,
 a szervezési feladatokat,
 a tervezett programokat és azok időpontjait,
 a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő
bontásban – tanulás tervezése:

9

magyar, német
magyar, német
magyar, német
magyar, német
magyar, német
magyar - német

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség

10
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vers és mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás,
kézimunka, mozgás, a külső világ megismerése,
 az értékeléseket,
magyar, német
 a hivatalos látogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a magyar, német
látogató nevét és beosztását
Fejlődési napló, mérőlapok
A mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően készítjük el. Pedagógiai programunkhoz
készítettük el a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a „Gyermek portfóliót”,
amelynek tartalma:
 anamnézis
 a gyermek fejlődésének mutatói (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés),
valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel
kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,
 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,
 amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a
fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,
 a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket
 a mérés – értékelés számítógépes program alapján működik
Felvételi mulasztási napló
 a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és
idejét, állampolgárságát, (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a
jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát), lakóhelyének, tartózkodási helyének
címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,
 a felvétel időpontját,
 az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
 a szülők napközbeni telefonszámát,
 a megjegyzés rovatot tartalmazza: a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a
megjegyzés rovatban feltüntetjük a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét,
címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett
felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
A gyermeket akkor kell a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése
megszűnt.
Gyógypedagógiai dokumentumok
Gyógypedagógusaink által használt dokumentumok:
 forgalmi napló,
 munkanapló,
 egyéni fejlesztési terv,
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gyógypedagógiai órarend,
éves munkaterv,
fejlődést nyomon követő mérőlapok, vizsgálatok-Difer, artikuláció, dyslexia szűrések,
látás –hallás.
4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető
feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a
személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a
lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
Az óvoda és a család
Óvodapedagógusaink figyelembe veszik a családok sajátosságait,
együttműködésünk során érvényesítik az intervenciós gyakorlatot.

szokásait,

A kapcsolattartás formái – színterei intézményünkben:
 Beiratkozás alkalmával minden szülőt tájékoztatunk az integrációs programunkról,
szemléletünkről, megismerkedik gyermeke leendő óvónőjével
 Családlátogatás (még az óvodába kerülés előtt) – anamnézis felvétele ekkor történik, és
meghívjuk a családot az első közös óvodai eseményre, játszónapra
 Beszoktatás (kiválóan alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az óvodai életet,
szokásokat, s mintát kapjon gyermeke neveléséhez),
 Napi kapcsolattartás – elengedhetetlenül szükséges, hogy a szülő teljes mértékben
tájékozott legyen, a gyermekével történt napi lényeges eseményekről.
 Szülői értekezletekre óvodapedagógusaink és gyógypedagógusaink felkészülnek
mindazokkal a témákkal, amelyek a szülőket foglalkoztathatják. Előtte közvéleménykutatást tartunk. A csoport életéről videofelvételeket vetítünk (a felvétel előtt a szülők
hozzájárulását kérjük), teával és aprósüteménnyel kínáljuk vendégeinket. Az iskolába
készülő gyerekek szülei részére találkozót szervezünk óvodánkban a leendő elsős
tanítókkal, így lehetőség nyílik az iskola programjának megismerésére, személyes
találkozásra az iskola képviselőivel. Az óvoda nagycsoportos gyermekeivel
rendszeresen részt veszünk az iskola által szervezett ünnepélyeken, ismerkedő órákon,
előkészítő foglalkozásokon (kézműves foglalkozások, népi gyermekjátékok… stb.).
Nem csupán passzív résztvevők egy-egy találkozón, hanem aktívan, szituációs
játékokkal dolgozzák fel a felmerülő problémákat.
 Fogadóóra
 Minden nevelési évben két alkalommal, illetve szükség szerint az óvodapedagógusok,
és gyógypedagógusok a gyermekek fejlődési menetéről tájékoztatják a szülőket. Ezt a
szülők írásban is megkapják, és észrevételeiket megtehetik, valamint részvételüket
aláírásukkal igazolják.
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Nyílt napok (az időpontot egyeztetjük a szülőkkel). Ezen a napon lehetőséget
biztosítunk, hogy valamennyi csoport életébe betekintést nyerjen, és az új pedagógiai
módszereket is megismerje.
Kézműves délutánokat szervezünk a szülőknek, ahol szülő – gyerek – óvónő együtt
tevékenykedik. Betekintést kapnak a különböző technikákról. Ötleteket adunk az
otthoni szabadidő hasznos eltöltésére, és a különböző, óvodában használt játékszereket
bemutatjuk a szülőknek.
Jeles napjaink: mobilitási hét/nap, állatok hete/napja, Mikulás-várás, Karácsony,
magyar kultúra napja, egészségnap, farsang, tűzoltó-nap, tűzvédelmi nap, föld napja,
víz napja, anyák napja, évzáró, nagycsoportosok ballagása, Arany nap, Ezek az
ünnepeink nyilvánosak, alkalmasak a család és óvoda kapcsolatának mélyítésére.
Szülői szervezet megbeszélései: évente három alkalommal, de szülői igény szerint
bármikor. A szülői képviselet tájékoztatása az óvodában megoldásra váró feladatokról,
a megoldások közös kidolgozása ezeken a megbeszéléseken történik.

Szülői jogok és kötelességek
Óvodánkban biztosítjuk a szülői jogok érvényesülését.
 A nevelési intézményt szabadon megválaszthatja (tájékoztatjuk sajátos arculatunkról a
beiratkozni kívánó szülőket).
 Ismertetjük az óvoda nevelési programját és a házirendet.
 A sajátos nevelési igényű gyermek lakóhelyén, elhelyezés hiányában a jegyző segítségét
kérje a gyermek óvodai neveléséhez.
 Gyermeke fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez,
tanácsokat, segítséget kap;
 Lehetőséget biztosítunk, hogy részt vegyenek a szülői szervezet képviselőinek
megválasztásában, és az érdekeiket érintő döntések meghozatalában.
 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát.
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke
óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon.
 Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.
 A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen
a foglalkozásokon, személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak
szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, valamint, hogy az
oktatási jogok biztosához forduljon.
A család és óvoda együttműködése érdekében elvárjuk a szülőtől, hogy:
 Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez megfelelő
feltételekről
 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét és a tankötelezettség teljesítését
44

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja



Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és ehhez adjon meg minden elvárható
segítséget
 Tartson rendszeresen kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal
 Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet
magatartási szabályainak elsajátítását.
 Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait
 A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, szakértői
bizottságokon, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a
fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok
kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
Óvodai felvétel
Az óvodás korú, ép gyermekek óvodai felvétele a hagyományos módon történik, azzal a
különbséggel, hogy a szülőket tájékoztatjuk az integráció lényegéről.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatosan keresik fel intézményünket, mivel
szakértői bizottsági vizsgálatra van szükség a felvételhez.
A szakértői bizottság véleményében az intézmény kijelölt óvodaként kell, hogy szerepeljen,
mert ebben az esetben tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkozások heti óraszámát, melyet a
sérülési típusnak megfelelő szakkal rendelkező gyógypedagógus lát el.
Az óvoda nyílt nap keretén belül, beiratkozás előtt bemutatja az intézmény szakmai
sajátosságait, és az integrációs programot. Lehetőséget biztosítunk a család számára a csoport
életébe való bepillantásra. Leendő kiscsoportosaink meghívót kapnak az Arany napunkra, mely
már hagyományaink szerint május utolsó péntekje.
Szülőkkel való kapcsolat: a beszoktatás előtt a gyerekeket otthoni családi környezetében
látogatjuk meg. Lényeges megismerni az otthoni életritmust, a család szokásait, elvárásait
gyermekükkel szemben. A beszélgetés során a sajátos nevelési igényű gyermekekről kiderül,
hogy mikor vették észre, hogy gyermekükkel valami gond van, milyen kezelésben részesült,
kihez fordultak segítségért. Az anamnézis felvétele ilyenkor történik.
A gyermekek, különösen a különleges gondozási igényű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
beszoktatása a csoportokban nagyon lassan és fokozatosan történik. A szülők bejöhetnek,
megismerhetik az óvodai élet sajátosságait és az óvodapedagógussal együtt szoktatják be a
gyermeket.
Több esetben egészséges gyermeknek a szülője azért választotta óvodánkat, mert azonosulni
tudnak pozitív szemléletünkkel és így látják biztosítva gyermekük empatikus képességének
kialakulását.

A német nemzetiségi csoport szervezése, jelentkezés és felvétel sajátosságai:
Azok a gyerekek, akik nem német nemzetiségi származásúak, abban az esetben kerülhetnek a
nemzetiségi nevelést folytató csoportba, ha:
 ha van férőhely a nemzetiségi nevelést folytató csoportban
 szülő nyilatkozatban hozzájárul a német és a magyar nyelv párhuzamos
használatához,
45

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja




gyermekek életkora 5-6 év (iskola-előkészítő év)
a csoportlétszám nem haladja meg a maximális 25 főt11

Kapcsolattartás egyéb intézményekkel
Fenntartó
Az intézmény működési feltételeinek biztosításához, a magas színvonalú nevelőmunka
ellátásához szükséges az együttműködés a fenntartó önkormányzat képviselőivel
(polgármester, jegyzői hivatal, különböző önkormányzati osztályok
A biztonságos és gazdaságos működtetés alapja, feltétele az önkormányzat gazdasági és
műszaki osztályaival történő együttműködés.
Német Nemzetiségi Önkormányzat, nemzetiségi szervezetek
A kerületben működő érintett helyi német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve
szeretnénk dolgozni. Feladatunk a német nemzetiséghez kapcsolódó szervezetekkel
kapcsolatfelvétel,

egymás

munkájának,

kultúrájának

megismerése,

közös

részvétel

rendezvényeken, ünnepélyeken.12
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az
óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint szakmai kapcsolatot tart fenn.
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
életében.
 A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a
szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és
kezdeményező.
Óvodapedagógus feladata:
 A gyermekek személyiségének fejlesztésénél vegye figyelembe az egyéni fejlődési
ütemet. Ismerje fel a személyiségfejlődés nehézségeit nyújtson segítséget, ha szükséges
kérjen szakembertől segítséget (4.2)
 Különféle kommunikációs csatornákon keresztül tartson kapcsolatot közvetett és
közvetlen partnereivel, és aktívan vegyen részt a szakmai munkaközösség munkájában.
(7.3)
 Intézményen belüli és kívüli szakmai fórumokon aktívan vegyen részt, legyen nyitott
mások visszajelzésére és keresse a fejlődés lehetőségeit (7.4)

11
12
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Szakmai, szakmaközi együttműködésekkel (gyermekszemész, fül-orr-gégész,
gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus,
gyógytornász, a különböző mozgásterápiák képviselői, stb.) segítse a gyermekek
fejlesztését.
Teremtsen lehetőséget a társas tanulás helyzeteire. (GYP 3.3)

Közvetlen partnereink: a gyermekek, a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, a szülők, a
fenntartó.
Közvetett partnereink:
Oktatási Minisztérium, Családvédelmi és Gyermekjóléti szolgálat, Gyermekotthon,
Gyámhatóság, szponzorok és támogatók (alapítvány), Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet,
a Nevelési Tanácsadó, az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, Korai Fejlesztő
Központ, óvoda gyermekorvosa, védőnői hálózat, a kerület általános iskolái, ELTE BGGYTF,
Civil szervezetek, Pedagógiai oktatási központ – Oktatási Hivatal, Magyarországi Németek
Pedagógiai Intézete13
Igyekszünk a kerület iskoláiban integráltan elhelyezni sajátos nevelési igényű gyerekeinket.
Bölcsőde: kapcsolat felvétel a kerület bölcsődéiből érkező sérült gyerekekkel és szüleikkel.
Fejlesztés iránya: óvodai bemutató foglalkozásokra meghívjuk a bölcsődei gondozónőket.
Kerületünk általános iskolái: bemutató foglalkozások szervezése, iskolalátogatások, szülői
értekezletek a nagycsoportos gyerekek szülei részére. A fejlesztés iránya: foglalkozásokra,
gyógypedagógiai fejlesztésekre meghívjuk a tanítókat, és a speciális iskolák érdeklődő
pedagógusait is.
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola különböző Tanszékei számára
rendszeres szakmai gyakorlat vezetését vállaljuk.
Korai fejlesztő központ: szakmai konzultációk rendszeresen és szükség szerint, a gyerekek
beilleszkedésének folyamatos közös nyomon követése, esetmegbeszélések.
Országos Rehabilitációs és Szakértői Bizottságok: szakmai konzultációk rendszeresen és
szükség szerint, gyerekek beilleszkedésének folyamatos közös nyomon követése,
esetmegbeszélések.
Szakértői Bizottság tagintézménye (Nevelési Tanácsadó): folyamatos a kapcsolattartás.
Iskolaérettségi vizsgálatok elkészítése, szakvélemény készítése. Feladatköre kibővült:
beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében, ha a fejlesztő
foglalkoztatást óvodánk biztosítja, ezért a Nevelési tanácsadó figyelemmel kíséri, ellenőrzi,
hogy a szakvéleményben javasolt fejlesztést kapja-e a gyermek, kapcsolattartás
pszichológussal.
EGYMI: folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk
Egészségügyi hálózat: védőnő, fogorvos, családgondozó és ÁNTSZ.
13
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A fejlesztés iránya: óvodai programunk bemutatása, megismertetése ezeknek az
intézményeknek a munkatársait meghívjuk bemutató foglalkozásokra, szakmai fórumokra,
szülőkkel való beszélgetésekre. Szakmai konzultációs lehetőségeket is biztosítunk.
Forrásház: folyamatos kapcsolatot tartunk.
Kulturális intézmények: rendszeres színház könyvtár és kiállítás látogatók vagyunk.
Fenntartó: helyi óvodai program jóváhagyása, gazdálkodással kapcsolatos teendők egyeztetése,
költségvetési tervezet jóváhagyása, fejlesztések, felújítások, karbantartások megbeszélése,
pályázatok, vezetői választások meghirdetése, SZMSZ jóváhagyása, vállalkozási
tevékenységek engedélyezése, az alapítvány működésének engedélyezése, alapító okirat
módosítása.
A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi
önkormányzatokkal, szervezetekkel.
Megfelelő tárgyi és emberi segítségnyújtással, befogadó nevelésünkkel a sérült emberek is
képesek az épek világában alkotó módon, tartalmas örömteli életet élni. Ők is hordoznak
magukban lelki, szellemi értékeket, amit képesek átadni a külvilágnak. Úgy gondoljuk, hogy
az óvodai integráció segítségével megalapozzuk a másság elfogadását, biztosítjuk az egyenlő
hozzáférést és az empatikus készség fejlesztését a felnőtt korra. Ehhez a munkához széleskörű
kapcsolatrendszert igyekeztünk kiépíteni. Szeretnénk a további munkában ezeket a
kapcsolatokat erősíteni.
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

Fő tevékenységi formák
1.

Játék;

2.

Verselés, mesélés

3.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

4.

Mozgás

5.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

6.

A külső világ tevékeny megismerése

7.

Német nemzetiségi nevelés14

8.

Munka jellegű tevékenységek

9.

Tevékenységben megvalósuló tanulás

10. Hagyományok, ünnepek

14
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1. JÁTÉK
Cél:




A gyermekek szabad elhatározásából származó önmegvalósítása, vágyaiknak,
érzelmeiknek, elképzeléseiknek önkifejezése, kiemelt jelentőségű, tájékozódó,
kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység.
A gyermekek elemi szükséglete a szabad játék minél optimálisabb szintű kielégítése a
megfelelő feltételek biztosításával, támogató magatartással, a szülők
szemléletformálásával.

Óvodapedagógus feladatai:
 A játékhoz szükséges objektív és szubjektív feltételek biztosítása (légkör, idő, hely,
eszköz, élményszerzési lehetőség) a különböző játékformákhoz.
 Sokoldalú tapasztalatszerzésen keresztül segítjük kibontakoztatni érzelmeiket, a társas
kapcsolatok kialakulását, beszédkészség fejlesztését.
 A gyermek autonómiájának tiszteletben tartása, kooperáció, tolerancia, szolidaritás
kialakítása és megtartása.
 Egyéni fejlődési ütem és a különbözőségek figyelembe vétele.
 Fantáziájuk, hangulataik, érzelmeik szabad megnyilvánulásának segítése, támogatása
 Az együttes játék örömének felfedeztetése
 Figyelje meg a gyerekek játéktevékenységét, elemezze a személyiségfejlődés
szempontjából (4.1)
Az óvodás korú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, örömforrása a
játék. A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze.
Integráló tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. Játék
közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak, információt adnak magukról, belső
világukról, kellemes és kellemetlen élményeikről. A kisgyermek a külvilágból és saját belső
világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja, híd a képzelete és a valóság
között.
Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha
a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti
játékkapcsolatok kialakulását is.
Itt alakulnak társas kapcsolatai, gazdagodnak szociális érzelmei, és a világról szerzett
tapasztalatai, ismeretei.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás
felelősségét. Ezzel, illetve feltételteremtő tevékenységével, szükség és igény szerinti
együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával éri el az élményszerű, elmélyült
játék kibontakozását.
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A játék elengedhetetlen feltétele a derűs, nyugodt légkör, amelyet elsősorban a csoportban
dolgozó óvodapedagógusok biztosítanak. A gyermekek szabadon dönthetnek abban, hogy kivel
játszanak, milyen játékot választanak, milyen témát dolgoznak fel, milyen eszközzel jelenítik
meg azt, milyen helyet választanak, és mennyi ideig tart játékuk.
A játékos légkört segíti a sok új ötlet, a kellő időben adott segítség, megerősítés. A szabad játék
során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudnak játszani önállóan vagy társaikkal.
A játékhoz megfelelő helyre, időre, élményszerzési lehetőségre, egyszerűen alakítható, a
gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagokra és játékeszközre van szükség.
Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
Az óvodai játék színtere a csoportszoba és az óvoda udvara.
A gyermekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy amíg erre nem képesek, az
óvónő segítségével alakítják ki játékuk számára a megfelelő helyet.
A hely biztosításában minden esetben igazodunk a gyermekek napi igényeihez.
Vannak azonban állandó játéksarkok, játékhelyek, pl.: babakonyha, mesesarok, autópályaszőnyeg. A csoportszobában az egyes játékeszközöknek kijelölt helyük van. Ez azért jó, mert
megkönnyíti a játékelrakást a gyermekek számára. Az észlelési térben elhelyezett játékoknak
jelentős szerepe van a játékkezdésnél.
Az óvodánkat körülölelő füves udvar bőséges lehetőséget nyújt a változatos udvari játékhoz. A
három részre felbontott udvaron 2-2 csoport osztozik. A tágas füves tér kiválóan alkalmas
nagymozgásos tevékenységhez, pl.: ügyességi és sportjátékok, közlekedési játékok, de
szerepjátékokhoz is. A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron.
Az 5-6-7 éves korú gyermekeknél biztosítjuk akár a több napon keresztül tartó játékot. A játékra
fordított idő mértékét mindig a gyermekek játékhangulata, játékigénye határozza meg. Annyi
időt biztosítunk ezekre a játékokra, amennyi szükséges ahhoz, hogy minden gyermek átélhesse,
megtapasztalhassa a játék élményét.
A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet.
A gyermekek a kellemes és kellemetlen élményeiket újra élik a játékban.
Ezek az egyéni élmények változatosak a családi háttér különbségeiből adódóan.
Az ingerszegény környezetből érkező gyerekek egészséges személyiségfejlődése érdekében
különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás biztosítása. Ezek a közös élmények
intenzitásukkal játékra inspirálnak. Pl.: séták, közös ünnepek, kirándulások, táborozások stb.
A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják és gazdagítják a
gyermekek elképzeléseit. A gyermekek számára éppen úgy lehet bármely tárgy, anyag,
felnőttek által használt eszköz a játék tárgya, mint a kizárólag játék céljára készült játékszer.
Engedjük a gyerekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait, így a
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véletlen cselekvéshez örömszerzés társul. Ez az örömszerzés ad alapot a cselekvés többszöri
megismétléséhez, amely szinte ritmikusan jelentkezik.
Óvodánkban valamennyi csoport rendelkezik tematikus játékszerekkel: ezek a valóságos
eszközök, használati tárgyak kicsinyített másai. Pl.: gáztűzhely, babák, autók, kéziszerszámok
stb., különböző képességeket fejlesztő játékszerek, pl.: képes lottók, kártyák, kirakós játékok,
érzékelőjátékok.
Polifunkcionális játékszerek, pl.: építőkockák, konstrukciós játékszerek, dramatizáláshoz
szükséges eszközök, pl.: bábok, jelmezek, és népi játékeszközök.
Olyan játékeszközeink vannak, amelyek modernek, ízlésesek, praktikusak, egyszerűek, jól
variálhatók és nem veszélyeztetik a gyermekek testi épségét. Az udvari játékeszközök a
nagymozgást elégítik ki, de ha az időjárás engedi, és van mód, kirakjuk a mobilizálható
tornaszereket, asztalokat, székeket a babaházba, így biztosítjuk a nyugodt, kreatív játékot.
A játékban fejlődik: figyelmük, emlékezetük, képzeletük, kreativitásuk, gondolkodásuk,
problémamegoldó képességük, nyelvi kifejezőkészségük. A társakhoz és a szabályokhoz való
alkalmazkodási képességük, együttműködésre való képességük. A játékuk megfigyelése
tájékoztat bennünket a gyermekek értelmi és érzelmi állapotáról. A gyermekek játékmódja –
bánásmódja a játékeszközökkel, viselkedése a játék folyamán – egyéb információkkal
kiegészítve lehetőség az érzelmi állapot, esetenként a családi és óvodai történések
tükröződésének megismerésére. A magát biztonságban érző, kiegyensúlyozott óvodás játéka
elmélyült, önálló, nyugodt, ötletgazdag. Kapcsolat kezdeményezésében a társaival és mások
kezdeményezésének elfogadásában kiegyensúlyozott.
A gyermekek játékában keverednek a különböző játékformák, folytatódik az a fajta
manipulálás, amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorló játék. Az
óvodapedagógus biztosítja minden csoportban a játékeszközöket a gyakorló játékhoz, s
játékában mintát ad a helyes használathoz, elrakáshoz. Ez a tevékenység jól fejleszti a szemkéz koordinációt és hat a laterális dominancia kialakulására.
A konstruáló játékhoz kapcsolva jelenik meg a barkácsolás elsősorban az óvodapedagógus által
barkácsolt kellékek készítésével, amit az óvodapedagógus a gyermek aktív bevonásával hoz
létre. Feladatunk, hogy a gyermek élje át az „én készítettem” örömét.
Már a legkisebbeknél is megjelenik a szimbolikus - szerepjáték. A beleélő képesség fokozása
érdekében sok kelléket, jelmezt, eszközt használunk, melyet közösen készítünk el. Az eszközök
úgy vannak elhelyezve, hogy a gyerekek bármikor használhassák őket.
A gyermekek olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi és szabályjátékokat játszanak,
amelyek könnyen betarthatók. Igyekszünk olyan szabályjátékokat tervezni, amelyek a
nagyfokú mozgásigényt kielégítik. Megadjuk a gyerekeknek azt a lehetőséget, hogy ők maguk
is alkossanak szabályokat.
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A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására.
Az óvodapedagógus által kezdeményezett anyanyelvi játékok teret adnak az artikuláció,
szókincs, kifejezőképesség fejlesztéséhez. Pl.: hangutánzó játékok, fonémahallás fejlesztő
játékok, légzési technikát segítő játékok, szinonimakereső játékok.
Sikerkritériumok az óvodáskor végére:
 A gyermekek képesek kitartóan több napon keresztül egy azon játéktémában
együttesen részt venni.
 Változatos szerepekben vesznek részt a játékokban.
 Játékukban dominánsan jelentkezik a szimbolikus - szerepjáték.
 Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására
 Viselkedésükben megjelennek a társas együttélés alapvető erkölcsi normái.
 Interakciójuk gazdag, kulturált, érthető.

Játékra nevelés a sajátos nevelési igényű gyerekeknél: ugyanaz, mint az épeknél,
játékhasználatot megtanító, a fantáziát, az elemi kreativitást fejlesztő foglalkozás.
Enyhén értelmi sérülteknél: u. a. mint az épeknél.
Játék a mozgáskorlátozottaknál: u. a. mint az épeknél, kiegészítve
A gyakorló játéknál a beszédbeli problémák hatására akadályozottá válik a hangok, szavak
ismételgetése. A mozgás és ritmusvisszaadás is sérült, mely később kommunikációs
problémákhoz vezethet. A játékszereket, eszközöket, az esetleges fogásbeli illetve
manipulációs nehézségek miatt nem tudja megismerni, a velük való játék akadályokba ütközik.
Szimbolikus - szerepjátéknál a problémát az okozza, hogy kevesebb tapasztalata van a világról,
az emberekről, a jelenségekről a mozgás akadályozottsága végett. Ezért sivárabb, vagy sokszor
meg sem jelenik a szerepjáték. Akadályt jelenthet a kommunikációs zavar is.
Szabályjátékoknál: az oly sokszor végzett mozgásos szabályjátékokban a mozgáskorlátozott
gyermekek csak segítséggel vagy módosítva tudnak részt venni.
Az épek vigyázzanak sérült társaikra, és a sérülés mértékétől függően a mozgáskorlátozott
gyermekek is igyekezzenek alkalmazkodni társaikhoz.
A mozgáskorlátozott gyermekek számára nagyobb hely kell, hogy megfelelően tudjanak
mozogni.
Fontos a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, hogy a gyermek biztonságban érezze magát,
figyelmét a játéktevékenységre tudja összpontosítani.
Ezeknek lehet idegrendszeri sérülés az oka, de akkor is megjelennek, ha nem tudják normális
mozgásigényüket kielégíteni, vagy ha unatkoznak.
Ezeket úgy tudjuk korrigálni, ha megnöveljük az együttjátszás, együttmozgás idejét és ez által
sok új érdekes tapasztalathoz segítjük.
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2. VERSELÉS, MESÉLÉS
Cél:
Megalapozzuk a gyerekek irodalomhoz fűződő érzelmi viszonyát.
A mese és a vers az anyanyelv közegén át, tanítson az emberi kapcsolatokra, mélyítse az
önismeretet, segítse a világ megismerését.
Óvodapedagógus feladata:
 Segítse az erkölcsi érzelmeiket, esztétikai fogékonyságukat.
 Fejlessze a gyerekek beszédét, kifejezőképességét, helyes és szép kiejtését,
 Alakítsa a gyermek beszédének helyes hangsúlyozását és beszédritmusát.
 Bővítse óvodásaink szókincsét, fejlessze értelmi képességeit.
 Szilárdítsa meg a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásokat a figyelem fenntartásának
egyezményes jelzéseit.
 Ismerjék meg a mese és vers önkifejezési lehetőségeit: alkossanak saját verseket és
meséket, bátran kombinálják mozgással, ábrázoló tevékenységekkel.
 Fontos feladat a kultúrkincs továbbörökítése
A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a
gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. A magyar népköltészet, a népi, dajkai
hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra,
verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik
legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás
eszközeivel- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.
Játék, mese, vers azért állnak közel egymáshoz, mert mindegyik iránt érdeklődés él a
gyerekben, amelyet fokozott aktivitással és örömmel él át. A mese különösen alkalmas az
óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására.
A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál.
Mesét hallgatni “jó játék”. A szeretetteljes, állandó biztonságot sugárzó légkör alapfeltétele
annak, hogy a gyerekek felfigyeljenek a mesére, végig hallgassák, később maguk is kérjék.
Különösen fontos, hogy megfelelő hangerővel és tempóval jól artikulálva adjuk elő a műveket.
A verseknél kihasználjuk a hangutánzó szavak, színek adta lehetőségeket. A verselés, mesélés
mindennapos tevékenységgé válik óvodásaink életében. A mesélővel való személyes
kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát.
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Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi
hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi - a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A legtöbb kiscsoportba kerülő gyereknek van már irodalmi élménye, amely többnyire a
képeskönyvek, leporellók nézegetéséből, lapozgatásából áll.
Kiscsoportban a beszoktatási időszakban különösen fontosnak tartjuk a személyes
kontaktusteremtést a gyerekekkel. A személyhez kötődő mondókázgatás játéka a bensőséges
kapcsolatteremtésen túl az irodalmi élmény befogadását előkészíti, megalapozza.
Fontos, hogy a mese, vers átadásakor tudatosan éljünk a kommunikáció eszközeivel: tekintet,
gesztus, mimika, testtartásunk, hangunk.
Kiscsoportban fontos, hogy a mese ne legyen hosszú, egyszerű szerkezetű, tartalmilag érthető,
nyelvileg képszerű legyen. A láncszerkezetű mesék, a gyerekek mindennapi életével
kapcsolatos elbeszélések, de különösen az állatmesék felelnek meg a kicsik érdeklődésének.
Pl.: Móricz Zsigmond: Iciri - piciri , Török és tehenek
A középső csoportos gyerekek már több ismerettel rendelkeznek, érdeklődési körük is bővült,
mesetudatuk fejlettebb, így már követni tudják a bonyolultabb, hosszabb meséket, megértik az
összetettebb jellemű mesehősöket, megérzik a mese tréfás, humoros hangulatát, pl.: Aranyos
kiskakas. Nagyhatalmú sündisznócska, Sündisznócska lovagol, Visszajött a répa… stb.
A sok tapasztalat, élmény, ismeret következtében a mesei kettős tudat már kialakult, figyelmük
tartós, érdeklődési körük szélesebb, a gondolkodásuk sokat fejlődött.
A nagyok már megértik és élvezik a hosszabb terjedelmű, bonyolult szerkezetű, összetettebb
mondanivalókat tartalmazó tündérmeséket, realisztikus, novellaszerű meséket a klasszikusaink
által gyerekeknek írt elbeszéléseket, és a modern technika jelenségeivel foglalkozó
elbeszéléseket.
A környező világban végbemenő változások a gyerekekre is hatással vannak, érdekli őket, a
modern technika termékei, különféle gépek és azok működése (holdutazások, hajózás,
repülőgépek).
Képesek olyan elbeszélések, mesék befogadására is, amelyek művészi képeikkel, nyelvükkel,
hangulatukkal hatnak.
A gyerekeknek örömet jelent, ha az élményszerű mesét többször hallhatják, ha a hőssel újból
azonosítják magukat.
Tisztában vannak a mese mesevoltával.
A hallott egyszerű meséket önállóan tudják dramatizálni, bábozni.
A vers a szavakkal való csodálatos játék. Érzelmeket, meghittséget, mulatságot, ismeretet nyújt.
Mindig helyzethez, tartalomban, hangulatban oda illő verset választunk.
A gyerekeket megismertetjük a népköltészet ízes, őszinte népies kifejezéseivel, de ezek inkább
a passzív szókincsüket gyarapítják. A mai modern mesékből megtanulhatnak olyan szavakat,
kifejezéseket, amelyeket a mindennapi életben is használunk. A foglalkozásokon azonban
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nemcsak arra van lehetőség, hogy szép, stílusos nyelvezetű műveket hallgassanak meg, hanem
arra is, hogy maguk is gyakorolják: versismétlés, mesedramatizálás, bábozás. Óvodánkban az
etnikai kisebbség életmódját, kultúráját (mese, vers, ének, sajátos szín és formavilága)
szokásait, hagyományait, tárgyi emlékeit tudatosan építjük foglalkozásaink keretébe.
A bábjátékban a gyermek világa, mese és a játék kel életre, konkrét képszerű gondolkodáshoz
közelálló, népszerű megfogalmazásban. Mozgásos cselekményes jellegzetessége, áttekinthető
színes formavilága az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak megfelelő.
A bábjáték sokoldalú nevelő hatása összetett voltából ered. Bábjátéknál a mozgás és szó
egybekapcsolódásából alakul a játék, ez a két tevékenység fejlesztő hatással van a gyerekek
kézmozgásának összerendezésére és a beszédkészség fejlesztésére. A bábu élőként hat, fejleszti
a gyermek érzelmi, akarati életét és fantázia világát. Befolyásolja a gyermek közösségbe
illeszkedését, a megismerési folyamatait fejleszti.
Felhasználjuk az enyhén értelmi fogyatékosok mozgás, játéktevékenység, beszéd, mese iránti
érdeklődés és fantázia fejlesztésére.
Oldjuk a gyermek gátlásosságát, például beszédhiba esetén: félszeg, gátlásos gyerek a bábu
álarca mögé tud rejtőzni, feszültségét áthárítja a bábura, kijátszhatja lelki sérülését, rossz
élményeit, izgalmát, konfliktusait, szorongó önmagáról elfeledkezik.
A dramatizálás fejleszti saját testükről alkotott képüket, megismerik testrészeiket és azokkal
végezhető mozgásokat, fejlődik és finomodik látásuk, hallásuk, gazdagodik verbális kifejező
készségük.
A gyerekek számára ezekhez a tevékenységekhez eszközöket biztosítunk, melyeket barkácsolás
keretében a gyerekekkel együtt készítjük el.
Az óvodai élet egészét átható folyamat az anyanyelvi-irodalmi nevelés. A mese, a vers ősi
forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a
gyermekeknek. A beszéd az önkifejezés fontos eszköze, ezért az anyanyelvi nevelésnél a
szókincs bővítése, a sajátos nyelvi formák elsajátítása, a nyelvtanilag helyes beszéd, a
mondanivaló árnyalt megfogalmazása a célunk.
Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges az óvodapedagógus sajátos példája (odafigyelés,
meghallgatás, beszélgetés).
Differenciáltan foglalkozunk a nyelvileg hátrányos helyzetű, fejlesztendő gyerekekkel.
A bábozás, dramatizálás szerves része az anyanyelvi nevelésnek, melyen keresztül tükröződnek
a gyerekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A
gyerekek kifejezhetik, átélhetik, eljátszhatják saját érzéseiket, érzelmeiket, mely által fejlődik
személyiségük.
A nem beszélő gyerekeinkhez a tevékenységek közben kérdéseinkkel, magyarázatainkkal,
utasításainkkal fordulunk, így biztosítjuk, hogy ők is tevékeny részesei legyenek az
eseményeknek.
A beszédhibák javítását és a nem beszélő gyerekeknél a beszédindítást a logopédus végzi.
A hallássérült gyermeket közel ültetjük a mesélőhöz.
Az igazán szép magyar beszédre törekszünk, a szupraszegmentális tényezők érvényesítésével.
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A hallássérült gyereket is szereplési alkalomhoz juttatjuk, ez ösztönző hatással van a
beszédfejlődésére.
A mondókák, versek gyakorlásában együttműködünk a szurdopedagógussal, és a szülőkkel.
Sokat beszélünk hozzá, hiányos mondatait kiegészítjük, kijavítjuk, célunk, a hallásfigyelem
fejlesztése, a beszédfejlődés, és a szókincs gyarapítása.
Elvárjuk, hogy a már elért szintet teljesítse.
A gyengén látó gyerekek főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz
képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják használni látásukat. Nevelésük speciális optikai
eszközök segítségével a vizuális megismerés útján történik, de jelentős szerep jut a hallási és
tapintási analizátor kompenzatív működésének is.
Kiemelten fejlesztési terület: látásnevelés (látásmaradvány használatának megtanítása, távoli és
közeli környezetben), nagymozgás fejlesztése (térbeli tájékozódás a látás felhasználásával,
mozgáskoordináció, mozgásbiztonság) Pl.: báb, dramatizálás
A gyengén látó gyerekek gondolkodás és beszéd fejlődését a látásos élmények hiányossága
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. Játék
közben fejlődik a gyerek beszéde, emlékezete, gondolkodása, szélesedik érdeklődési köre,
gazdagodik érzelemvilága. Beszéd hallgatásával, reprodukálásával jól fejlődik a gyermek
hallása. Meséket mondunk neki, játszunk vele és rövid versekre, mondókákra tanítjuk.
Észrevételeit szavakban is rögzítse.
A képek megfigyeltetésére is hasznos, lényeges, hogy jól válasszuk ki az erre használt
könyveket, képeskönyveket. Rajzunk legyen határozott színű, körvonalú, a háttérből
kiemelkedő, nem elaprózott tagoltságú. Az ilyen képeket, rajzokat alaposan figyelje meg a
gyerek.
A mese, vers hallgatását és tanítását nem korlátozza a látási hiba, több és különösebb fejlesztést
nem igényelnek az alig látók.
A feladatok elvégzéséhez a legjobb feltételeket biztosítjuk (szemüveg használat, kontúrozott
élénk színek, megfelelő világítás, optikai segédeszközök, kézi nagyító, vízszintes asztallap a
helyes testtartás miatt.
Mindig annyit segítünk amennyi szükséges, lépésről lépésre adunk segítséget. Rávezető
kérdésekkel irányítjuk figyelmét a lényegre, elmagyarázzuk és megmutatjuk a tennivalókat.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában,
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat
Sikerkritériumok az óvodáskor végén:
 A gyermekek szívesen mondogassák a mondókákat, verseket
 Igényeljék a mesehallgatást.
 Meséljenek, bábozzanak, dramatizáljanak társaik és maguk szórakoztatására.
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Tudjanak meséket, történeteket kitalálni, és azokat megjeleníteni.
Fejlődjenek nyelvi képességeik (nyelvtanilag helyes beszéd) új fogalmakkal bővüljön
szókincsük. Alakuljon ki a kontextusos beszéd.
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3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes
országépítés.”

kis pedagógiai kérdés, hanem
Kodály Zoltán

A zenei nevelés az érzelmeken keresztül hat a gyermekre, s ezzel felkeltheti zenei érdeklődését,
formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Hatására a gyermek szeret énekelni, játszani,
dúdolgatni, szívesen hallgat zenét. Eközben fejlődik hallása, éneklési készsége, ritmusérzéke,
harmonikus, szép mozgása.
Cél:
A közös éneklés, a közös játék megszerettetése, a közös játék örömének megszerettetése, olyan
zenei élménynyújtás, amely fogékonnyá teszi a gyermekeket a szép befogadására, formálja
zenei ízlését, emberi magatartását, megalapozza zenei anyanyelvünket.
Óvodapedagógus feladatai:
 A gyermekek életkorát, és az adott csoport képességszintjét figyelembe véve, igényes
zenei anyag válogatása.
 A megfelelő dalanyaggal és hangszerekkel éneklési készségük, ritmusérzékük, zenei
hallásuk, emlékezetük, zenei önkifejezésük fejlesztése.
 Zenei ízlésük formálását elsősorban a magyar népzenével, életkoruknak megfelelő
zenei alkotásokkal, és más népek dalaival biztosítjuk.
 Figyelembe vesszük a nemzeti, etnikai kisebbség sajátos kultúráját, helyet biztosítunk
megismerésének.
 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal.
 A sérült gyermekek sérülésének figyelembevételével egyéni fejlesztésük
gyógypedagógus közreműködésével (mozgás – látás - hallássérült, értelmileg
elmaradott gyermekek).
Az ének-zenei nevelés a gyermekek és az óvodapedagógus kezdeményezésére az egész napot
áthatja. Az éneklés, a zenélés, a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt
minta utánzásával.
A mozgás, a ritmus, a zene egymástól elválaszthatatlan egységben jelent zenei élményt az
óvodáskorú gyerekek számára. A komplex zenei tevékenységekben elsősorban a közös mozgás,
éneklés jelenti a gyerekek számára a legnagyobb élményt, s eközben az anyanyelvhez
hasonlóan élik meg a zenét, mint a hangulatok, érzelmek, a jó közérzet fontos kifejezőjét.
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az
éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs
művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek és zenei
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kreativitásának alakításában. Programunkban a “Kodály”-hagyományokra építünk, alapként
Forrai Katalin: „Ének az óvodában” című könyvét használjuk.
A zenei nevelés szervezeti formái
A zenei nevelésben elválaszthatatlan a gyermekek által asszociáció révén kezdeményezett ének,
énekes játék, valamint az óvodapedagógus által felajánlott lehetőség.
A zenei hallás, ritmus és formaérzék-fejlesztés, a beszédhanggal való játékok, a környezet
hangjainak megismerése, felismerése, a játékos képességfejlesztés, a mondóka, gyerekjátékok,
táncok, dalok és népdalok tanulása az óvodapedagógus példaadásán túl a tervszerűséget is
feltételezi. A zenei nevelést tudatosan, tervszerűen, ugyanakkor a gyermeki spontaneitást
figyelembe véve kell alkalmazni.
A magyar zenei nevelés épít a népi hagyományokra, őrzi, és tiszteletben tartja azt pentatónia).
A gyerekjátékok szövegeiben, dallamaiban a régi népköltészet egyes alkotásainak nyomát nagy
hatását is megtaláljuk.
Sokszor a gyermekjátékok őriznek meg a mai ember számára olyan kulturális örökséget, amely
különben már elveszett volna. A népi gyerekjátékok nagy része a felnőttek munkáját, szokásait
utánozta. (lakodalmas, ölbeli játék, állóka, keringölő, höcögtető, természet változása,
névnapok, jeles ünnepek. Pl.: Farsang, Húsvét, Pünkösd, Karácsony stb.).
Az óvodások zenei nevelésében ezen kívül helyet kaphatnak gyermekeknek írt dalok,
zeneművek, hangszeres zene, szervezhetünk számukra zenehallgatásként rövid hangversenyt,
hallgathatunk lemezfelvételt, audiókazettát, de a legfontosabb első élményt, maga az óvónő
szerezze saját énekhangjával, szép, esztétikus előadásával.
A gyermek nyelvi képességeit fejlesztjük mondókákkal, gyerekdalokkal:
A mondókák, dalok szövegének hanglejtését, ritmusát, hangsúlyait pontosan követi a
gyermekdal.
Az ismétlődő mozdulatok által lelassított szavak a szép pontos kiejtésre serkentenek, és az
örömteli játékban a sokszori ismétlés sem fárasztó.
Az új szavak a szókincset bővítik, a mozgással egybekötött cselekvések a szavak pontos
megértését segítik. A képzelet, a fantázia, a költői képeket, mesefigurákat színesíti. Ezért a
zenei nevelés az irodalommal, az anyanyelvi neveléssel van a legszorosabb kapcsolatban.
Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
A gyermek sérülésének figyelembevételével egyéni fejlesztésük a speciális gyógypedagógus
segítségével:
Mozgássérült, mozgásában korlátozott gyermek zenei fejlesztése:
Zenei képességek fejlesztése, mint az ép gyermekek esetében.
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☺

Játék, mozgás körében szomatopedagógussal (konduktorral) megbeszéljük a
lehetőségeket a sérülés mértékétől függően. A közös játékban mindig kap a sérült
gyermek is szereplési, játék lehetőséget.

Látássérült gyermek zenei fejlesztése:
☺ Zenei képességek fejlesztése, mint az ép gyermekek esetében különös gondot fordítunk a
zenei képességek fejlesztésére, hiszen a látássérült gyermek egyéb képességei
fejlettebbek az átlagnál, zenei tehetsége kiemelkedő lehet.
☺ Játék, mozgás körében ügyeljünk a biztonságra. Építünk az ép gyermekek empátiás
készségére, segítőkészségére.
☺ A speciális gyógypedagógussal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és megbeszéljük a
gyermek fejlődését.
☺ A gyengénlátó gyermeknek mindig legyen szemüvege

Enyhe fokban értelmileg sérült gyerekek esetében:
☺ Zenei képességek fejlesztése a gyermek egyéni adottságainak megfelelően, érzelmi
életének alakításával, a gátlások oldásával.
☺ Folyamatos a kapcsolattartásunk az óvoda gyógypedagógusával, a fejlesztési lehetőségek
megbeszélésére.
☺ Fokozottan figyelembe vesszük a gyermek igényét, /időtartam / csökkent
koncentrációképességét, pontatlan intonációját, utánzóképességét, mozgásutánzását.
☺ Módszereink: rendszerességre nevelés, gesztussal kísért egyszerű utasítás, mely
személyre szól, zene, ritmus, sok ismétlés.
Hallássérült gyermek esetében:
☺ Fokozottan felhasználjuk, és építjük az “Óvodai fejlesztési program nagyothalló
gyermekek számára” zenei nevelési részét, melynek fejlesztési területei:
☺ Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés
Mindig figyelemmel követjük a hallókészülék használatát, működőképességét.
A gyermek mögött állva a készülékbe beszélünk, ugyanakkor arra is ügyelünk, ha szemben
állunk vele jól érzékelhesse a szájról olvasást, és arcmimikát.
Rendszeresen kapcsolatot tartunk a szurdopedagógussal figyelemmel követve a gyermek
fejlődését.
A zenei nevelés tartalma hallássérült gyermek esetében
Akusztikai figyelem felkeltése:
☺ Hangokra való felfigyelése, annak tudomásul vétele, a hang jelenlétének és eltűnésének
visszajelzése.
☺ Hangszerek hangjának elemi szintű megkülönböztetése.
☺ A környezet hangingereire való felfigyelés, és azok differenciálása.
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☺

A magas és mély hangok megismerése, megkülönböztetése.

Tánc, ritmus, zenehallgatás:
☺ Mondókák, gyermekdalok, egyenletes lüktetésének, ritmusának átvétele, grafikus
visszajelzése.
☺ A néptánc elemeivel való megismerkedés, ezek játékos keretben való gyakorlása, népi
szituációs játékok játszása a jeles napokhoz kötötten.
☺ Utánzóképesség, mozgás leképezés, mozgássorok emlékezetben tartása és felidézési
képességének folyamatos fejlesztése.
☺ Hagyományos és népi játékok, népi eszközök megismerése, játékos használatuk.
☺ A különböző dalhangszerek, ütőhangszerek játékos elsajátítása, együttes ütemű és
ritmusos játékok öröme.
Hallás és ritmusfejlesztés vers és mesehallgatással:
☺ A beszédre való figyelem felkeltése, játékos differenciálási gyakorlattal.
☺ A hallási figyelem és a megkülönböztető képesség, beszédmozgások fejlesztése, ritmikus,
motoros tagolás fejlesztése, zajsorozatok, majd auditív nyelvi sorozatok alkotása.
☺ A ritmus, a hangsúly és a hanglejtés játékos gyakorlatai.
☺ Játékos hangszín differenciálási gyakorlatok az emberi, az állati, a természeti és a
társadalmi környezet hangjainak mind gazdagabb befogadása, értelmezése.
Hallássérült gyermekeknél elérendő szint:
☺ Legyen képes a hang jelenlétének és megszűnésének visszajelzésére.
☺ Tudja differenciálni a jól ismert hangszerek, zörejek, állathangok, járművek hangját.
☺ Különböztesse meg a magas és mély hangokat.
☺ Együttmozgással vegye át a mondókák, gyermekdalok egyenletes lüktetését, ritmusát.
☺ Tudjon néhány percig a pedagógus énekére, hangszeres játékára, gépi zenére figyelni.
☺ Sajátítson el néhány, egyszerű népi szituációs játékot, dalt, mondókát.
☺ Legyen képes néhány elemből álló táncmozdulat utánzására, felidézésére.
☺ Tudjon utánozni, és gyakorlás után felidézni néhány elemből álló nyelvi szekvenciát.
☺ Legyen képes akusztikailag és ritmikailag is jól differenciálható 2-3 tagú szavak,
tőmondatok elkülönítésére.
☺ Legyen képes szóértésre halk ejtés, illetve hangtalan ejtés során is.

Sikerkritériumok az óvodáskor végén:
 Szeressenek énekelni, énekes játékot játszani.
 Tanuljanak meg tisztán énekelni egyedül is.
 Tudjanak dallammotívumot visszaénekelni.
 Mozgásuk koordinálttá váljék, legyen harmonikus.
 Értsék meg a zenei fogalompárokat, és azokat képesek énekléssel, mozgással
alkalmazni.
 Találjanak ki különböző dallamokat, mozgást, ritmust, játékot, vannak ötleteik.
62

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja




Alakuljanak ki baráti kapcsolataik énekes játék közben.
Önmaguktól kezdeményezzenek énekes, zenei játékot napközben.

Úgy készítjük fel a gyermekeket a zenei nevelés során, hogy a zene iránt fogékonnyá váljanak,
tisztába legyenek az egyes zenei alapfogalmakkal, zenei képességeik fejlettebbek legyenek.
Hatékony zenei nevelésre törekszünk, mely figyelembe veszi a zenei közművelődés távlati
igényeit, és ezt az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelően készítjük elő.

63

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja

4. MOZGÁS
Cél:




Az óvodai nevelés célját a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését a nevelés
egymással szoros kölcsönhatásában lévő feladataival oldja meg az óvodapedagógus a
gondozás, nevelés oktatás egységes folyamatában.
Célunk a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, valamint
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermek szabad
mozgáskedve.

Óvodapedagógus feladatai:
 Az egészséges életmódra nevelés, a test fejlődésének elősegítése érdekében a
mozgásigény kielégítése és fejlesztése.
 A szervezet sokoldalú fejlesztésének segítése
 A testi képességek fejlesztése: erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség
 A mozgásműveltség segítése
 A mozgás megszerettetése.
 Mindennapos mozgás lehetőségének biztosítása, valamennyi gyermek számára.
A 3-7 éves gyerekeknek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a
rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő
aktivitást és terhelést biztosító testi nevelés nélkül.
Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll.
A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy biztosítjuk a spontán mozgáslehetőséget az
egyéni sajátosságok figyelembevételével az óvodai nevelés minden napján. Törekedni kell a
gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a
szabad levegő kihasználására. Ezért a nap folyamán minden adódó alkalmat kihasználunk a
mozgásra, ügyelve arra, hogy a spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos
tevékenységeket kiegészítsék az irányított mozgásos tevékenységek.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket
sokszínű változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal
szükséges előkészíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra
hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják 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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A mozgással a szellemi, erkölcsi, és esztétikai nevelést is elősegítjük és olyan értékes jellembeli
tulajdonságokat fejlesztünk, mint az „elhatározóképesség”, bátorság, akaraterő, és
segítőkészség, társra figyelés. Gyermekeink azt is megtanulják, hogy a gyengébbeket segítsék,
megszokják az együttes munkát, a közösségbe való beilleszkedést és megismerik a rend és a
fegyelem szükségességét. Ezek mind fontosak gyermekeinknek az iskolára és az életre való
előkészítés szempontjából.
A mindennapos mozgás tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások, gyakorlatok
képezik, melynek helyszínét az óvónő választja ki (udvar, csoportszoba vagy tornaszoba).
Mindennapos mozgás
A spontán, a szabad játék kereteiben 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,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek,
az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket
és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk.
Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
Legfontosabb elemek a mindennapos testnevelésben:
 mindennapi irányított testnevelés / fél óra
 levegőn való mozgás
 lehetőleg játékok és ne “feladatos” testnevelés
 kihívások a gyermekek számára /pl. eszközhasználat
 olyan feladatokat, játékokat tanuljon, amelyek az önálló szabadjátékban is
alkalmazhatóak.
Sérült gyermekek mozgásfejlesztése
Cél:
A sérült mozgásfunkciók fejlesztése.
Óvodapedagógus feladata:





A mozgásigény felkeltése kielégítése
Segítse a mozgás, mint örömforrás megélését
Mozgással növelje önbizalmukat
Az együtt mozgás élményének nyújtása, mozgásos tapasztalatok lehetőségének
biztosítása
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Az akadályoztatott gyermek mozgásigényének kielégítése speciális feladatok
megoldásával bővül.
A mozgás speciális fejlesztése szakembert igényel, aki komplex módon végzi a mozgás
és a következményes, vagy társuló elváltozások, károsodások terápiáját.

Az óvodai élet során az óvónőnek tisztában kell lennie:

A sérülés okával, a diagnózissal, a tünetekkel

A legszükségesebb teendőkkel

A kóros mozgásformákkal.
Azonban minden esetben a szakemberre kell támaszkodnia.
A szomatopedagógus tervezi a mozgáskorlátozott gyermekek csoporton kívüli fejlesztését és
tanácsot ad a csoporton belüli tevékenységhez, meghatározza a káros és szükséges
mozgásformákat, a korrekciós helyzeteket és a korrekcióhoz vagy fejlesztéshez szükséges
eszközöket.
Többször kell biztatni, helyes módon és mértékben segíteni, hogy örömét és sikerét lelje a
mozgás során. Ezáltal az önbizalma is növekedni fog, és eljut oda, hogy a mozgás öröméért, az
önálló helyzetváltoztatás kedvéért tudatosan képes cselekedni, a fejlesztésben tevékenyen,
örömmel részt venni. Mindezekért óvodánkban nem sajnáljuk az időt és az energiát arra, hogy
sérült gyerekeinket állandóan motiváljuk, késztessük a mozgásra.
Intézményünkben a mozgásigény kielégítése és a mozgásfejlesztés az épek és akadályoztatottak
szempontjából azonosságokat és különbözőségeket feltételez.
A nehezebben járó, és látássérült gyerekekkel gyakran sétálunk az udvaron, segítségünkkel
használják a különböző mozgásfejlesztő játékokat.
Lehetőséget és elég teret adunk, hogy csússzanak, másszanak, guruljanak és a nekik tetsző
módon, állandóan mozoghassanak. Minden mozgásos játékba bevonjuk őket, szerepeltetjük,
főképpen az olyan játékokba, melyeket jól tudnak végezni. Állapotuktól függően késztetjük
őket az ép gyerekek mozgásainak utánzásaira. Látássérült gyermeknél a látásmaradvány
maximális hasznosítására törekszünk. Az egészséges gyerekeket úgy neveljük, hogy közös
mozgásos játékukba vonják be akadályoztatott társaikat is és segítsenek.
A mozgás kielégítésének közös lehetőségei:
☺ A különböző testnevelési játékok, sportolási lehetőségek szervezése a szabadon választott
mozgástevékenység
☺ Séták kirándulások
☺ Sportversenyek, játékos mozgásos vetélkedők
A mozgáslehetőségekbe minden szinten bekapcsolódnak a sérült gyermekek, de annak
kritériumait a gyógypedagógusok határozzák meg a gyermek egyéni állapotának
függvényében. Feltétlenül fontos annak ismerete, melyek azok a káros mozgásformák,
tevékenységek, amelyeket nem végezhetnek. Ezeket gyógypedagógusainkkal - akik heti két
alkalommal foglalkoznak sérült gyermekeinkkel - méretjük fel és beszéljük meg.
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Segítségével tanuljuk meg azokat a mozgásformákat, melyek napi gyakoroltatásával a
mozgásukat könnyíthetjük, segíthetjük, valamint a segédeszközök használatát.
A mozgásigény kielégítésének feltételei:
Óvodánkban a gyerekek az óvoda egész területét birtokolják mozgásigényük kielégítése
céljából. Saját tornatermünkben speciális mozgásfejlesztő eszközök találhatóak, melyeket ép és
sérült gyermekek jól tudnak használni. A gyermek mozgástevékenysége egyben veszélyeket is
rejt magában. Ezért az óvoda helységeit, udvarát, eszközeit állandó jelleggel felügyeljük,
karbantartjuk. A különböző mozgásformák elsajátítását, annak szabályait a gyerekekben
tudatosítjuk, hogy egyre biztonságosabban éljenek saját képességeikkel, ismerjék fel
korlátaikat, ha szükséges kérjenek segítséget.
A gyengébben látókat verbálisan irányítjuk, a hallássérülteknél figyelünk a gyermek
elhelyezkedésére, hiszen az egyszerű vezényszavakat így tudják szánkról jól leolvasni. Naponta
többször ellenőrizzük a hallókészülék működését az illesztéket és az elemek cseréjét.
A foglalkozások tervezésekor különös gondot fordítunk a gyermek biológiai állapotára és az
esetleges társuló fogyatékosságára. Minden gyerek számára kiemelt a térbeli tájékozódás, a
nagymozgások és a mozgáskoordináció fejlesztése (szem-kéz-láb koordináció fejlesztése).
A sérült gyerekek speciális mozgásfejlesztésben részesülnek a szomatopedagógus
irányításával. A kiemelt feladatokat folyamatosan dokumentáljuk az erre a célra készített
fejlesztő füzetekben, melyben az egyénileg meghatározott fejlesztés menetét tüntetjük fel.
Sikerkritériumok az óvodáskor végére sérült gyermekeknél
 Örömmel szívesen mozogjanak
 Alakuljon ki a természetes mozgásigény
 Tudjanak mozgást utánozni
 Értsék meg az egyszerű utasítást
 Az alapmozgásokban szerezzenek jártasságot
 Lépcsőn kapaszkodva, váltott lábbal közlekedjenek
 Biztosan mozogjanak tornaszeren, játszótéri játékokon
 Tanuljanak meg rövid ideig figyelni a felnőttre és egymásra
 Elemi szabályokat ismerjenek és tartsanak be
 Ismerjék az irányokat, tudnak a térben tájékozódni
 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban és ügyességi játékokban
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5. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek
bátorítására.
Cél: az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására
és az esztétikai élmények befogadására.
Érdeklődés felkeltése a különböző anyagok, eszközök, technikák iránt.
Szívesen rajzoljon, fessen, mintázzon, képalkotást, építést, kézimunkát, környezetalakítást,
műalkotásokkal való ismerkedést.
Maga a tevékenység a fontos, az önkifejezés, nem a „mű”, nem az eredmény.
A tevékenység segítse elő a gyermek látásának, észlelésének, finommotorikájának, szem-kéz
koordinációjának fejlesztését.
Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai
élmények befogadására.
Óvodapedagógus feladatai:
 Az óvodapedagógus biztosítson teret, változatos eszközöket az ábrázoló
tevékenységekhez az egész nap folyamán
 A feltételek megteremtése a gyerekek képi, plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló
és konstruáló képességének fejlődéséhez
 Fejlesszük képi gondolkodásukat
 Az egyszerű munkafogásokon keresztül ismerkedjenek meg a különböző anyagok,
eszközök használatával, technikai alapelveivel
 A kezdeményező, kreatív légkör kialakítása
 Természetes, jó minőségű anyagokat használjon. Az alkotás során módjuk legyen
szabad eszközválasztásra és megjelenítésre, így fokozatosan kialakul önállóságuk,
átélhetik a választás szabadságát
 A tevékenységek közben tekintettel kell lennünk a gyerek életkorára, fizikai
teherbíró képességére, fogyatékosságára, ezért az egyes technikák bemutatása csak
lépésről lépésre történhet
 Figyelembe kell venni az egyéni fejlettséget, képességeket
A fejlesztés tartalma:
 Képalakítás
 Plasztikai munkák
 Építés
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Közvetlen környezetük díszítése, szépítése.
Érzelmileg fontos tárgyak, események különféle megjelenítése, témák ábrázolása.
Ismerkedés művészeti alkotásokkal

Anyanyelvi neveléssel való kapcsolata
 Változatos élményekkel és a mi beszédpéldánkkal fejleszthető, a kifejező
hanghordozás, a változatos szókincs, az érzelmeket megjelenítő viselkedés.
 Megfigyelésük során rengeteg alkalom adódik a vizuális észlelő apparátus, a
keresztcsatornák működtetésére, s ez által fejlesztésére, tökéletesítésére (szem fixációs
működése, egészészlelése, vizuális időrendiség, ritmus, vizuális memória fejlesztése,
alak- formalátás fejlődése).
 Közös tevékenységeink jó alkalmat adnak egy-egy jóízű beszélgetésre, ami közben
sokféle verbális fejlesztési lehetőségünk nyílik cselekvések, testrészek, irányok, térbeli
viszonyok stb. megnevezésére, tudatosítására. Egy közös élmény elmondása illetve
lerajzolása után felhívhatjuk a gyerekek figyelmét, hogy a közös élményekből mindenki
mást ragad ki, mást mesél el, más szavakkal, mást rajzol le, más színekkel. Vegyék
észre, hogy a rajzokból, szavakból mások is megismerik érzéseiket, gondolataikat.
Támaszkodjunk a gondolkodás és a kifejezőképesség (beszéd, ábrázolás) kapcsolatára.
 A téri észlelés, térbeli formai képzetek gazdagítása, az eszközök használata, irányok,
arányok nyelvi kifejezése elősegíti az iskolai írás- olvasás megtanulását. Beszéddel
kísért ábrázoló tevékenység jó gyakorlási forma a beszédhibás gyerekek számára, mert
a nyugodt tevékenységi helyzetben a szép beszéd élményét élheti át (főleg a dadogós
gyerekek). Eközben nagy tereket mozog be, s rengeteg verbális ismeretekre is szert tesz.
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:
Cél:








Cselekvési vágy felkeltése, egyéni képességekhez igazodó differenciált
fejlesztés, sikerélmény biztosítása.
A látásteljesítményük szinten tartása, javítása amennyire lehetséges.
Gyengénlátóknál a vizuális észlelés fejlesztése, segíti a látásmaradvány
megőrzését, fejlesztését.
A manipuláció elősegíti az ujjak ügyesedését, és ez lehetővé teszi a világ
pontosabb megismerését.
Az ingerek feldolgozásával, a környezet pontosabb felfogása.
A gyerekek fejlesztése, az életkoruk, fogyatékosságuk miatti adottságaik és
képességeik által behatároltan.
Kreativitás, érzékszervek, szem-kéz koordinációjának fejlesztése, valóság
megismertetése.
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Óvodapedagógus feladatai:
 Fejlessze a pszichikus funkciókat. A gyerek helyzetébe beleképzelve magát,
tanítsa meg, hogy mikor szükséges tapintás és hallás útján tájékozódnia és mikor
tud emellett a látásra is támaszkodni.
 Látássérülteknél nyújtson minél több érdekes, látásos ingert, mert így
kihasználhatja meglévő látását. Ne éreztessen a gyermekkel soha csalódást, mert
akkor a gyermek ingerült, ideges lesz, még kevésbé tudja megoldani feladatát.
 Főként látássérülteknél az óvodapedagógus figyelje meg, milyen fényviszonyok
között, milyen testhelyzetben, fejtartással, milyen távolságból lát legjobban, mely
tárgyakat, színeket kedveli leginkább. Alakítsa ki számára a legmegfelelőbb
helyet, eszközt.
Sérülési típusok
Mozgáskorlátozott:
Mozgáskorlátozott gyerekeknél a legfontosabb, hogy megtaláljuk a kényelmes, biztonságos,
helyes ülést, helyben „ellazulva” tud alkotni, nem akadályozzák a kóros reflexei,
tónusbelövellései.
Mozgás akadályozottság miatt kevesebb ismerettel rendelkezik a szűkebb és a tágabb
környezetéről, a világról, nem tapasztalja meg kellő mértékben.
Percepció zavarai miatt torzulhat a környezetről alkotott kép, hibás vagy hiányos információk
juthatnak el a gyerekekhez, mely jól lemérhető az ábrázolásban is.
Térformák, síkbeli képek alakítása kisebb- nagyobb akadályokba ütközik a kéz tökéletlensége,
az izmok nem megfelelő működése, koordinációs zavar az izületek elváltozásai, illetve a
mozgástervezés finommotorikus zavarai miatt.
Probléma lehet, hogy gondolkodásban sokkal előbbre jár, mint amit mozgásállapota szerint meg
tud alkotni, ez kudarcélményhez, frusztrációhoz vezethet.
Látássérültek
A gyerekek szemészeti állapota 5-6 éves korra tisztázódik, s ez alapján választható ki a számára
megfelelő iskolatípus. Addig viszont a rendszeres kontroll vizsgálatok nagyon fontosak. A
szemészorvos javaslatait kell kikérni a maradék látás megőrzéséhez.
Ha új feladatot sikertelenül old meg, ismerős, egyszerűbb, játékos elemeket kell ismételni, hogy
élmény legyen számára a látás.
Színes plasztilinnel való gyurmázás, ujjal vagy vastag ecsettel történő festés, rajzolás,
gyöngyfűzés mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermek látását aktivizáljuk és szem- kéz
koordinációját fejlesszük.
Egy- egy cél eléréséhez a szükséges lépcsőfokokon adottságainak megfelelően végigvezetjük a
gyereket. A legközelebbi lépcsőfok elérésének elve érvényesüljön
Hasonló fejlődési lépcsőket járnak be, mint ép társaik, de sérülésük sok helyen változtatásra
kényszerít, határt szab a fejlesztésnek és spontán fejlődésnek. A fejlődésükben elmaradott
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gyerekeknél a gondolkodási műveletek gyengesége miatt a valóság ábrázolása alacsonyabb
szinten zajlik.
Sikerkritériumok az óvodáskor végére:
 Bátrabbak, ötletesebbek legyenek az építésben, téralkotásban.
 Alakítsák ki változatosan a nyitott és zárt tereket, az építmények egyensúlyának
meghagyásával. Vegyenek részt a körülöttük lévő tér, térbeli játékok berendezésében.
 A főbb formai jellemzőket már legyenek képesek megnevezni. Az elemi
térviszonylatokat a képeik kialakításánál egyéni módon jelezzék.
 Élményeiket, elképzeléseiket, képzeteiket változatos eszközökkel fejezzék ki. Legyenek
képesek vezetéssel a környezet, műalkotások, saját munkáik színhangulatát észrevenni,
bátran használják és nevezik meg a színeket.
 Használják változatosan a formákat, a megkülönböztető jegyeket, jellemzőket
hangsúlyozzák ki. Emberábrázolásban jelenjenek meg a részformák (haj, ruha, stb.)
legegyszerűbb mozgással próbálkoznak. Nyilvánítsanak szóbeli véleményt saját
alkotásaikkal, közös munkákkal, műalkotásokkal kapcsolatban.
 Megfigyelés és elképzelés után formákat mintázzanak. Egyszerű játékokat, modelleket,
maketteket készítsenek egyénileg és közösen is.
 A megismert technikákat változatosan, fokozott önállósággal használják (tépés, nyírás,
ragasztás, hajtogatás, stb.) Díszítsenek tárgyakat önállóan, vagy az óvónő segítségével.
 Kezdjenek érdeklődni az érdekes, különleges jelenségek iránt.
 Véleményüket mondják el a környezetükről, és vegyenek részt annak szépítésében,
időnként felszólítás nélkül is.
 Figyelmüket összpontosítsák, technikai tudásukat lehetőség szerint fejlesszék,
aktivizálják. Saját késztetésre egyszerű javítgatásokat kezdeményezzenek játékaikkal,
saját alkotásaikkal.

6. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
„A világot nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
(Indián közmondás)
Cél:
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét
Óvodapedagógus feladata:
 Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet
tevékeny megismerését.
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Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására.



Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés
érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására,
alakítására





gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése,
megszerettetése;
a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;
a helyi sajátosságok felhasználásával az élő és élettelen környezeti tényezők
leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása
a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való
takarékoskodás)
a gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése;



ok-okozati összefüggések felfedezése, élmény feldolgozása;



analízis-szintézis (gondolkodási műveletek fejlesztése, például a testületben közösen
készített rövid természetfilmek lejátszása) kooperatív tanulási környezetben;



a környezet mennyiségi, méreti, formai, sík és térbeli jellemzőinek megfigyelése;



a kirándulások során a természetes, eredeti környezetben tapasztalatszerzés,
élménygyűjtés, egyedi természeti kincseink megismerése élőben és a megfelelő
viselkedési forma gyakorlása;



a természetvédelmet közvetlenül gyakorolják, közösen éljék meg (nem szakítjuk le
a virágokat, nem tördeljük a fák ágait, nem bántjuk az állatokat).





Az óvodában alapozhatók meg a cselekvési és magatartási szokások, az emocionális (érzelmi)
kapcsolatok és az elemi tapasztalatok a környezettel kapcsolatban. A gyermek miközben
felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való,
életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
A gyerekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva kell új ismereteket nyújtani, illetve a
meglévőket mélyíteni, rendszerezni.
Építünk a gyerek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára.
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.
(kirándulások, tárgyak gyűjtése.)
A szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása, a
helyi népszokások felelevenítése.
Nagyon fontos a környezettel pozitív érzelmi kapcsolatot kialakítani. A gyermeki attitűdök
szociális tanulással, mintakövetéssel alakulnak ki.
A közoktatási rendszer első láncszeme az óvoda, ezért már itt szükséges és lehetséges is az
érzelmi viszonyulásokat alakítani és formálni. Az óvodai élet jó példát kell, hogy adjon, ebben
72

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja

meghatározó az óvodapedagógus a maga beállítódásával, tevékenységével, kapcsolataival.
A mindennapok cselekedetei váljanak szokásalakító gyakorlattá.
Az óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, empátiás készsége, színes egyénisége kell ahhoz,
hogy a gyerekek megszeressék környezetüket, ragaszkodjanak ahhoz, s megfelelő ismeretekkel
rendelkezve eligazodjanak benne.
Az óvodapedagógus ismerjen sok mindent, de nem ismerhet mindent. Tudásához a kereső,
probléma-érzékeny, befogadó attitűd kell, hogy párosuljon.
A környezeti nevelés szempontjából a beállítódást fontosabbnak tartjuk, mint az
ismeretmennyiséget. E beállítódás párosul egyfajta igényszinttel, mely hatására folyamatosan
fejlesztjük, bővítjük ismeretanyagunkat. A gyereknek nem a közölt, átadott ismeret
mennyisége, hanem az ismeretre irányuló tevékenység és a felnőtt minta által kiváltott hatás a
fontos. Ezért az óvodapedagógus legyen tájékozott, érdeklődő, részletekre figyelő. Engedjük a
gyereket elmélyülten keresni, kutatni. Kivárjuk az eredményeket. Olyan helyzeteket teremtünk,
ahol a környezetet a gyerekek élményszerűen tapasztalhatják, megfigyelhetik, cselekvő, játszó
részesei lehetnek. Lényeges, hogy érzékeltessük az értékeket. A környezet megismerésére
nevelés hagyományos témái kevésbé behatároltak, s ezáltal tartalmi és módszertani ötleteink
kipróbálására is lehetőséget nyújtanak. A témák szinte kínálják a valóság megtapasztalását, a
játékos cselekedtetés lehetőségét.
Szűkebb természeti és emberi környezeti témák, az ezekről szerzett tapasztalatok, ismeretek az
életkor előrehaladtával lineárisan bővülnek, és koncentrikusan mélyülnek. Ez teszi lehetővé az
alapos megismerést. A környezet megismerése áthatja a gyerek életét, az óvodai tevékenységek
egészét.
A játéktevékenységnek tapasztalatot és megismerést segítő hatása van. A játék az óvodás
gyerek legalapvetőbb tevékenysége. A gyermeki munkát és tanulást is áthatja a játék. Munkánk
során mi is arra törekszünk, hogy a gyerekben meglévő kíváncsiságot éltetve, a számukra fontos
mesevilágot figyelembe véve, realisztikus ismeretekhez juttassuk őket.
A spontán játékhoz kapcsolódva, az önkiszolgáló tevékenységbe építve, beszélgetéseink során,
séta, kirándulás, udvari tevékenység közben ugyanolyan hatékonyságot érhetünk el, mint a
tudatos kezdeményezéseken, foglalkozásokon.
A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják, körülölelik a többi nevelési területet.
Maguk a témakörök is több ponton kapcsolódnak, összefüggnek egymással (pl. testünk – család
– évszak témakörök, és a séták kirándulások alkalmával gyakorolhatjuk a helyes közlekedést
is).
A gyerek kimeríthetetlen kíváncsisággal fordul az őt körülvevő környezetéhez. A mi feladatunk
a kíváncsiság kielégítése, különböző irányba fordítása, a reális, élményszerű tapasztalás
elősegítése. A környezeti nevelés nem korlátozódik a kezdeményezett foglalkozásokon történő
megvalósításra, hanem a nevelés szelleme, tevékenysége és eszközei is áthatják az óvoda
mindennapjait.
Azokat a módszereket alkalmazzuk hatékonyan, részesítjük előnyben, amelyek igazodnak a
gyerekek életkori sajátosságaihoz. Ezek mozgásos játékra, cselekvésre és érzékszervi
megtapasztalásra épülnek.
Az óvodai tanulás a gyerek számára legyen érdekes. Alkalmassá kell őt tenni a megfigyelésre,
elsősorban látni kell megtanítani. A folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tehetjük
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a gyerekek számára, hogy maguk fedezzék fel környezetüket. Amit csak lehet, helyszínen, a
természetben, élőben figyeltessünk és tapasztaltassunk meg a gyerekekkel.
Ki kell alakítanunk azokat a szokásokat, magatartásformákat, melyek a környezettel való
harmonikus együttélést biztosítják. Az ember a természet része, és így kapcsolatban van
önmagával és környezetével.
A környezet összefüggése más nevelési területekkel
Környezet és esztétika
Az esztétikai nevelés magában foglalja a gyerek tágabb természeti és társadalmi környezetéből
szerzett benyomásait, ismereteit is. A gyerek közvetlen környezetében találkozik először a
hangok, illatok, színek, formák stb. világával, az élővilág mozgásával, állandó változásával.
Élményei, tapasztalatai, ismeretei ezekre az ingerekre épülnek, és az óvodai nevelésbe ezeket
komplex módon építjük be.
A környezet, az anyanyelv, irodalom kölcsönhatása
Cél a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal a
biztonságos önkifejezés megalapozása. A napi tevékenységek során többször is mondunk
mondókát, rövid verset. Ezek gyakran kapcsolódnak a környezeti neveléshez (pl. évszakokról,
állatokról, növényekről, testrészekről, ünnepekről). Feladatunk, hogy a természeti környezetet
megjelenítő irodalmi alkotásokat közvetítsünk a gyerekeknek. Beszédkedv felkeltése,
szókincs bővítése.
A környezet- és természetvédelem feladatai
A természetvédelem lényegét egy bölcs kínai mondással jellemezhetnénk leginkább:
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot!
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!
Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”
Cél:
A gyerekekben megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, a természet
tisztaságának, szépségének védelmét.
Feladat:
Az óvódás korú gyereknél alakuljon ki a természet védelme, szeretete és gondozása.
A fejlesztés tartalma
 A gyerekek közvetlen környezetben érzékeljék a természet esztétikumát: hangokat,
színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát stb...
 Óvodába lépéskor a gyerekek az óvoda elfogadása, megszerettetése után
ismerkedjenek az óvoda közvetlen környezetével. Figyeljék meg az évszakok
szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit. Gyűjtsenek terméseket,
leveleket, kavicsokat, tollakat az évszakokra jellemző képeket.
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 Ismerjék meg az óvoda közvetlen környezetét, az utcát, boltokat, játszótereket,
intézményeket. Szervezzünk a gyerekek számára tapasztalat és élményszerző
sétákat.
 Ismerjék a gyerekek az évszakok szépségeit, jelenségeit. az időjárás változását.
Gyönyörködjenek a növényekben. Figyeljék meg az időjárás és az emberek
tevékenységeinek összefüggéseit.
 Végezzünk a gyerekekkel együtt rügyeztetést, csíráztatást, hajtatást.
 Kísérletezzünk vízzel, hóval, jéggel.
 Figyeljenek és ismerjenek meg természeti jelenségeket.
 Tudják bemutatni a családjaik tagjait, otthonukat.
 Látogassunk el a gyerekekkel az orvosi rendelőbe, szolgáltató intézményekbe.
 Gyakorolják a közlekedés szabályait. Ismerjék meg a személy- és teherszállító
járműveket.
 Ismerjék meg a háziállatokat, néhány madarat, bogarat.
 Figyeljék meg a környezet szennyeződését (víz, levegő, föld) a növények fejlődési
feltételeit.
 A szülőkkel közösen megszervezzük az állatok, víz, a Föld, a Fák és madarak
napját.
 Ismerjék meg a felnőttek munkáját, látogassunk el többféle munkahelyre.
 Ismerjék a hónapokat, napokat, napszakokat.
 Közösen látogassunk el középületekbe: múzeumba, színházba, kiállító terembe,
iskolába, vasútállomásra.
 Legyen sok ismeretük a szárazföldi, vízi, légi közlekedésről.
A gyerekek fejlesztése mikrocsoportban közvetlen, tapasztalat- és élményszerző
megfigyelések, séták alkalmával történik. A tapasztalatszerzések lehetőséget adnak a személyes
beszélgetésekre is. Ez segíti a gyerekek szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztését.
Speciális feladatok a sérült gyermekek esetében
Mozgássérült gyerekek
 Ugyanúgy foglalkozunk velük, mint ép társaikkal. Ezen kívül az alábbi területen
igényelnek speciális foglalkozást, egyéni fejlesztést:
 Testsémájuk, testük ismerete, a kóros mozgások, illetve bizonyos esetekben a
mozgásszegény életmód miatt módosul, megváltozik, fejletlen, kóros lehet.
 Az állatokkal és növényekkel való ismerkedést valószínűleg alacsonyabb szintről kell
indítanunk, ugyanis sokszor kevesebb a előzetes ismeretük, tapasztalatuk.
 Közlekedési eszközök ismerete is hiányos lehet, mert gyakran csak autóval közlekednek.
 Számukra különösen fontos a természettel való személyes találkozás, kirándulás,
rövidebb séta.
 Elsődleges cél, hogy a gyerekek önmagukat és környezetüket részletesen és mélyen
megismerhessék.
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Hallássérült, vagy nagyothalló gyerekek
Ugyanazok a feladatok, mint ép kortársaiknál.
Az óvodapedagógus kiemelt faladata, hogy lehetőleg szemben helyezkedjünk el a hallássérült
gyerekkel és helyesen, jól artikulálva beszéljünk.
Ösztönözzük őket is minél több összefüggő beszédre, valamint arra, hogy fejlesszék
szókincsüket és igényeljék a verbális megnyilatkozást.
A környezetből szerzett információk szóbeli megfogalmazására kell törekednünk, valamint
arra, hogy ezeket a gyerekek is képesek legyenek megfelelően elmagyarázni. Kérdezzenek
sokat a megfigyelt jelenségekről. Élményeit, benyomásait szóban fogalmazza meg. Ismerje a
csodálkozás és az ijedtség szavait.
Látássérült, gyengénlátó gyerekek
Ép társaikhoz hasonlóan a látássérülteknél is fontos, hogy amit csak lehet, a valóságban
mutassuk meg a gyereknek. Mivel azonban ők messziről csak foltokat látnak, ezért vigyük őket
közel mindenhez, amihez csak lehetséges. Ha mód van rá, adjuk a dolgokat, a tárgyakat a gyerek
kezébe, s valamennyi érzékszervüket vonjuk be a megfigyelésbe. Meg kell tanítanunk, hogy ne
össze-vissza tapogassanak, hanem haladjanak végig rendszerben a részletekben, és a tapintó
kezeiknek az útját szemükkel is kövessék. Észrevételeiket szavakban is rögzítsék.
Ami méreténél fogva ilyen megismerésre nem alkalmas, ahhoz vigyük őket közel, és legalább
részleteivel ismertessük meg.
Az aliglátó gyerekek világképének kialakítása a kirándulások, séták, programok útján
lehetséges.
A képek és rajzok megfigyeltetése is hasznos lehet. Ezek kiválasztásában fontos, hogy rajzuk
legyen határozott színű, körvonalú, a héttérből kiemelkedő, nem túlzottan elaprózott tagoltságú.
Olyan képeket, rajzokat használjunk, amelyek leegyszerűsített formáik ellenére eléggé reálisak.
Alapos megfigyeltetés után kérdésekkel irányítsuk a gyerekek figyelmét a részletekre.
Ezeken kívül számukra készült speciális feladatlapokat használunk a foglalkozásokon. Fontos,
hogy ezeknek a gyerekeknek testmagasságuknak megfelelő (10-15 fokban döntött) asztalra és
székre van szükségük.
Lényeges a jó megvilágítás is.
A feladatok megoldására vastag, illetve közép vastag filctollat, vagy zsírkrétát használjanak a
gyerekek.
Enyhe fokban értelmileg sérült gyerekek
E gyerekek esetében gyakran van szükség egyéni fejlesztésre.
A játékok, eszközök felhívó jellegét kihasználva növelnünk kell az együttműködő készséget, a
kitartást, a feladattartást.
Külön figyelmet kell fordítani a megfigyelőkészség fokozására is.
Az együttműködéshez nélkülözhetetlen a szándékos figyelem. Ehhez olyan játékszituációt kell
biztosítanunk, amelyben a gyerek velünk szembeni interakciója számára érdekes lesz.
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Fontos, hogy a feladatok egy foglalkozáson belül legyenek változatosak, de ne legyen túl nagy
különbség a régi és újabb feladatok között. Az adott feladathoz illő rövid mondókák, versek,
énekek mondogatását, mutogatását is célszerű alkalmazni (pl. testséma).
A színek megtanításánál, főfogalmak megismertetésénél a nyilvánvaló nagy különbségektől
kell haladnunk az alig észrevehető felé. Lényeges, hogy az értelmi fogyatékos gyerekeknek
kellő időt biztosítsunk a gyakorlásra.
Sikerkritériumok:
 A gyerekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét,
óvodájuk nevét.
 Tudják saját születési helyüket és idejüket.
 Különbséget tudjanak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudjanak
szépségében.
 A gyerekek ismerjék a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket,
esztétikai alkotásokat.
 Ismerjék a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 Ismerjék környezetük növényeit, azok gondozását.
 Gyakorlottak legyenek az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerjék a
közlekedési eszközöket.
 A tárgyakat tudják megszámlálni legalább tízig, össze tudják hasonlítani mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
 Tudják megkülönböztetni a jobbra-balra irányokat, értsék a helyeket kifejező
névutókat (pl. alá, fölé, közé stb.).
 Alakuljon ki a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő jól
érthető beszéd.

Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései
Cél:
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi,
alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és
mennyiségszemlélete
Óvodapedagógus feladata:
 A gyerekek matematikai érdeklődésének felkeltése, kielégítése, fejlesztése.
 Matematikai tapasztalatok és ismeretek nyújtása.
 Értelmi képességek fejlesztése.
 Érzelmek és az akarat fejlesztése
 Iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése.
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Az óvodában a matematikai nevelés is komplex formában, a gyerekek megismerési funkcióinak
gyakorlásában valósul meg.
A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve a matematikai tanulás több formája
nyilvánul meg:
 Utánzásos minta-követő
 Spontán játékos tapasztalatszerzés, az általunk (óvodapedagógus) irányított
megfigyelésre épülő tapasztalatszerzés.
 Gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás
 A gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok.
 Valamint az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek.
1. A gyerekek matematikai érdeklődésének felkeltése, kielégítése, fejlesztése
A gyermek már korán felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi összetevőire. Érdeklődéssel
fordul a matematikai információk felé. A nevelésben építhetünk ezekre a korai tapasztalatokra,
bár ezek pontossága nem megbízható.
Legelső és legfontosabb feladat a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának
segítése, a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. A matematikai viszonyok,
összefüggések, problémák iránti érdeklődés matematikai tevékenységre készteti a gyereket. A
matematikai viszonyok cselekvő létrehozásában, a gondolkodási tevékenységben
megnyilvánuló élénk érdeklődés az ismeretek folyamatos bővülését eredményezi, a
gondolkodást egyre magasabb szintre juttatja.
Ha a gyerekek érdeklődését folyamatosan kiegészítjük, újabb feladatokra irányítjuk,
fokozatosan fejlődik a matematikai ismeretszerzéshez való pozitív viszonyuk.
Az érdeklődésnek különböző megnyilvánulási formái vannak. A gyerekek ebben az életkorban
igen sokat kérdeznek. Kérdéseik között szerepelnek: Mennyi? Mekkora? Hogyan? ami azt
mutatja, hogy a gyereket érdeklik a környezetben fellelhető dolgok , jelenségek matematikai
vonatkozásai is. A gyerek kutató kíváncsiságára, érdeklődésére kell építenünk a matematikai
tevékenységeket is.
2.

Matematikai tapasztalatok és ismeretek szerzése során:
 Biztosítjuk a gyerek tevékenységéhez érdeklődést keltő eszközöket, örömteli
munkára lehetőséget adó helyzeteket. Irányítjuk a gyermek figyelmét a
problémák megoldására, hogy a tevékenység eredményes és sikeres legyen.
 Elemi ok-okozati összefüggések felismertetjük, megtapasztaltatjuk.
 Alakítsuk ki pozitív viszonyukat a problémahelyzetek megoldásához.
 Alakítsuk ki és fejlesszük logikus gondolkodásukat.
 Fejlesszük értelmi képességeiket.
 A gyerekek érjék el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

A környezet megismerése közben a gyermek matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi,
alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik téri, sík-és
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mennyiségszemlélete. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik, így
szinte természetes módon ismerkedik meg velük.
A matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy részük
beépül a beszédükbe.
Feladatunk, hogy figyeljük a gyerekeket, megismerve érdeklődésüket, képességeiket
előkészítsük megtervezzük a csoportra és az egyénre szabott fejlesztési területeket.
Ha felvetett probléma érdekli a gyereket, belső késztetés hatására igyekeznek ezt megoldani.
Hagyjuk a gyereket saját logikája szerint gondolkodni, ha a kínálkozó lehetőségek közül nem
fedezi fel mindegyiket, próbáljuk rávezetni, több oldalról megközelíteni, de semmiképpen nem
oldjuk meg a feladatot helyette, hanem tartsuk ébren érdeklődését, míg rá nem jön minden
variációs lehetőségre. Ezzel fejlődik logikus gondolkodásuk, problémafelismerő és megoldó
készségük. A funkcióöröm és a megerősítés hatására sikerélményhez jutnak a cselekvésben és
a gondolkodásban.
Említettük már, hogy a gyermek korán rendelkezik matematikai tapasztalatokkal.
Az ismeretek kialakításához tapasztalatokra van szükség. A matematikai tapasztalatok olyan
élmények, amelyek matematikai tényeket és viszonyokat tükröznek.
A tapasztalatszerzés akkor igazán eredményes, ha a gyerek ezt maga szerzi manipuláció,
tevékenység közben. Tehát a tanulás legfőbb módja a tevékenység.
A gyerekek kezdetben csak próbálkozással jutnak el az összefüggések felismeréséhez.
Későbbiekben biztonsággal oldanak meg olyan feladatokat, melyek hasonló eljárást kívánnak,
megtanulják a megoldás módját. A tevékenységben valósul meg a tapasztalatok általánosítása
is és ez a gyerek ismereteinek forrása.
A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat:
 matematikai tényezőkről, pl. halmazok számossága és egyéb tulajdonsága,
valamint sík és mértani formák, kiterjedések, szimmetrikus alakzatok
megismerése, stb. alapján.
 matematikai viszonyokról, magasság, több-kevesebb, sorszámnevek - azokról a
relációkról, melyek matematikai tények között fennállnak, vagy létrehozhatók.
 műveletekről: hozzárakás, elvétel, számosság, ami a tapasztalatszerzést, a
feladatmegoldást elősegítő technikai művelet.
A gyerekek látás, hallás, tapintás és mozgás útján szereznek tapasztalatokat a tényekről,
viszonyokról, műveletekről, különböző eszközökkel önállóan végzett tevékenység közben.
Törekszünk arra, hogy a tapasztalatok, minél sokoldalúbban kerüljenek egymással kapcsolatba.
Gyakran játszunk matematikai, logikai játékokat is.
A gyerekek a megismerés közben szerzett tapasztalataikat, gondolataikat mondják el. Így van
lehetőségük a helyes matematikai fogalmak, kifejezések verbális megerősítésére.
Általános speciális feladatok a sérült gyermekek esetében
1. A sérülés típusához és mértékéhez igazodó egyéni fejlesztés.
2. Kommunikációs képességek fejlesztése, beszédnevelés.
3. Megismerő tevékenység, kognitív képességek fejlesztése.
4. Magatartás, érzelmi, akarati tényezők nevelése.
5. Családgondozás, tanácsadás
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Mozgássérült gyermekek
Nagyrészt ugyanúgy foglalkozunk velük, mint ép társaikkal. Ezen kívül az alábbi területen
igényelnek speciális foglalkozást, egyéni fejlesztést:
☺ Manipulációs tevékenységekben gyakran nehezebben tudnak részt venni, segítségre
szorulnak.
☺ A felső végtagot is érintő kóros túlmozgások, vagy spasztikus /az izomtónus
merevségével járó/, illetve petyhüdt bénulások eseteiben a tárgyakkal való manipuláció
nagyobb nehézséget jelenthet. Speciális megsegítéssel, eszközök használatával kell a
szükséges feltételeket biztosítani.
☺ Percepciós, észlelési zavarok is akadályozhatják őket a képességek elsajátításában. A
vizuális percepció zavarai esetén nehézséget okoz, hogy felismerjenek bizonyos
hasonlóságokat, különbségeket, nehezebben tudnak építményeket létrehozni, tárgyakat,
mennyiségeket, méreteket felismerni, összemérni. A tükörképpel való tevékenykedés a
mennyiségi-, téri reláció felismerése is akadályokba ütközhet. A darabszám változásait
sokszor csak nagy eltéréseknél észlelik.
☺ Problémát jelenthet a kinesztézia /saját mozgás észlelése/ és a taktilitás /tapintásos
észlelés/ gyengesége. A kinesztézia zavarakor a tér- és síkbeli tájékozódás akadályozott,
ez főképp a geometriai ismeretek elsajátításánál okoz gondot. A taktilitás gyengesége
miatt egyrészt a geometriai jellegű tevékenységek módosulnak, ugyanis a tárgyakkal való
manipuláció probléma lesz. Másrészt minden olyan tevékenységben elmaradnak,
amelyekhez valamilyen tárgy tulajdonságait vesszük alapul. (pl. összehasonlítás,
válogatás, sorba rendezés, mérés, becslés...)
☺ Egyéni bánásmóddal kell a gyerekeket segíteni. Súlyozottan érvényesíteni kell, hogy a
matematikai tevékenységet egyszerre kevés gyerekkel végeztessük. Így lehetőségünk van
az egyéni, differenciált, a képességekhez igazodó feladatadásra. A matematikai
képességek elsajátításához fejleszteni kell a percepciót (vizuális, kinesztézia, taktilitás) a
kézügyességet, a logikai készséget, a szám és mennyiségfogalmat, a téri- és síkbeli
orientációt, az analógiás (hasonlóságon alapuló) gondolkodást, az emlékezetet.
Hallássérült vagy nagyothalló gyerekek
Lásd: a környezet tevékeny megismertetésénél leírtakat.
Valamint:
☺ Térbeli kiterjedések és testek formáinak tapintásos észlelése.
☺ A testek tulajdonságainak /anyag, szín, hőmérséklet/ megismerése és megfogalmazása.
☺ Terápiás eljárások az érzékelés, észlelés fejlesztéséhez /kiemelten a keresztcsatornák
fejlesztése/
☺ Dyscalculia prevenciót szolgáló gyakorlatok
☺ Lényeges még a környezet mennyiségi és formai összefüggéseinek szóbeli megfogalmazása:

Mennyiségi és formai összefüggések.

Relációs jel felismerése és értelmezése.

A matematikai viszonyok nyelvi megfogalmazása.
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A cselekvés nélküli számolás képességének kialakítása játékos feladatok
segítségével.
Matematikai előkészítés érdekében játékos számkép és számjegy felismerési
feladatok, versenyfeladatok, játékos egyeztetések keretében.

Látássérült, gyengénlátó gyerekek
Lásd: A környezeti világ tevékeny megismerése.
Az enyhe fokban értelmileg sérült gyerekek
Cél a kognitív funkciók közül a válogatás, csoportosítás, rendezés (nagyság, szín, forma
szerint), analógiák, a rész-egész viszony észrevétele.
Az analizáló, szintetizáló készség fejlesztése.
A tárgyakkal történő manipuláció mellett a foglalkozásokon a képek is jelentőséget kapnak. A
tárgyat képpel, a képet képpel egyeztetik, észrevetetik a hiányt, azonosságot, különbséget,
változást, rész-egész viszonyt.
Meg kell tanulniuk az időrendi sorrendet, az egyszerű történetek képek segítségével történő
felidézést éppúgy, mint a jobb-bal differenciálását, esetleg a névutókat is.
Sikerkritériumok
 Legyenek képesek két mennyiséget, vagy méretet egymással egyenlővé tenni, vagy egy
adott mennyiségnél, méretnél többet, nagyobbat, vagy kevesebbet, kisebbet létrehozni.
 Legyenek képesek különböző méretek összehasonlítására, létrehozására, ezek
nagyságbeli felsorakoztatására, a fokozatosságot határozott és határozatlan számokkal,
melléknév-fokozással kifejezni.
 Tudjanak tárgyakat osztályozni tulajdonságaik alapján.
 Tudjanak tárgyakat, dolgokat, jelenségeket megszámlálni, tízes számkörben
mennyiségeket létrehozni.
 Tudják szóban kifejezni tevékenységüket.
 Tudjanak tízes számkörben halmazokat részhalmazokra osztani, azok mennyiségét
határozatlan, vagy határozott számmal kifejezni.
 Ismerjék és alkalmazzák helyesen a tő-és sorszámneveket /10-es számkörben/
 A környezetükben található tárgyak közül ismerjék fel azokat, amelyek kocka alakúak,
keressenek tárgyakon négyzet alakú síkidomokat.
 Értsék és használják helyesen a térbeli tájékozódás kifejezéseit saját személyük és
környezetük relációjában.
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7. NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS15

Intézményünk egy csoportjában biztosítjuk a német nemzetiségi óvodai nevelést. Pedagógiai
programunk – mely az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, kiegészül a
német nemzetiségi nevelés óvodai irányelveivel.
A tevékenységi formákban megjelennek az irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra értékei.
A nevelési területekben megjelennek a nemzetiségi hagyományok, szokások, valamint a
nemzetiségi identitás megalapozása és fejlesztése.
A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata
A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni
fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.
A nemzetiségi nevelés feladata:






anyanyelvi környezet biztosítása a gyermekek számára
a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokások
ápolása és fejlesztése
a gyermeket felkészítse a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására
a nemzetiségi identitástudat kialakulásának segítse és fejlesztése
a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése- figyelembe véve a
gyermek nyelvismeretét

A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése






15

A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola
megkezdéséig tart Ebben a csoportban legalább egy német nemzetiségi
óvodapedagógus biztosítja a gyermekek számára az életkori sajátosságoknak
megfelelően a játékos formában történő tanulási folyamatot. Ebben a
csoportban a gyermekekkel történő kommunikációs nyelv: magyar és német.
A nevelőtestületi tanácskozások és a pedagógusok és az alkalmazottak
együttműködése magyar nyelven történik. Rendezvényeink, ünnepélyeink
párhuzamosan tartalmazzák a magyar és német kultúra elemeit.
A nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvodapedagógusnak beszélnie
kell a nemzetiség nyelvét, ismernie kell a nemzetiség szellemi és tárgyi
kultúráját, hagyományait, szokásait. Fontos feladata a kultúrkincs
továbbörökítése.

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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A nemzetiségi nevelést folytató csoportban jellemzően a nemzetiség nyelvén
szervezik a pedagógusok a gyermekek óvodai életét, párhuzamosan a magyar
nyelv használatával.
A nemzetiségi csoport nevelőmunkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel,
nagyszülőkkel stb.), a nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel való
együttműködés, különösen a gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztése, a
hagyományápolás és a nemzetiségi identitástudat megalapozása és fejlesztése
terén.
A csoport környezete tükrözi a nemzetiség kultúráját, a nemzetiség életmódját,
szokásait, hagyományait és tárgyi emlékeit.
A nemzetiségi csoportunkban a nevelés német és magyar nyelven történik
párhuzamosan.
Megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk a csoport számára.

Német nemzetiségi nevelés tartalma:
Feladatok a nemzetiségi ismeretek köréből
Lakóhely, emberek témakörben




Ismerjenek meg nemzetiségi épületeket, intézményeket szűkebb, tágabb
lakóhelyükön. (templom, múzeum, kiállító terem stb.)
Tapasztalati úton szerezzenek ismereteket nemzetiségre jellemző növényekről,
virágokról, állatokról
Tapasztalás útján ismerjenek meg különböző népi kismesterségeket

Szellemi kultúrából




Helyi gyűjtésekből mondókákkal, versekkel, köszöntőkkel, dalokkal, népi
játékokkal ismerkedjenek meg
Népi hangszerek, mozgásos játékok, társasjátékok megismerése
Helyi mesék, rövid történetek, nyelvtörők, találós kérdések megismerése
nagyszülők, szülők közreműködésével.

Tárgyi kultúrából






Ismerkedjenek meg tapasztalás, szemléltetés útján mezőgazdasági munkákkal,
nemzetiségi vidéken. (falusi udvar, jellegzetes gazdálkodás, szüret,
kukoricamorzsolás, vetés, betakarítás, stb.)
Ismerjenek meg népviseleteket, egyes darabokat használjanak az óvodai
életben (játékban, ünnepen).
Tárgyi emlékeket gyűjtsenek szülők, nagyszülők bevonásával, ezeket
helyezzék el csoportosítás után a csoportszobában.
Népi gyermekjátékokat készítsenek nagyszülők, óvónők segítségével.
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Óvodai tevékenységeikben alkalmazzanak a nemzetiségre jellemző anyagokat,
technikákat. (szalma, toll, vessző, agyag, fonal; hímzés, fűzés, szövés, fonás
stb.)

Identitástudat kialakításához






Ismerjenek meg nemzetiségi hagyományokat dalokkal, táncokkal,
rigmusokkal, játékokkal (búcsú, farsang, lakodalom).
Nemzetiségi ünnepekre népviseleti ruhák viselése.
Régi konyhaművészet megismerése, összekapcsolása a modern táplálkozással
(sütés, gyümölcsök felhasználása - szárítás, aszalás, lekvárkészítés,
tejkészítmények, ízesítés jellegzetes fűszernövényekkel, rozmaring, kapor)
Ünnepekre nemzetiségi sajátosságokat hordozó ajándékot készítsenek.
(karácsony, húsvét)

Módszertani alapelvek






Következetes német nyelvhasználat minden beszédhelyzetben.
Követésre méltó beszédmodell az óvónő részéről.
Az egyéni beszédfejlődés, életkori sajátosságok figyelembevétele.
A játékosság érvényesítése.
Feltételek biztosítása a kommunikációs helyzetnek megfelelő viselkedéshez, a
szóbeli kifejezőkészség, a folyamatos beszéd gyakorlásához

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén
 Ismerik és megnevezik németül a testrészeket, megértik és alkalmazzák a
testsémával kapcsolatos névutókat, irányokat.
 Társas helyzetekben német nyelven kezdeményeznek mozgásos játékokat.
 Életkori sajátosságuknak megfelelő hangmagasságban ismernek dalokat,
körjátékokat, gyermekjátékokat.
 Felismerik a német zene jellemzőit, alkalmazzák zenei tevékenységükben
(jellegzetes mozgások, térformák, zenei hangsúlyok)
 Ismernek jellegzetes népi nemzetiségi hangszereket (szájharmonika, harmonika,
fúvós hangszereket)
 Rajzolásukban, manuális készségfejlesztő tevékenységeikben németül
megneveznek, alkalmaznak tárgyakat, eszközöket, munkafolyamatokat,
formákat,színeket
 Tudnak a kommunikációs helyzetnek megfelelően viselkedni (egyszerű
kérdések, válaszadó szerepkör minden helyzetben).
 Különbséget tesznek a nyelvhasználatban (német, magyar).
 Ismernek, önállóan mondanak verseket, mondókákat német nyelven is.
 Aktívan részt vesznek német mesék dramatizálásában.
 Megneveznek tárgyakat, dolgokat, épületeket
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Megneveznek növényeket, állatokat, évszakokat.
Matematikai tevékenységekben németül számolnak

Pedagógus feladatai:















a német nyelv anyanyelvi szintű ismerete, használata az egyik pedagógus
feladata – a nemzetiségi csoportban
a nemzetiségi óvodapedagógus a nevelőtestületünk tagja ezért a pedagógusokra
vonatkozó alkalmazási feltételek, etikai és szakmai elvárások érvényesek.
Feladatait, tevékenységeit az érvényben lévő pedagógiai programunk alapján
látja el
a csoportban folyó tevékenységi formák (játék, munka, tanulás), mindkét nyelv
használatával, a német és a magyar nyelv fejlesztését szolgálják.
az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesüljön, a
hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztése legyen.
vegye figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait és a német nyelv
ismeretének szintjét
változatos kommunikációs módszerekkel, eszközökkel rendelkezzen, építsen a
didaktikai alapelvekre
a tervezés és annak dokumentációja magyar és német nyelven történik
a tervezés tartalmi elemeit a pedagógiai program „Óvodai dokumentumok” című
fejezete tartalmazza
az óvodai élet tevékenységrendszerében jelenjenek meg a német nemzetiségi
kultúra elemei
ünnepélyek, hagyományok, rendezvények szervezésénél merítsen mindkét
nemzet kultúrkincséből (irodalom, zene, népi játékok)
kapcsolattartás a német nemzetiségi szervezetekkel
a mozgáshoz kötődő tevékenységek között szerepeljen a német tánckultúra
megismertetése,
egyenlő arányban szerepeljenek a magyar és német játékok, versek, mesék és
dalok. A vizuális nevelésben a sajátos szín- és formavilág kap helyt.

Az óvodai nevelés céljainak és általános feladatainak megvalósítása, az óvodai élet és
tevékenységrendszer megszervezése, kapcsolattartás, dokumentáció magyar és német
nyelven párhuzamosan folyik.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként


alakuljon ki a gyermekben pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és
nyelve iránt;
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életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan
szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a
nemzetiség nyelvén közvetíteni;
tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben;
ismerjen a nemzetiség kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket,
mondókákat és játékokat;
ismerjen meg nemzetiségi szokásokat, hagyományokat és találkozzon a tárgyi
kultúra értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését.
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8. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Cél:
A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek kialakítása, melyek pozitívan
befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát kötelesség teljesítését.

Óvodapedagógus feladata:
A különböző típusú munka jellegű tevékenységek tervezése, szervezése, ellenőrzése.
Munka jellegű feladatok feltételeinek biztosítása.
A munka az óvodában játékos jellegű, aktív tevékenység.
Munkavégzéshez szükséges attitűdök formálására törekszünk.
A játék és munka közötti különbséget az jelenti, hogy a munkának mindig konkrét célja van, és
külső irányítással folyik. A munka a gyermek óvodai életének szerves része, önként vállalt
tevékenység. Munkavégzés közben a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat
szereznek természeti, társadalmi környezetükről. A sikerrel végrehajtott munka ösztönző,
motiváló hatása a személyiség fejlődésében kiemelkedő szerepet kap (önállóság, eredményre
törekvés, kitartás, fegyelmezettség, szabályok betartása, munkamegosztás, együttműködés,
figyelem, felelősség, céltudatosság). A munka elősegíti a gyermek önértékelési képességének
és társas kapcsolatainak fejlődését. A közösség által elismert munka öröme a közösségi
kapcsolatok elősegítője. Az óvodában végzett munka hozzájárul az értelmi képességek
fejlődéséhez azáltal, hogy megalapozza a későbbi munka iránti tiszteletet, a munka
eredményének megbecsülését.
Az óvodások munka jellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért és
a közösségért végzik, e tevékenység kapcsolatban van a cselekvő tanulással, tapasztalással.
Kezdetben az óvónő segítségével, később teljesen önállóan, öntevékenyen végezzenek
munkajellegű tevékenységet.
Munkavégzés közben formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges
készségek.
Az óvónő mindegyik munkafajtánál adjon mintát az eszközök használatához, és a
munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez. Úgy segítsen a gyermekeknek, hogy minél
többször át tudják élni a munka örömét, a célért vállalt erőfeszítés szépségét, nehézségét.
Az óvónő értékelése buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a
rendszeres munkavégzéshez. Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az önkiszolgálás,
testápolás, öltözködés, étkezés, környezet, növény-és állatgondozás.
A 3-4 éveseket alkalomszerűen vonjuk be a munkába.
A szabályosan ismétlődő mindennapi munka a rend fenntartásáért végzett tevékenységek pl.: a
játékok elrakása, tisztán tartása, segítségnyújtás a terem rendezésében, díszítésében.
A 4-5 éves gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit akkor vezetünk
be, amikor a gyermekek készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait.
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Alkalomszerű ismétlődő munka a játékok elrakása, a csoport átrendezése, a tevékenységekhez
való eszközök kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének megőrzése.
Ezeket a munkákat a gyermek mindig együtt végzi a felnőttel. Alkalmat adunk a kert
gondozására és kis állat tartására.
Az 5-6-7 évesek önállóan végzik a naposi munkát. Ízlésesen tálalnak.
Étkezés után mindent a helyére tesznek.
A környezetszépítő munkát önállóan végzik. Segítenek a kisebbeknek öltözködni.
Személyükkel kapcsolatos teendőket önállóan látják el.
Dicsérettel, buzdítással érjük el, hogy szívesen vegyenek részt a munkában.
Munkajellegű tevékenységek sérült gyermekeknél: u.a. mint az épeknél, ill. kiegészül.
Sajnos a túlféltő környezet gyakran letöri a kezdeti próbálkozásokat. Ha a gyerek érzi munkája
fontosságát - bármilyen kicsi is az - szívesen hajt végre egyszerű feladatokat önmaga ellátására,
társai javára.
A felnőttet utánozva egymásnak is szívesen segítenek a foglalkozási eszközök kikészítésében,
elrakásában, teremrendezésben. Fontos, hogy a szülők is igényeljék az otthoni feladatvégzést,
s a későbbi önálló életvezetés érdekében bízzák meg őket egyszerű feladatokkal.
A sajátos nevelési igényű gyerekek csak olyan munkafeladatokat végeznek, amelyek
megfelelnek életkori és fejlettségi sajátosságaiknak. Kiemelkedően fontos a folyamatossága, a
légköre, a résztvevők egyéni képességeihez igazodó munkabeosztás és az elvégzett munka
értékelése. Fokozottabb odafigyelést igényel az óvónők részéről a gazdaságos munkafogások
szervezési feladatok, műveleti sorrendek megtanítása. Minden gyermek elsődleges feladata a
saját személyével kapcsolatos önkiszolgálás megtanulása, de lehetőség szerint adjunk részükre
alkalmi megbízatást, vonjunk be mindenkit képességei szerint a környezet, a növény és az
állatgondozásba. Ne végezzünk el helyettük semmilyen tevékenységet, amelyre önmaguk is
képesek. Legyünk mindig türelmesek, hagyjunk időt a munkavégzésre. A szülőkkel való
kapcsolattartásnál hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a gyermeknek az önállóság elérése
érdekében nagyon fontos az óvodában elsajátított tevékenységek otthoni gyakorlása.
Önkiszolgáló munka
Kellő időt adunk a gyakorlásra, fokozatosan kis lépések elvét alkalmazva végezzük a különböző
részfeladatokat.
Értelemszerűen a WC használat, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, teremrendezéssel
kapcsolatos teendők elvégzése naponta- nagyon apró lépésekkel!
Célja: a beszédmegértés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás fejlesztése
A gyermekek az önállóság terén is különböző fejlettséget mutatnak. Önállóságuk gátja lehet az
esetleges társuló fogyatékosság. Ahhoz, hogy e téren eredmények szülessenek, alkalmat és időt
kell adni a gyermekeknek. Amit már önmaga el tud végezni, azt nem szabad helyette megtenni.
Étkezési szokásoknál feladat: tisztálkodás, evőeszközök használata.
Munkajellegű tevékenységek a mozgáskorlátozottaknál
A mozgássérült gyerekek általában kevésbé tudnak részt venni a munkajellegű
tevékenységekben, de ők is képesek rá. Gondot jelenthet, hogy a segédeszköz használata miatt
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foglalt a kezük, vagy a helyzetváltoztatás még nem eléggé stabil, túlzottan leköti figyelmüket.
Azonban fokozatosan ők is el tudják sajátítani - speciális eszközökkel és személyi
segítségadással - ezeket a tevékenységeket.
Nagy öröm számukra, mert érzik, hogy rájuk is számítanak, sikereik vannak, mely az
önbizalmukat növeli, az ép környezetbe való integrálódásukat nagymértékben segíti.
Csak olyan feladatokat végezzenek, amelyek megfelelnek életkori és fejlettségi
sajátosságainak. Kiemelkedően fontos a folyamatosság, a résztvevők egyéni képességeihez
igazodó munkabeosztás, és az elvégzett munka értékelése. Feladata a saját személyével
kapcsolatos önkiszolgálás megtanulása.
Lehetőséget adunk növények, állatok gondozására.
Feladatunk minden életkorban megkeresni az egyéni adottságokat, figyelembe véve az
optimális terhelhetőségi szintet. Olyan tevékenységre van szükség, amelyek a gyermekektől
erőfeszítést igényelnek, de azokat sikerrel meg tudja oldani. A gyermeki munka tehát az
óvodapedagógustól tudatos szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos
konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.
Munkajellegű terv látásfogyatékosoknál: u. a. mint az épeknél.
Fontos, hogy gondozás közben rövid, egyszerű mondásokkal nevezzük meg a tárgyakat, a
testrészeket, cselekvéseket.
Mindig ugyanazokat a szavakat és sorrendet használjuk, hiszen a kiszámíthatóság a
látássérülteknek a beszédben is fontos.
Sikerkritérium az óvodáskor végén
 A gyermekek szeressenek közösen dolgozni.
 Önállóan, ügyesen végezzék a naposi munkát.
 Szívesen vállalkozzanak egyéni megbízatások elvégzésére.
 Szívesen közreműködjenek növények és állatok gondozásában.
 Segítsenek a kisebbeknek.
 A személyükkel kapcsolatos teendőket önállóan lássák el.
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9. TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Cél:
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire:
 a megfigyelés, az emlékezetbe vésés és felidézés a gyakorlati tevékenységbe
ágyazott fejődése
 az alapvető kompetenciák fejlődése, attitűdök erősítése a cél,
 a képszerű, szemléletes gondolkodás fejlődésének segítése
Váljék pontosabbá érzékelésük, észlelésük, megfigyelőképességük, legyen tartósabb
figyelmük, emlékezetük, gazdagodjék fantáziájuk, fejlődjék beszédük és gondolkodásuk.
Váljanak képessé problémák felismerésére és megoldására.
Német nemzetiségi csoportunkban német és magyar nyelven is tervezzük, szervezzük a
kezdeményezéseket, foglalkozásokat, játékos tevékenységeket.16
Óvodapedagógus feladatai:
 A gyerekek önkéntelen figyelmére és megismerési vágyára támaszkodva irányítsa a
tapasztalat-, és ismeretszerzés folyamatát.
 Sokféle tevékenységgel adjon lehetőséget az érdeklődés kielégítésére, a
tapasztalatszerzésre, a gondolkodás örömének átélésére az emberi és a tárgyi
környezet szépségének felfedezésére.
 Ismeretnyújtás a környezet tárgyairól.
 Az óvodai tanulás során a játékosság, mint alapelv a tanulás egész folyamatában
érvényesüljön.
 A gyerekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással
késztesse sokoldalú tevékenységre.
A nemzetiségi nevelést folytató csoportban kommunikációja során a magyar és a német nyelvet
egyaránt használja.17
 Használja az intézmény által kidolgozott mérőlapokat mérje fel a gyermekek értelmi
érzelmi szociális és erkölcsi állapotát tevékenységekben.
 Tervezeteiben jelenjen meg a differenciálás.
 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel egyéni fejlesztéseket alkalmazzon.
 Szakmai módszertani, nyelvi tudását folyamatosan bővítse.
 Önképzéseken vegyen részt módszereinek megválasztásában a gyermekek életkori
tapasztalataira építsen. (1.2)
 Használja fel a tanítás-tanulás folyamatában az egyedi mérőlapjainkat a gyermeki
fejlődés nyomon követése érdekében. (1.3)

16
17

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Ismerje és kritikusan használja fel a képességfejlesztési segédanyagokat, digitális
eszközöket.
Az SNI-s és ép gyermekek életkorához, az akadályoztatottság mértékéhez adaptálja
a fogalmakat.
Építsen a gyermekek ismereteire és tapasztalataira. (1.4)
Tudatosan, logikusan cselekménybe ágyazottan, komplex módon tervezzen.
Vizsgálja felül terveit a megvalósítás függvényében. A kitűzött cél érdekében
valósítja meg a feladatokat.
Pedagógiai terveit a megvalósítás eredményességének függvényében vizsgálja felül,
kezelje rugalmasan.
A napi tevékenységek során a spontán helyzeteket rugalmasan kezelje. (2.2)
Vegye figyelembe a gyerekek érési és életkori sajátosságait és szükség esetén
rugalmasan változtasson előzetes tervein. (3.1)
Éljen a motivációs lehetőségekkel és tartsa fent a gyerek érdeklődését. (3.2)

Óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, mely során az óvodapedagógus személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a
gyermek személyiségének kibontakozását. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy a
motiváció fejlődését, és az ismeretszerzést foglalja magában.
A megfigyelés, az emlékezetbe vésés, és a felidézés ebben a korban gyakorlati tevékenységekbe
ágyazottan fejlődik.
A tanulás közben végzett változatos tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére, a
tapasztalatszerzés és a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az emberi és a tárgyi
környezet szépségének felfedezésére, valamint a gyermekek világképének alakulását is
befolyásolja.
Hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződnek, pontosabbá válik érzékelésük, észlelésük,
megfigyelőképességük, tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk,
fejlődik beszédük és gondolkodásuk, képessé válnak a problémák felismerésére és
megoldására.
A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján
tanulnak, s általa fejlődnek.
A tevékenységek a játékból kiindulva, és oda visszatérve kapcsolódnak egymáshoz.
Az óvodás korú gyermek értelmi képessége – érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme,
képzelete, képszerű szemléletes gondolkodása – leginkább a játékon keresztül fejlődik. Ehhez
társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvodapedagógus által irányított
megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzést is
magába foglalja.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
 az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,
 spontán játékos tapasztalatszerzés,
 a játékos, cselekvéses tanulás,
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a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
a gyakorlati problémamegoldás.

Sajátos nevelési igényű gyerekek tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamata
Játékba integrált tanulás: u. a. mint az épeknél.
Látássérült gyermekek játéka u. a. mint az épeknél.
Kiemelten fontos a hallási figyelem és a tapintás fejlesztése a játék során.
Gyakorló játék: játékok rakosgatása, zörgetése, Montessori torony építése, gyöngyfűzés,
csengős labda követése. Kiemelten fontos minden játékot megtapogatni, zörgetni, hangot
hallatni.
Szerepjáték: u. a. mint az épeknél.
Dramatizálás, bábozás: u. a. mint az épeknél
Építő, konstruáló játék: különösen fontos, ugyanis a kézügyesség és képzelet fejlesztésén túl
alkalmas a formaérzék és tapintási készség fejlesztésére, a valóság és a modell közötti
összefüggések felismerésére is.
Az összerakó, szerelő munka során a gyermekek megismerkedhetnek az eszközök
használatával, ami a finommotorikát fejleszti.
Szabályjáték: fontos szerepet tölt be, főleg a mozgásos játék, körjáték.
A bátortalan, bizonytalanul mozgó gyermeknek a kézfogás biztonságot ad.
Játékba integrált tanulás: u. a. mint az épeknél.
Látássérült gyermeknél előfordulhatnak bizonyos sztereotíp mozgásformák, mint dülöngélés,
kéz-vagy fej rázogató, lábujjhegyen járás, szemnyomogatás.
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10. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, RENDEZVÉNYEK
Cél:
Az ünnepek alatt átélt tevékenységek során a gyermekek olyan közös élményeket, érzelmi
kötődést gyűjtenek, fejlődik személyiségük, megjelenik a közösséghez tartozás igénye. A közös
tevékenység, a közös alkotás öröme erősíti a közösséget.
A gyermekkel való kapcsolatban az óvónő személyisége teljességgel meghatározó, legyen egy
olyan modell, aki sugárzó, aki közvetít – fontos a teljes érzelmi azonosulás, mert akkor hiteles
és főleg csak így lehet eredményes az, amit tanít vagy átad a gyermekeknek.

Óvodai ünnepségek/ nyelve

Egyéb rendezvények/ nyelve

Adventi ünnepkör

magyar – német18

mobilitási hét

magyar – német

Mikulás,

magyar – német

állatok hete

magyar – német

Farsang

magyar – német

Víz világnapja

magyar –német

Húsvét

magyar – német

Föld napja

magyar –német

Anyák napja

magyar – német

Arany nap

magyar – német

Évzáró, ballagás

magyar – német

sportversenyek

magyar – német

Karácsony

Német nemzetiségi hagyományok, ünnepek19
A gyerekek belső életének nevezetes eseményei születésnap, névnap
November (őszi ünnepkör)
 MARTINSTAG – Márton nap
December (téli ünnepkör)
 ADVENTSKALENDER
 BARBARA ZWEIG – cseresznye, szilva faág hajtatása
 SANKT NIKOLAUS - Mikulás
 WEIHNACHTEN – Karácsony
Február


18
19

FASCHINGSDIENSTAG – Farsang

Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
Program kiegészítés 2017. – német nemzetiség
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Tavaszi, nyári ünnepkör)
Április
 OSTERN- Húsvét
Május



MUTTERTAG– Anyák napja
ABSCHIED VON DEN SCHULKINDERN – Iskolások búcsúztatása
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VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:
a) testi,
b) lelki és
c) szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai
munkához
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül
 eljut az első alakváltozáshoz, megváltoznak testarányai,
 megkezdődik a fogváltás
 mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.
 mozgását, viselkedését, testi szükségletei 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
tanulás megkezdéséhez:
 érzékelése, észlelése tovább differenciálódik,
 különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének,
 a vizuális és az akusztikus differenciációnak,
 a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek,
 a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés
időtartama; a felismerés mellett egyre 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 kialakulóban van.
 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 mássalhangzókat azzal, hogy a
95

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja






fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja
hallgatni és megérti mások beszédét,
elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását,
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 légkörben 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 szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg;
kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt
a tevékenységet.
A hároméves kortól kötelező (2014) óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat
célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlődésének
elősegítése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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VII. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK
A köznevelési törvény felosztása alapján kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa)
sajátos
nevelési
igényű
gyermek,
tanuló,
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztésének elvei, feladatai
Általános feladatok:
 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek részére egyéni fejlesztési tervet
készítsen.(4.4)
 Ismerje és használja megfelelően a rendelkezésre álló állapotfelmérő
ésfejlesztő/tanácsadó/terápiás
eszközöket.
DIFER
Diagnosztikus
fejlődésvizsgálórendszer 4-8 évesek számára SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodai
logopédiai ellátásban (Kas Bence ― Lőrik József ― M. Bogáth Réka ― Sz. Vékony
Andrea ― Sz. Mályi Nóra) Alkalmazzon a gyermek igényeinek és egy adott
problémahelyzetnek megfelelő változatos egyéni/ csoportos segítő beavatkozási
formákat. Oktató-nevelő, fejlesztő munkáját alapozza a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének és oktatásának irányelveire, az integrációban.
Rendelkezzen gazdag, változatos módszertani eszköztárral. (GYP 1.2)
 Ismerje, értékelje kritikusan és használja megfelelően a rendelkezésére álló
eszközöket. Beavatkozásának hatékonyságát és eredményességét rendszeresen
mérje, értékelje, tapasztalatai alapján módosítsa tevékenységeit. Forduljon
érdeklődéssel a szaktudomány módszertani újdonságai felé, keresse a módszertani
fejlődés lehetőségeit. (GYP 1.3)
 Ismerje és kritikusan használja fel a képességfejlesztési segédanyagokat, digitális
eszközöket. Az adott problématerület állapotfelmérésében és fejlesztő, terápiás,
konzultatív ellátásában a gyermek életkorának,állapotának,körülményeinek és a
helyzetének megfelelő,változatos módszereket alkalmazzon. Fogalomhasználata
legyen a gyermeknek, gyermekcsoportnak megfelelő, következetes. Sajátos nevelési
97

Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai
programja


















igényű tanulók esetében minden esetben törekedjen gyakorlatorientált, empirikus
ismeretátadásra.Támogassa a gyermekeket abban, hogy minél több élethelyzetből
legyenek képesek tanulni. (GYP 1.4)
A fejlesztőfoglalkozásra való felkészülés és tervezés során vegye figyelembe a
gyermekek fogyatékosságának típusát, mértékét, az előzetes ismeretek meglétét, a
gyermekcsoport összetételét, a gyermekek aktuális állapotát, a differenciálási
lehetőségeket. A gyermekek szükségleteit folyamatosan kövesse, az előrehaladás
tükrében elemezze és értékelje, a folyamatot módosítsa. Vizsgálja felül előzetes
terveit a megvalósítás alapján. Tegyen javaslatot a korrekcióra. Utólagos
óra/foglalkozás elemzésben fogalmazza meg a felkészüléssel, tervezéssel
kapcsolatos reflexióit is, elemezze, értékelje munkáját, utaljon a megvalósítás
folyamatára, eredményeire, nehézségeire, a tervektől való eltérés indoklására és
fogalmazza meg a módosítás irányát. (PDCA). (GYP 2.2)
Koherens gyógypedagógiai szemléletét tükrözzék a célok eléréséhez rendelt
tanulásszervezési módok, módszerek eszközök (feladatlapok, IKT stb.), az
ellenőrzés, értékelés módszerei, eszközei. (GYP 2.3)
Végezzen szűrést a tanulási/teljesítménybeli problémák/
kiemelkedő
képesség/teljesítmény megfelelő időben történő felismerésére. Vegye figyelembe a
gyermek aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén változtasson előzetes
tervein. Folytasson konzultációt a tanulás támogatása érdekében a szülővel/
pedagógussal. (GYP 3.1)
Alkalmazzon folyamatos visszajelzést, megerősítést. A tévedéseket a tanulási
folyamat természetes elemeiként kezelje, nem megbélyegző, hanem pozitív támogató
kommunikációval terelje az önálló, sikeres megoldás felé. Alkalmazza az értő
figyelem technikáit, motiváljon jól, fordítson gondot a pozitívumokat hangsúlyozó,
fejlesztő hatású értékelésre. Legyen célja, hogy a gyermekek képesek legyenek a
tanultak alkalmazására tanulási helyzetben, önbizalmuk erősödjön. Gondoskodjon
a sérülésspecifikus oktatási eszközökről, a speciálisan kialakított és rugalmasan
alakítható fejlesztő helyiségről. A fizikai környezet adottságait figyelembe véve az
elrendezés változtatásával, a figyelem irányítására, az érdeklődés fenntartására
törekedjen. (GYP 3.4)
Saját vizsgálatai, megfigyelései és a szakértői vélemények segítéségével igyekezzen
a gyermekek sajátos igényeit, fogyatékosságuk speciális voltát feltárni, tapintatosan
alkalmazkodjon hozzá. Célzottan figyelje meg viselkedését társaival,
pedagógusaival, kérjen információkat a szülőktől a gyermek társas viselkedésére,
érzelmi akarati életére vonatkozóan. (GYP 4.1)
Kezelje egységben a gyermek biopszicho-szociális fejlődését.
Tisztelje a gyermekek személyiségét, legyen képes mindenkiben meglátni az
értékeket. Legyen érzékeny a gyermekek problémáira, és legyen képes személyre
szabott segítséget nyújtani. Értelmezze tágan a tanulás folyamatát, középpontba
helyezve a személyiség komplex fejlesztését különböző módszerek segítségével.
(GYP 4.2)
Szükség esetén hosszabb fejlesztési időre tervezzen. (Súlyosabb fogyatékosság
esetén hosszabb távra, enyhébb esetekben max. 3 hónap.) Az eltérő képességekhez
alkalmazkodjon a tanítás/fejlesztés tervezésének ütemezése. Az egyéni fejlesztés
iránya az általános fejlesztési célokhoz igazodjon. (GYP 4.4)
Megfogalmazott követelményei harmonizáljanak a SNI irányelvekkel.
A gyermekek értékelését az SNI gyermekekre/tanulókra vonatkozó jogszabály
szerint végezze el, és erre hívja fel a pedagógusok figyelmét is. Az egyes értékelési
módokat (diagnosztikus, segítő és összegző), és az értékelési funkciókat (pedagógiai
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folyamat szabályozása, a tanulói személyiség fejlesztése, önértékelési képességük
kialakítása) tudatosan és szakszerűen tervezze és használja. Közvetlen szóbeli
értékelése legyen támogató, lényegre törő, az egyes gyermek fejlesztési céljait is
figyelembe vevő. Kerülje a minősítő, szorongáskeltő visszajelzéseket. Folyamatosan
tudatosítsa értékelésével a viselkedéselvárásokat, és következményeiket. Adaptált
sztenderd, esetleg saját fejlesztésű mérő- és értékelő eszközöket használjon, és ezek
értékelése alapján tervezzen. Saját készítésű feladatlapjai teredményesen használja
a differenciált fejlesztőmunkában. A feladatlapok alkalmazkodjanak a gyerekek
képességstuktúrájához, érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz. (GYP 6.1)
Használja a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus
egyediségéhez illeszkedő visszajelzéseket, elősegítve ezzel a tanulók reális
önértékelését. (GYP 6.3)
Átfogó ismeretekkel rendelkezzen a csoportszobai és fejlesztő szobai kommunikáció
sajátosságairól, szabályairól. Tudatosan és a célszerűen rendezze be. Látássérült,
hallássérült és autista gyermekek speciális igényére külön ügyeljen. Súlyos
mozgássérült tanulók számára megfelelő teret biztosítson. A szülőkkel és egyéb
partnerekkel nemcsak hatékonyan tudjon kommunikálni, de legyen képes speciális
technikákat átadni nekik, segíteni a gyermek tágabb környezetét is. A
gyógypedagógus kommunikációs képességét a rábízottak érdekvédelmében
hatékonyan alkalmazza. (GYP 7.2)

1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás-szervrendszer
veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó
mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás
keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe.
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékosmozgáskorlátozott)
gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok
csökkentése, megszüntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása,
megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb
megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a
megtanult mozgás alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítjuk a gyermek állapotához
igazodó megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos
technikaieszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra
nevelés elvét.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait, valamint a
mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe beépítjük. Az elsajátított mozgásminták
rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat.
A mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok figyelembevételét
kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén.
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Mozgásfejlesztés
Az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók segítése, a hely- és
helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások célirányos
fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel.
Hangsúlyos a különböző önellátást, önkiszolgálást, helyváltoztatást segítő-támogató eszközök
szükség szerinti használatának kialakítása. A meglévő funkcióknak, a család igényeinek
megfelelően és velük együttműködve zajlik az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak
megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A sérülés függvényében kapcsolatot tartunk az
egészségüggyel pl. inkontinencia kérdésének megoldásában.
Játéktevékenység
A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan testtartása,
a helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás terén fellépő nehézségek
stb.
Szükség esetén a játékhoz használt teret átalakítjuk, a játéktevékenység egészét, esetleg egyes
részeit adaptáljuk. Az egyes tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a
mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepére, bekapcsolódására.
Nyelvi fejlesztés
A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák.
A szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja
versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális
kommunikációra.
Emiatt fontos feladatunk a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és
kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség esetén sajátos fejlesztési
célok kitűzése, esetleg a logopédussal való együttműködés.
Éneklés, zenei nevelés
Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó
érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet az
eszközhasználat nehezítettségével.
Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így a mozgáskorlátozott gyermek
fejlesztésébe is beépítjük. Pozitív hatása előnyösen befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl.
elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A
tevékenységek végzése közben szükség esetén biztosítjuk a speciális testhelyzet felvételét,
esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált eszközök (hangszerek) használatát.
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Rajzolás, kézügyesség fejlesztése
Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fej-kontroll hiánya
stb. okozhat problémát ezen a területen.
Segítjük a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek segítését célzó megfelelő testhelyzet
megtalálását, a kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítését. Szükség esetén biztosítjuk
adaptált eszközök használatát, esetleg az eszközök rögzítését, ezáltal a finommotorika és a
grafomotoros képességek célirányos fejlesztését.
Minden tevékenység során kiemelt feladatunk a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses
ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő
tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb
ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról.
Alkalmat adunk a minél sokrétűbb, mozgásos tapasztalatszerzésre, fejlesztjük a kognitív
funkciókat, a különböző észlelési területeket, a figyelmet, az emlékezetet, a téri tájékozódást
stb.
A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül
még más - érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés - is bővíti a fejlesztés lehetőségét.
Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik.
2. A látássérült gyermek
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti.
Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban
legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.
A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és
gyengénlátók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség
mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a
látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segítjük a
részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák
megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést.
Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a
rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása.
Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe vesszük a látássérült gyermek fizikai
terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre.
a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a játék,
ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Kiemelten fontos a
testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, majd
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folyamatos fejlesztése. A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei nevelés, mely
egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást.
Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél.
A környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri
tájékozódást támpontokhoz kötötten valósítjuk meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek
helyett - elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A számélmények kialakulását az
akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, az óvodai
foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a Braille-írásolvasásrendszer megtanulását készíti elő.
b) Az aliglátó gyermekeket (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik
szerint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készítjük fel.
A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, színeket
felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2. a) pont], de
nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem.
Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan is használók számára olyan fejlesztő
programot biztosítunk, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul.
A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének
elveivel [2. c) pont].
c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján
tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják
azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján
történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor
kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes
testtartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni
megvilágítás) biztosítása.
A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodánkban:
A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.
Területei:
☺ Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.
☺ A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.
☺ Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.
☺ A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.
☺ A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében
egyaránt.
Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése
A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást.
A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett
ismereteket.
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d) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző
mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is bővíti a fejlesztés
lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően
egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Integrált óvodai nevelésünk abban az esetben
lehet eredményes, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb fogyatékosságok
csatlakoznak.

3. A hallássérült gyermek
A súlyos fokban hallássérült - siket - és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült nagyothalló - gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy
ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben
képesek. A halláskárosodás miatt - az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben –
teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia.
Fentiek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek
következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége
megváltozik. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai
ellátás együttes alkalmazása megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők.
A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás
és a hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség
eredményeként a gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket)
kisgyermek érzékeli a hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának
felismerésére.
A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan tudatos
hangadásra képessé válik. Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, elhangzanak az első
szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik nagy
része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt.
A hallássérült szülő hallássérült gyermekére is a pedagógiai programunkban előírt
kommunikációs forma (beszéd, gesztus) vonatkozik, de pedagógusaink, gyógypedagógusaink
oly mértékben jártasak a jelnyelv használatában, hogy azt szükség esetén fel tudjuk használni a
gyermekekkel való kommunikációban és a hallássérült szülőkkel való érintkezésben.
A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokbanhallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban
cochlea implantált kisgyermekek képessé válnak a hallásra épített kommunikációra.
A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor
kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló
társaival együtt vehet részt óvodai nevelésben.
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A hallássérült gyermekek óvodai integrált nevelésének feladata - a korai pedagógiai és
audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása,
fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába
lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a
hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon
befolyásoló egyéb tényezőktől (például mentális állapot, szociokulturális környezet,korai és
optimális pedoaudiológia ellátás stb.).
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik.
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe bevonjuk a
hallássérült gyermekeket.

A fejlesztés feladatai
a) A súlyos fokban hallássérült - siket - gyermekek (a beszédtartományban mért hallásszintek
átlaga 90 dB vagy nagyobb veszteséget mutat) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a
nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás fejlesztése, a hangos beszéd aktív használatának
építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció.
Az óvodai nevelés során arra törekszünk, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek
hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait.
Igyekszünk a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni.
Az óvodai nevelésünk egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet
fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése.
Ennek keretében fejlesztjük a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget, törekszünk a
beszédérthetőség kialakítására, főleg a magánhangzók esetében.
A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel néhány
szó, rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket.
b) A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB
közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti
hallásveszteséget mutatnak ki.A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszédhang, a
környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve,
általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), esetenként azonban csak speciális
segítséggel indul meg.
A nagyothalló gyermekek fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a
kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a
szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek
eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mértékben közelítik meg a halló társak
nyelvi teljesítményét.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség
esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata,
valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.
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c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült
gyermeknél - egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után - fizikai értelemben
közel ép hallás mérhető.
Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával történik.
Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók
beszédfejlődésével.
Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától, a család aktív
együttműködésétõl. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai
habilitációs és rehabilitációs fejlesztés - valamint azzal párhuzamosan -, az audiológiai
gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását.
Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van. Teljesítményüket döntően
befolyásolja intellektusuk, esetleges - a pszichés fejlődés zavara miatti - beszéd-, nyelvtanulási
akadályozottságuk, a családi háttér, valamint intézményünk integrációs szintje, a speciális
pedagógiai megsegítés.
d) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás
különböző mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy a pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük
való foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai
módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket
eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani.
4. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás
korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a
kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a
gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint
gondoskodunk a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
Az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai fejlesztésre épül. A kis lépések elvét
alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő
képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít:
a) az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére,
b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztésére,
c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,
d) az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,
e) az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal kísért,
egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek.
Az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos
foglalkozásokon valósítható meg.
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5. A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek
Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer
szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata
akadályozott, a gyermek életkorától eltérő.
A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív
diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia,
centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz
társuló megismerési nehézségek és viselkedészavarok miatt eltérően fejlődik.
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak
minősít.
A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés.
A nyelvfejlődési és beszédzavarok
☺ az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében,
☺ a beszédértés és észlelés nehézségében,
☺ kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség),
☺ a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő
beszéd kialakulatlansága),
☺ a beszédszervi működés gyengeségében,
☺ a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit
előjelző kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés,
verbális emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében
nyilvánulhatnak meg.
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség zavarok
(diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia – veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek
nehezítik a gyermek beilleszkedését.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő,
speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósul meg a gyermek komplex
állapotfelmérése alapján.
A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztő munka során fontosnak tartjuk,
hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott
játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok kialakulását és a
személyiség fejlődését is.
Az óvodai nevelésünk, a fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív
nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési
funkciók, a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése speciális
eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.
A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges
fejlettségi szint elérését.
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6. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek

tanulási,

figyelem-

vagy

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképességzavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál
nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat.
Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a
tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a
sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális
képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési
folyamatot késleltetheti.
Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági
véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti
korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával.
A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történik.
További feladatunk megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív
viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges
készültséget. Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az
ütemezési fázis befejezését követően ellenőrizzük, és amennyiben szükséges, a fejlesztés
további menetét erre alapozva határozzuk meg. Az egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitáció, a pszichés fejlődési zavar jellegét megállapító, komplex gyógypedagógiai,
pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben foglaltak alapján történik.
Az óvodapedagógus feladata
Az integráláshoz elengedhetetlen, hogy a pedagógus felkészült legyen a sérülés
alapsajátosságaiból, tisztában legyen a pedagógiai korrekció lehetséges módszereivel. De mivel
minden egyes magatartászavar más, ezért abból a gyermekből kell felkészülni, aki a csoportba
érkezik, fel kell mérnie a gyermek szociokulturális hátterét:
☺ Lehetőség szerint a csoportban ne legyen több viselkedészavart mutató gyermek,
mert felerősíthetik egymás tüneteit.
☺ Fontos, hogy a gyógypedagógussal és egyéb segítő szakemberekkel állandó
kapcsolatot tartsanak az óvodapedagógusok.
A viselkedészavarok kezelésében, itt is elsődlegesen a hiperaktív gyermekeknél a
mozgásterápia elengedhetetlen.
Amit mindig szem előtt kell tartani, az a túlterhelés. A túl sok feladat, a túl sok elvárásnak való
megfelelés esetleg regresszióba hajtja a gyermeket.
A hatékony fejlesztést a család együttműködő támogatása nélkül nem vagy legalábbis nehezen
lehetne megoldani.
A szorongásos vagy a hiperaktivitás diagnózison belül nincs két azonos tünetekkel,
jellemzőkkel rendelkező gyermek. Ezért nincs általános megoldási mód, általános, mindenkire
érvényes recept.
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A gyermekekkel való foglalkozás tervezésekor nem a motiváció szerepe elsődleges, hanem a
foglalkozásokon, kezdeményezéseken belüli differenciálás, a foglalkozásig vezető út.
A magatartás-zavaros gyermek feladattudata, ismeretszerzési motivációja gyenge, csak a
spontán tevékenységből kiinduló fejlesztéssel vehető rá a feladatvégzésre, tehát a
pedagógusnak kell bekapcsolódni a tevékenységbe, és változásokat kezdeményezni. Fontos a
gyermek érdeklődési területének feltárása, feltétlenül arra kell támaszkodni, ez a kiindulási
alap.
A kezdeményezések alkalmával mindig szemkontaktust tartunk. A változásokra előre
felkészítjük, hiszen a váratlan dolgokra nem mindig reagálnak jól.

Kiemelten tehetséges gyermekek
„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés
által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több
területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”
(Harsányi Gábor, 1988)
A Köznevelési törvény megfogalmazza a gyermekek jogai között azt, hogy képességeinek,
érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt
tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében.
Speciális tehetségfajták:
☺ intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai,
fizikai, nyelvi stb.)
☺ művészi tehetség (képzőművészeti, zenei)
☺ pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület)
☺ szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)
Céljaink:
 A gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése - tehetségazonosítás
 A gyermek erős oldalának támogatása.
 A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése.
 Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
Feladataink:
 a csoportban differenciált, egyéni fejlesztő „alkalmakat” szervezünk számukra, ahol a
kognitív, és manuális funkciók fejlődését biztosítani tudjuk.
 az óvodán belüli szabadidős tevékenységek szervezésén belül is figyelmet fordítunk
arra, hogy tapasztalatai gazdagodhassanak, zenei, matematikai-logikai, vizuális,
mozgásos, szociális területeken. Pl. kirándulások, kulturális programok (kiállítások,
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mesenapok… stb.), vizuális területeken barkács-délutánok, kiállítások, sportnapok…
stb.
 kiemelten fontos a kreativitás fejlesztése
 felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy tehetség ígéretes gyermekeiket milyen óvodán
kívüli tehetséggondozó intézményekbe célszerű az óvodai nevelési időn túl is
fejleszteni,
 valamint az iskolaválasztásnál is fontos szem előtt tartani a gyermek tehetségét,
tehetségígéretét.
Módszereink: a pedagógusok által tudatosan megtervezett, szervezett, megfelelő eszközök
biztosításával történő egyéni és kiscsoportos szervezési formában megvalósuló tevékenység.
„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges, mert különb akar lenni,
hanem azért, mert nem tud más lenni."
(Szabó Magda)
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A gyermekek esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység
Integrált nevelési programunk küldetése, hogy széles körben megismertessen egy humánus
szemléletmódot, egy új pedagógiai módszert, amely elősegíti minden gyermek saját
képességeihez mért maximális fejlődését, nyugodt, családias környezetben, Minden
gyermeknek biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a szegregációmentességet.
Hátrányos helyzetű gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, akinek szülei rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek kell tekinteni minden olyan gyermeket, akit
védelembe vettek, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a törvényes felügyeletet ellátó szülője,
illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be
sikeresen. (Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 121.§ (1) 14. pontja
A hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása.
Konkrét célok, feladatok:












Az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe
vételével a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, az iskolára való
felkészítése.
A közösségi, és az egyéni nevelés dialektikájának szem előtt tartása, sajátos
nevelési igényű gyermekek elfogadása.
Az SNI-s és hátrányos helyzetű gyermekek részesüljenek a differenciált
fejlesztésében. Állapotuknak megfelelően megkapják a pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív ellátást.
A gyermekek képességének megfelelő, helyes iskolatípus kiválasztása.
Célunk a másággal szembeni tolerancia, a segítőszándék kialakítása, olyan
modell nyújtása, mely a részképességeket és személyiségfejlesztést is pozitívan
befolyásolja.
Biztosítani és segíteni valamennyi gyermek számára az egészséges énkép
kialakítását, önbizalmuk fejlődését.
Növelni kudarctűrő képességüket, valamint felkészíteni az önálló életvitelre.
a tehetségígéretes és képességeihez viszonyítva rosszul teljesítő gyermek
részére segítséget nyújtson

Cél:
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, megsegítése fejlesztése.
A hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja annak érdekében, hogy az
iskolaképességet kellő időben elérhessék
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Feladat:
 Szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem.
 Szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
módszerekkel partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre.
 Partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti
kiszolgálása.
 Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. Egyéni beszélgetések,
 gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak,
értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása.
 Folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás, családlátogatás,
megéreztetni a szülőkkel, hogy a rendszeres óvodába járás fontos a gyermek
fejlődése szempontjából.
 Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlődési
naplóbejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek alkotásainak megmutatása,
elemzése, a szülők részvételi lehetőségének biztosítása a gyermekek
tevékenységeiben.
 Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése,
folyamatos fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.
 Megfelelő minőségű és időtartalmú óvodáztatás. Minél hosszabb ideig tartó (már 3
éves kortól) óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében.
 Olyan csoportalakítási elvet kell választani, amely biztosítja az SNI gyermekek
arányos elosztását.
 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
 Tudatos óvodai pedagógiai munka ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés
csökkenteni tudja. Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: a gyermek
kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák,
mozgás, zene felhasználása
 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka: tanulási képességek
megalapozása, egyéni kompetenciák fejlesztése, a tanulási és egyéb
részképességzavarok kialakulásának megelőzése, figyelemkoncentráció, az
alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása. Az
 óvodai programok, tevékenységek változatosságának biztosítása, élmények
nyújtása, differenciált feladatadás, fejlesztés.
 Szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: konzultációk a gyermekek
fejlődéséről, fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának
megszervezése (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság)
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A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása
Cél:
A valamely területen tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek pozitív képességeinek
kibontakoztatása.
Feladat:
Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése, folyamatos
fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.
Az óvodai programok, tevékenységek változatosságának biztosítása, élmények nyújtása, egyéni
kompetenciák fejlesztése, differenciált feladatadás, fejlesztés.
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VIII. GYERMEKVÉDELEM AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN
A gyermekvédelmi munkát a mindenkor érvényben lévő gyermekvédelmi törvény alapját
szervezzük, végezzük.
Cél:
Prevenció, gyermeki jogok védelme.

1. GYERMEKI JOGOK VÉDELME
„…A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. …”
Intézményünkben minden dolgozó feladata a rendelkezések betartása, a gyermeki jogok
védelme. Mivel integrált óvoda vagyunk, maximálisan ügyelnünk kell a fogyatékosokról szóló
törvény betartására, valamint különböző etnikumok jogainak védelmére is.
A gyermekek védelme során nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való
tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet,
cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelemi
gondoskodásba kerülés alapján, tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében – szoros együttműködésben a gyermekjóléti intézményekkel:
a.) a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése
b.) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgáltatásokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges
intézkedést,
Intézményünkben jelenleg két pedagógus segíti, támogatja gyermekvédelmi felelősként a
rászoruló családokat a gyermeknevelésben, természetesen szoros kapcsolatban a gyermekeket
nevelő pedagógusokkal.
Testületünkben a gyermekvédelmi munka megvalósulására a gyerekek testi, lelki, szellemi
óvósára-védésére az óvoda nyitva tartásától kezdve nagy gondot fordítunk.
Feladatunk a prevenció, korrekció, felderítés, jelzés a különböző gyermekvédelmi intézmények
felé.
A nevelési problémákkal küzdő családokat a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk, javasoljuk, hogy
lépjenek kapcsolatba pszichológussal, fejlesztő pedagógussal, családgondozást kérünk
számukra.
Az anyagi problémákkal felénk forduló családokat segélykérelem ügyében felvilágosítjuk,
környezettanulmányt, óvodai véleményt készítünk a számukra.
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Súlyosabb probléma esetén felvesszük a kapcsolatot a gyámügyi igazgatással, ahova jelezzük
a nevelési, gondozási hiányosságot, az agresszivitást, erkölcstelen életvitelt a családban, az
alkoholizmust, az esetleges kábítószerezést, egészségügyi problémákat.
Kapcsolatot tartunk a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal. Szükség esetén javaslatot
teszünk bizonyos intézményváltásra (pl. anyotthon, átmeneti otthon, gyermekotthon) a
gyámügyi igazgatás segítségével.

Pedagógusok kötelessége jogai
 ONAP szerint dolgozzon – egyéni fejlesztési terv
 Gyermeki személyiségének fejlődéséről gondoskodjon
 Különleges bánásmódot igénylő gyermekkel egyénileg foglalkozzon, együttműködjön
más szakemberekkel, a felzárkóztatást segítse
 Segítse a tehetségek felismerését
 Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítása
 Egymás szeretetére, tiszteletére nevelés családi nevelésértékeinek megismerése,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre
neveljen
 Szülő rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről
 A gyermek testi, lelki fejlesztése
 Emberi méltóság tiszteletben tartása
 Az ismereteket tárgyilagos sokoldalú közvetítése
 Pedagógus továbbképzésen való részvétel
 Adminisztratív feladatainak maradéktalan megvalósítása
 Nevelőtestületi értekezleten aktív részvétel, ünnepélyeken, rendezvényeken
 Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket
 Megőrizze a hivatali titkot
 Hivatásához méltó magatartást tanúsítson
 A gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel
 Hétévenként továbbképzés 55 éves korig – visszaminősítés
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2. AZ ÓVODAVEZETŐ GYERMEKVÉDELMI FELADATAI, ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELELŐS
FELADATAI

Felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért
Felelős a gyermekvédelmi feladatok
megszervezéséért, ellátásáért
A gyermekvédelmi munka irányítása
Tájékoztatja a szülőket a
gyermekvédelmi felelős személyéről,
valamint arról, hogy milyen
időpontban és hol kereshető.

Gyermekvédelmi felelős feladatai
Intézményen belüli felmérés: HH, HHH gyermekek
felkutatása
Étkezéstérítéshez szükséges felmérés elkészítése
Intézkedési javaslat a gyámhatóság felé.
Preventív felmérés az újonnan érkező gyermekek
között.
A veszélyeztetett gyermekek helyzetének
felülvizsgálata.
Az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek
hiányzásjelentésének elkészítése
Nyilvántartási lapok folyamatos vezetése.
Információcsere a kollégákkal.
Csoportlátogatások játékidőben, udvaron.
Közös megbeszélés a nagycsoportos kolléganőkkel, a
Nevelési Tanácsadóba kerülő gyerekekről,
problémáikról.
Iskolaérettségi vizsgálatok figyelemmel kísérése,
gyógypedagógusok tanácsadása.
A logopédiai kezelések figyelemmel kísérése.
Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi
szaktanácsadóval, munkaközösségekben folyamatos
részvétel, információk cseréje, illetve továbbítása.
Szükség esetén kapcsolatteremtés a Gyámüggyel és
más intézményekkel.
Folyamatos kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval,
Szakértői Bizottságokkal, szakorvosokkal,
gyógytornásszal.
Gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel.
Sürgősségi intézkedések megtétele szükséges
esetben.
Speciális terápiás, gyógyászati eszközök beszerzése.

Minden óvodapedagógus felelős a saját csoportjában a hatékony gyermekvédelmi munka
rendszerének kiépítéséért. A gyermekvédelmi feladatokat az óvoda két gyermekvédelmi
felelőse ütemezi, szervezi, irányítja. Mindenkori feladatunk a gyermekvédelmi törvény
módosításainak figyelemmel kisérése, és annak betartása.
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. Gyermekek fejlettségét mérő lap
2. Gyógypedagógiai mérőlapok
3. Felhasznált, tanulmányozásra javasolt irodalom
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Gyermekek fejlődését nyomon követő lap

Gyógypedagógiai mérőlapok
Difer
Az évtizedes tapasztalatokra alapozott megoldási modell 3 alapelve:
1. a felhasználható idő és a szükséges idő összehangolása
2. abbahagyás helyett optimális elsajátítás
3. egyéni különbségek követése
Ősi pedagógiai és gyógypedagógiai megfigyelésen alapuló elv szerint a fejlesztést – a megfelelő
idegrendszeri érettség figyelembe vételével – minél korábban megkezdve rövidebb időt igényel
és látványosabb.
A legeredményesebb fejlesztéshez ismerni kell az optimális elsajátítás jellemzőit, kritériumait,
lépéseit, vagyis az oda vezető út legfontosabb állomásait, az alapvető fejlődési, fejlettségi
szinteket.
Mindezek mellett ismerni kell és figyelembe kell venni a gyerekek képességeinek és
személyiségének alapvető és meghatározó különbségeit a hatékony fejlesztés
megvalósulásához.
Mindezen elvek figyelembe vételével készült a DIFER-programcsomag, melynek fő
megfigyelési és fejlesztési feladatai:
1. írásmozgás-koordináció
2. beszédhallás
3. relációszókincs
4. elemi számolási készség
5. tapasztalati következtetés
6. tapasztalati összefüggés-megértés
7. szocialitás
Az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges egyéni optimális fejlettségi szint eléréséhez
a 2008/2009-es tanévtől az iskolába készülő nagy csoportos gyermekek fejlesztése és a fejlődés
nyomon követése a DIFER-programmal történik. (kontrollvizsgálat évi 3 alkalommal,
eredmények, feladatok szülőkkel is megbeszélve)
Dyslexia gyors teszt
Artikuláció
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Felhasznált irodalom



Krausz Éva – dr. marót Miklósné – dr. Szabó Pál – Rózsáné Czigány Enikő:
Pszichopedagógia Korrekciós nevelés
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994



Taníts meg engem! Fejlesztő program
Lopédiai Kiadó, Bp. 1996
ISBN: 963 85086 8 5



Bálintné Pál Éva - Beke Éva – Mészáros Jánosné - Sápi Beáta – Virág Gizella:
Képességfejlesztés – Képességmérés az óvodában
DIDAKT Debrecen, 2005.
ISBN: 963 86653 2 7



Deákné B. Katalin: Anya taníts engem!
Pápa, 1994
ISBN: 963 450 4450



Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits Anna: Szabadon,, játékosan, örömmel
SZORT Bt, Budapest, 1998
ISBN: 963 03 5582 5




dr. Tótszöllősyné: Mozgásfejlesztés az óvodában
dr. Tótszöllősyné Vagra Tünde: Mozgásfejlesztés szabadon
Budapest, 1999
ISBN: 963 640 049 0



Perlai Rezsőné: Tanulásról óvodapedagógusoknak
Comenius Bt., Pécs 2000
ISBN: 963-03-9439-1



Dr. Takács Bernadett: Gyermek – Játék – Terápia
OKKER Kiadói kft. 2001
ISBN: 963 9228 05 2



Klaniczay Sára: A gyermekkor dadogásról
Logopédiai Kiadó, Budapest, 2001
ISBN: 963 85788 8 2
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Villányi Györgyné: Játék a matematika?
Tárogató Kiadó, Budapest, 1993
ISBN: 963 8491 12 4



Gordosné dr. Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994



Dr. Benczúr Miklósné – Dr. Bernolák Béláné – Bertók Péterné – Nagy Margit:
Mozgásnevelés I- II
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993



Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában
Szerkesztette. Dr. Benczúr Miklósné
BGGyTF 1997
J 12 - 10410



Franz J. Mönks – Irensa H. Ypenburg: A nagyon tehetséges gyerek
AKKORD Kiadó, 1998
ISBN: 963 7803 65 5



Fazekasné Fenyvesi Mergit – Józsa Krisztián – Nagy József – Vidákovich Tibor: DIFER
programcsomag
Mozaik, Szeged




Psenákné Gregor Klára: Kötetlenül, komplexen, naponta mesével
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1995
ISBN: 963 18 87294


Mesélj nekem! szöveggyűjtemény
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1995
ISBN: 963 18 8370 1



Lukács Józsefné – Ferenc Éva: Itt a tavasz, fut a tél…
Flaccus Kiadó 2010
ISBN: 978-963-9412 77 4



Lukács Józsefné – Ferenc Éva: Megjött a tél, hujja-hó…
Flaccus Kiadó 2010
ISBN: 978-963-9412 75 o



Lukács Józsefné – Ferenc Éva: Esik a hó, fúj a szél…
Flaccus Kiadó 2011
ISBN: 978-963-9412 84 2
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Lukács Józsefné – Ferenc Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz…
Flaccus Kiadó 2009
ISBN: 978-963-9412 71 2



Aszalai Anett – Horváth Judit – Horváthné Csapucka Klára – Dr. Rónáné Fulus Júlia:
Amit az óvónőnek észre kell venni
Flaccus Kiadó 2009
ISBN: 978-963-9412 41 5



Dr. Budai József – dr. Göllesz viktor – dr. Horváth László – dr. Kullmann Lajos – dr.
Magenheim Mihály – dr. Méhes József – dr. Palotás Gábor: Gyógypedagógiai kórtan
Tankönyvkiadó Budapest, 1990
ISBN: 963 18 2155 2


Falvay Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék
Kiadó a szerző, 1994
ISBN: 963 682-366 9



Dr. Bödör Jenő: Korrekciós nevelés
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991



Nitza Katz – Bernstein: a beszédhibások pszichológiája versus pszichoterápia
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.



Csányi Yvonne – Deák Tiborné – Gyöngyösi Lászlóné: A hallássérült tanulók
integrált oktatásáról
Kiadó. BGGyTK 1994
ISBN: 963-7155-104



Farkas Miklós. Hallássérültek kiejtéstanítása
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991



Taníts meg beszélni
Szerkesztette: Dr. Csányi Yvonne
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991



Dr. Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosok neveléstana
Tankönyvkiadó, Budapest, 1992



Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár?
ALEX- typo 1992
ISBN: 963 7735 011
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Szemelvények a tanulási zavarok köréből
Szerkesztette: Dr. Torda Ágnes
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991
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