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BEVEZETŐ 

Ajánlás 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja tartalmazza az óvodai nevelés és az 

óvodapedagógusok munkáját meghatározó  alapelveket. Lehetőséget biztosít arra, hogy „az 

óvodai nevelésben a különböző pedagógiai törekvések megjelenhetnek”1 a helyi körülmények 

és sajátosságok  figyelembevételével. Ugyanakkor azt is biztosítja, hogy az 

„óvodapedagógusok pedagógiai nézeteiket , értékrendjüket,  módszertani szabadságukat 

érvényesítsék”2 a helyi pedagógiai program alapján. 

 

Az Esztergomi  Zöld Óvoda nevelőtestülete a külső világ tevékeny megismerését választotta 

helyi pedagógiai  programjának alapjául. 

Fontos, hogy a gyermek számára kialakítsuk a természeti és társadalmi környezethez való 

pozitív érzelmi viszonyt, pozitív viselkedési formákat és magatartásmódokat, megalapozzuk 

a környezeti kultúra iránti igényt. 

A gyermek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és megszerettetése, az élő és élettelen 

környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések megláttatása − a mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakításával – elengedhetetlen a környezeti kultúra alapjainak 

megteremtéséhez. 

A környezeti nevelés, a gyermekek fenntartható fejlődéssel való megismertetése alapvető a 

fenntartható életkörülmények és fejlődés szempontjából. A gyermekek a jövő meghatározói, 

döntéseikkel nemcsak saját életüket, de Földünk sorsát is meghatározhatják, ezért rendkívüli 

jelentőséggel bír a megfelelő tájékoztatásuk, tájékozódásuk már a kisgyermekkori gondozás- 

nevelés során. 

 Programunkban a természeti és társadalmi értékek felismerését és óvását segítő szemlélet és 

magatartás  kialakítását szeretnénk  megalapozni és hangsúlyozni. 

Erre az a felismerés döbbentette rá óvodapedagógusainkat, hogy az urbanizáció előretörésével 

a legtöbb gyermek már nem a természeti környezet közelében nő fel, figyelve a természet 

változásait, apró rezdüléseit. Felelősséggel tartozunk gyermekeinkért, a jövőért, a természet és 

társadalom valódi értékeinek felismertetéséért és megszerettetéséért, ápolásáért és 

                                                           
1 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
2 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
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megőrzéséért, aminek tudatosítását már kisgyermek korban el kell kezdenünk. Továbbá, hogy 

természetes környezetünk az emberi gondatlanság miatt egyre csak pusztul. Arra, hogy a 

környezetet védeni, szeretni kell, meg kell tanítani a felnövekvő nemzedéket. 

 Ezt a szerepet, egymást kiegészítve az óvoda / iskola / és a család tölti be . Ez a szerep 

egyben az ezredforduló komoly pedagógiai kihívása is.  

Programunk alcímének  Goethe szavait választottuk, mert ez fejezi ki számunkra mindazt , 

amely pedagógiai munkánk lényege: 

 

Kinek ajánljuk?  

 

Minden óvodapedagógusnak, aki nemcsak szereti, de feltétel nélkül elfogadja a gyermekek és 

a  gyermeki személyiség sokszínűségét. Azonosulni tud programunk szellemével, vallja a 

természet értékeinek megismerésének és védelmének  fontosságát, s hogy a jövő 

megalapozása a jelenben történik.  

Azoknak a szülőknek ajánljuk, akik gazdag, élményekre épülő óvodai programot remélnek, 

mely által gyermekük önkifejezése, önmegvalósítása tág teret kap.  Azoknak, akik 

befogadóak és akár  készek is részt vállalni ebben a folyamatban. Azoknak, akik valóban 

gyökereket kívánnak adni, hogy utána szárnyalni tudjon gyermekük az élet minden területén. 

Ajánljuk minden gyermeknek, hisz óvodánk mottója is a következő: 

 

„ Zöld az óvoda, 

nyitva a kapuja. 

Aki gyerek ide jár, 

tudja mi terem a fán, 

hová fészkel a rigó, 

Zöld ovisnak lenni jó!” 

 

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek 

tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a 

kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat 

bejárni vagy inkább repülni.”   
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 I. Az óvoda adatai 

Az intézmény neve: Esztergomi Zöld Óvoda 

Az intézmény székhelye: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u.48. 

Az intézmény OM azonosítója: 031677 

Az intézmény törzsszáma: 648345 

KIR feladatellátási hely azonosító: 1031677001 

Cégjegyzék nyilvántartási szám: 00-16-762918 

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda 

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 269/2014. (V.29.), 2014.06.27. 

Az intézmény alapítója: 1953 12.31-én alapította a Sport-árutermelő Vállalat. Jogutód 1988-

tól Esztergom Város Tanácsa, majd 1990-től Esztergom Város Önkormányzata. 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Esztergom Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

Az intézmény adószáma: 16762918-1-11 

Esztergomi Zöld Óvoda 4 csoporttal működő,  tálalókonyhával rendelkező napközi otthonos 

óvoda. Szakmailag önálló nevelési intézmény. Önálló jogi személy. 

Az óvodai nevelés az óvoda nevelőtestülete által készített és a fenntartó által jóváhagyott 

pedagógiai program alapján, vallási és világnézeti kérdésekben semleges környezetben folyik. 

 Az intézmény alaptevékenysége: A gyermekek nevelése hároméves kortól a 

tankötelezettség kezdetéig. 

Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai: 

 Száma Tevékenység megnevezése 

Szakágazati 

besorolás 

851020 Óvodai nevelés 

Kormányzati 

funkció szerinti 

megjelölés 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai;  
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Kormányzati 

funkció szerinti 

megjelölés 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Kormányzati 

funkció szerinti 

megjelölés 

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 

 

Az intézmény működési köre: Esztergom város egész közigazgatási területe. 

Az óvoda felvételi körzete: 

SZENTLÁZÁR Csapási dűlő, Csatai Szabó János utca, Dorogi út (Szentlázár városrész felőli 

oldala), Kiss János vezérezredes út (páratlan oldala), Knorr János utca, Petz testvérek utca, 

Rudnay Sándor tér (Szent Anna templom),Ságvári telep, Tári út (páros oldala), Vasas utca  

SZENTPÁL Árok utca (páros oldala), Bajos Ágoston utca, Duna utca, Eötvös József utca, Kis 

Duna sétány (Árok utcától a Pöltenberg utcáig), Jókai Mór utca (Árok utca és Eötvös utca 

közötti szakasza), Lázár Vilmos utca, Muskátli utca, Nefelejcs utca, Pöltenberg Ernő utca, 

Révész Béla utca ,Rubik Ernő utca, Rudnay Sándor tér (Árok utca és a Táti út közötti szakasza), 

Szegfű utca, Szentkirályi dűlő, Szentkirályi utca, Szent Pál utca, Szérűskert utca, Tabán utca, 

Tabán-lakópark, Tartsay Vilmos utca, Tátí út (páratlan oldala), Töltés utca, Töltések közötti 

dűlő, Verseghy Ferenc utca, Zsák utca, Zsidódi híd, Zsolt Nándor utca  

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 92 fő 

II.Az óvoda bemutatása 

a) Óvoda rövid története 

 

1952-ben a Sportáru-termelő Vállalat 

az üzem közelében, a Deák Ferenc 

utca végén megvásárolt egy épületet, 

ahol a dolgozók gyermekei számára 

óvodát rendeztek be. 1953 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők 

közreműködésével. Két csoportban 5o férőhellyel nyitották meg az óvodát. Majd a Labor 

Műszeripari Művek üzemi óvodája és bölcsődéje volt ezen a helyen. Az óvoda régi, tornácos, 

családi házból folyamatos bővítéssel nyerte el mai arculatát. Az óvoda Esztergom déli 
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városrészén található, a Tabán híd lábánál, a Duna szomszédságában. Földrajzi helyzeténél 

fogva rendkívül jók a természeti adottságai. A kb. 50 m-re lévő Prímás sziget buja növényzete, 

hatalmas platánfái friss, tiszta levegőt biztosítanak. 960 m2 udvar mely zárt és védett, távol esik 

a főútvonaltól, így ritkán porosodnak be szép növények, a fák, a virágok. Szerencsére a 

zajártalom helyett gyakran inkább madár ének töri meg a csendet. Ebben a gyönyörű 

környezetben a Duna ölelésében fekszik az Esztergomi Zöld Óvoda.3 

b) Helyzetkép                             

b.1 Az óvoda személyi feltételei  

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.” .Az óvodában a nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermekek számára. 

Jelenléte, a nevelés egész időtartalmában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.”4 Minden 

óvodapedagógus rendelkezik főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel. Hetes váltásban 

dolgoznak, hasonló személyiségű és mentalitású óvónői párokban. Együtt állítják össze az éves 

nevelési és foglalkoztatási terveket, közösen értékelnek, szakmailag egyenlő felelősséggel 

dolgoznak. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a csoportban dolgozó óvodapedagógus párok éljenek azzal 

a lehetőséggel, hogy a heti váltást rugalmasan kezeljék. Amennyiben az óvodapedagógus 

oktató-nevelő munkájának tervezésekor a feldolgozandó téma  indokolja,  két hetes időkeretre 

is tervezhet, és valósíthatja meg tervezését.   

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

 Minden dajka és pedagógiai asszisztens rendelkezik a munkakörének megfelelő OKJ 

végzettséggel. 

Az óvodai dolgozók mindegyikében felfedezhető valamilyen formában a természet szeretete, a 

szép, tiszta környezethez való vonzódás: pl. kirándulások szervezése, élővilág ismerete, 

kisállattartás, gyógynövényezés, palántázás, hulladékszelektálás stb. Szemléletünkhöz híven 

senki sem dohányzik.  

                                                           
3 Zöld Óvoda Esztergom Alapító okirat, 

http://www.kir.hu, Ortutay András: Az esztergomi óvodaügy és az első esztergomi óvoda története (1988) 

 

4 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

http://www.kir.hu/
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A sajátos nevelésű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését 

igényli, melyet a KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT  ESZTERGOMI 

TAGINTÉZMÉNYE biztosít számunkra. 

 

b.1.1. Óvodapedgógus kép 

”A felnőtt szeretet lényege: szeretsz, mert szeretlek; A gyermekszeretet kényege: szeretlek, 

mert szeretsz.” (Erich Fromm) 

 

Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a 

gyermekek számára. Az óvodánkban dolgozó pedagógusainkat a szakma hivatásként 

értelmezése, a feltétlen és elfogadó gyermekszeretet jellemezze. Nyílt, barátságos, 

mosolygós  személyiségével első pillanattól sugározza azt, hogy számára a gyermekekkel 

kialakított szeretetteljes bizalmi viszony evidens. Kommunikációját minden szülővel és 

egyéb partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más 

véleményének tiszteletben tartása jellemzi, valamint kulturált, pedagógiai hozzáértést 

tükröz. Nyitott a szülő, intézményvezető, kollégák, szaktanácsadó visszajelzéseire, ezeket 

önkritikusan elemzi, értékeli és felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Tisztában 

van a különböző pedagógusszerepek elvárásaival és törekszik ezeknek megfelelni. 

Kihasználja a szakmai fejlődését biztosító továbbképzési lehetőségeket. Innovatív. 

Aktívan szerepet vállat óvodán belüli és kívüli események lebonyolításában. Óvodánk jó 

hírét erősíti. Élmény és kapcsolatorientált. Nincsenek káros szenvedélyei. 

 

b.1.2.Dajka és pedagógiai asszisztens kép 

Az óvodánkban dolgozó dajkákat és pedagógiai asszisztenseket a szakma hivatásként 

értelmezése, a feltétlen és elfogadó gyermekszeretet jellemezze. Nyílt, barátságos, mosolygós 

személyiségével első pillanattól sugározza azt, hogy törekszik a gyermekekkel, 

óvodapedagógusokkal , szülőkkel elfogadó, bizalmi viszony kialakítására.. Kommunikációját 

a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben 

tartása jellemzi. Nyitott a szülő, intézményvezető, kollégák visszajelzéseire, ezeket 

önkritikusan elemzi, értékeli és felhasználja őket fejlődése érdekében. A gyerekekkel mindes 

esetben türelmes, elfogadó. Beszédmodora és kultúrája az óvodai élethez alkalmazkodó. Az 

óvoda erkölcsi és etikai normáit önmagára nézve is kötelező érvényűnek tekinti. Nincsenek 

káros szenvedélyei. 
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b.2.  Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda régi, tornácos, családi házból folyamatos bővítéssel nyerte el mai arculatát. Ma az 

1761 m2-es telken működik a 4 csoportos, 92 férőhelyes óvoda.  

Csoportszobák: 

Kiscsoport I. /2,5-3,5 évesek /: 38 m2  19 férőhely  

Kiscsoport II. /3,5-5 évesek/: 45 m2  23 férőhely  

Középső  csoport/5-6 évesek/: 51 m2  25 férőhely  

Nagy csoport /6-7 évesek/: 54 m2  25 férőhely  

Összesen: 188 m2 / 92 férőhely  

Minden csoportnak külön bejárata, külön öltözőhelyisége, külön mosdója van, így a csoportok 

nem zavarják egymás napirendjét.  

 

Nem csoportterem típusú fontosabb funkcionális helyiségek:  

- fejlesztő szoba,  

- nevelői szoba,  

-” Fény szoba”- állataink, növényeink gyűjteménye; környezetvédő foglalkozások helyszíne 

- 125 m2-es jól felszerelt tornaterem (konténerben), hozzá tartozó szertárral 

A tornateremben a hét négy napján a gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

rendszeres egészségfejlesztő testmozgás folyik az óvodapedagógusok által tervezve és  

irányítva. Heti egy nap a gyermekjóga foglalkozás zajlik a tornateremben okleveles 

gyermekjóga oktató irányításával. A szakszolgálat véleménye alapján mozgásfejlesztésre 

szoruló gyermekek fejlesztése és a gyógytestnevelés  is itt  történik. 

Az óvoda udvara: 

Az udvar két részre osztott. A  körül határolt kisebbik udvarrészt az újonnan érkező 2,5-3 

évesek csoportja használja. Az itt  található játékeszközök és hinták az ő méretüknek 

megfelelőek. A nagyobbik udvarrészen a többi csoport gyermekei osztoznak, akik már 

elsajátították az udvari élet szabályait. Az itt található játékeszközök, a nagy homokozó, 

trambulin stb., az ő testi adottságaiknak megfelelőek. 

Alkalom adtán szívesen játszanak egymás udvarrészén a gyerekek (pl. csoportösszevonáskor, 

nyári élet megszervezésekor). 

 

c)  Az óvoda csoportszerkezete  
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Az újonnan induló csoportok elnevezésében az óvodapedagógusok szabadon választhatnak, 

szem előtt tartva a gyermek közeliséget és az óvoda arculatát. Homogén életkorú csoportok 

kialakítására törekszünk. 

 

Kiscsoport ( 2,5 – 4 évesek)  

A legkisebb termünkben kapnak helyet a legfiatalabbak, akik a tárgyévben töltik be 

3.életévüket. Ők a legapróbbak, az asztalok, kisszékek az ő méreteikhez vannak kialakítva. A 

csoporttal 2 óvodapedagógus, 1 dajka és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik. Ebben a 

csoportban a gyermekek már a 3. életévük betöltése előtt megkezdhetik a beszoktatást, 

legkorábban 2 és fél évesen. Az óvodakezdésnek nem feltétele a szobatisztaság. 

Részben osztott kis csoport ( 3,5-tól 5 évesig)  

Az évek tapasztalata során kialakult, hogy a kiscsoportunkhoz életkor szerint a következő év 

szeptemberében jönnek  új gyermekek. Egy nagyobb csoportszobába költözve kezdik meg az 

új nevelési évet.  

Ebben a csoportban 2 óvónő és 1 dajka van a gyermekekkel. A kiscsoport pedagógiai 

asszisztense igény szerint segíti munkájukat.  

Részben osztott középső csoport ( 5-től 6 évesek)  

Középső csoportba év elején szintén érkezik 1-2 új gyermek és közben nagyot nőnek, így 

nagyobb teremben kezdik a tanévet. 2 óvónő és 1 dajka van mellettük.  

Nagycsoport ( 6 – 7 évesek )  

Ők, a legnagyobbak vannak a nagyteremben. Itt is 2 óvónő és 1 dajka van mellettük. 

A második pedagógiai asszisztensünket aszerint osztjuk be, ahol a legtöbb segítségre szoruló 

illetve hátrányos helyzetű gyermek van . 

Az óvodás gyermekek érzelmi kötődése igényli, ezért törekszünk arra, hogy ugyanaz a két 

óvónő és dajka nevelje őket végig. Ezt fontos alapelvnek tartjuk, de természetesen adódnak 

olyan helyzetek, ami ezt felülírja. 

III. Gyermekkép, óvodakép  

3.1. GYERMEKKÉPÜNK:  

Elfogadjuk, hogy minden gyerek egy adott személyiség, egy individuum , 

 eltérő adottságokkal jött a világra , 

 eltérő környezetben nevelkedik , 

 eltérő az érdeklődése , 
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 eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik , 

 eltérő a fejlődési üteme . 

Ennek következtében életkoronként és egyénenként eltérőek, ill. eltérőek lehetnek a testi és 

lelki szükségletei. Minden gyermeket előítéletek nélkül fogadunk el. 

3.2. ÓVODAKÉPÜNK: 

 Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit 

a személyi, tárgyi és szakmai feltételek biztosításával.  

 A beíratott gyermekek számára megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes légkört a befogadás változatos módszereivel.  

Az óvoda funkciói: az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók közvetetten 

segítik a következő életszakaszba / kisiskolás/ átlépéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek 

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

figyelembevételével, a gyerekek fejlődésének nyomon követésével.  

 Óvodánk tevékenységrendszerével , természeti és tárgyi környezetével, óvodapedagógusain  

nevelő munkája  és  személyes példája segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának 

kialakulását.  

 Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek 

személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés 

lehetőségét . 

 Az inger gazdag környezet biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs 

kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi 

nevelést és fejlesztését. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a 

nemzetiségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét  

A különös bánásmódot igénylő gyermek fejlesztésénél  különös gondot fordítunk  arra, hogy  

ők minden segítséget megkapjanak hátrányainak leküzdéséhez, illetve tehetségük 

kibontakoztatásához. 

 

IV.  AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, 

CÉLKITŰZÉSEI  
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Az óvodai nevelés célja:  

Az országosan megfogalmazott célokat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

(továbbiakban ÓNOAP) tartalmazza. 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.  

 A 3-7 éves gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt 

tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, 

játékos keretek között alakuljon gyermekeink:  

- az egészséges sokoldalú személyisége 

- a  környezettudatos szemlélete 

-  a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális , érzelmi, erkölcsi és 

értelmi érettsége.  

-  Különösen az utolsó évben az iskolai oktatásra nevelésre készít fel. 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:  

− A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok, és 

csökkenjenek a sajátosságokból adódó különbségek.  

− A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén, az esélyeik 

növekedjenek, az indulási hátrányaik csökkenjenek, az iskolába való átmenetük zökkenő 

mentesebbé váljon.  

− A roma nemzetiségű gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségeinek 

megfelelően ismerjék meg kultúrájuk elemeit, szokásait, ezáltal erősödjön identitástudatuk.  

− A tehetséges gyermek átlag feletti speciális egyéni képességei kerüljenek felszínre és 

intenzíven fejlődjenek.  

Mindezt szem előtt tartva, hogy ilyen gyermeket szeretnénk nevelni?  

 Nyugodt, tele van élményekkel, tud játszani, nevetni, felfedezni, csodálkozni, 

természetes kíváncsiság vezérli, szereti a természetet, az alkotó tevékenykedést.  

 Szeretettel, bizalommal fordul társaihoz, a felnőttek felé. Nyitott, empatikus és 

toleráns másokkal. Legyen szó nemzetiségi, vallási, faji, testi különbözőségről.  

 Állat-, ember-  és természetbarát.  

 Környezetében jól eligazodik, korához viszonyítva önálló, jó kapcsolatteremtő 

képességekkel rendelkezik.  
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 Szeret játszani, mozogni, egészséges, kiegyensúlyozott.  

 Ismeri, óvja, védi, gondozza környezetét.  

 Büszke arra, hogy ő Zöld óvodás. Szereti városát, Esztergomot ahol él, és hazáját, 

Magyarországot. 

  Korához illően ismeri hazája, környezete természeti értékeit, hagyományait, kulturális 

értékeit. 
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V. PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ 

A környezeti nevelés, a gyermekek fenntartható fejlődéssel való megismertetése rendkívül 

fontos, hiszen a gyermekek a jövő meghatározói, döntéseikkel nemcsak saját életüket, de 

Földünk sorsát is meghatározhatják. Mindezek miatt tartjuk fontosnak, hogy nevelésükben 

a környezettudatosság kapja a fő hangsúlyt. 

A környezeti nevelés jellemző értékrendszere az élet – és minden élő és élettelen létező – 

tisztelete, ez adja az erkölcsi alapvetését. A környezeti nevelés értéknek tartja a természet 

erőforrásainak kíméletét, a természet törvényeivel harmonizáló magatartást és a 

környezetért felelős életvitelt; ennek megfelelően az anyagi javak birtoklása és fogyasztása 

tekintetében a mértékletességet és takarékosságot. 

A környezeti nevelés, különösen a kora gyermekkorban több, mint csupán egyfajta természettudományi 

célú oktatás. Ebben a korban a tények és szabályok ismereténél fontosabb a közvetlen 

tapasztalatszerzés. Megfelelő környezeti nevelési programmal elérhető, hogy a gyermekek 

fogékonnyá váljanak a természet szépségeire, és kialakuljon bennük a 

felelősségtudat a természeti környezet iránt.  

Az Esztergomi Zöld Óvoda Pedagógiai programja lehetőséget biztosít, hogy a külső világ 

tevékeny megismerését alapul véve olyan játékokat, tevékenységeket, programokat 

szervezzünk és valósítsunk meg az óvodánkba járó gyermekeink számára, amelyek 

kudarcélmény nélkül, bármilyen szintű  képességek birtokában lehetőséget adnak a 

résztvevőinek az örömteli játékra, a személyes tapasztalásra, ismeret- és élményszerzésre, a 

személyiség kibontakoztatására. Ezáltal a környezetükre igényes, azt ismerő és óvó felnőttekké 

válhatnak, formálva mindeközben azt a társadalmi közeget is (család, barátok, ismerősök), akik 

körülveszik őket ebben a folyamatban. Ki kell emelnünk, hogy ebben a játékos 

tevékenységrendszerben a gyermekek nagyon sokféle munka jellegű tevékenységet  

végezhetnek, amire több önállóságot és lehetőséget adunk  a hagyományosnál (igazai kerti 

munka, valódi barkácsolás). A gyermek, tapasztalataink szerint, a munka jellegű feladatokat 

egyfajta szerepjátékként éli meg, ezáltal nagyon közel áll hozzá, hiszen utánozhatja a 

felnőtteket ugyanúgy, mint pl. egy hagyományos értelemben vett szimbolikus szerepjátékban. 

A környezettudatos életvitelt és ennek részeként az ökológiai lábnyom megismerését és 

figyelembe vételét természetesen az óvodás korú gyermekek korához illeszkedően, játékos 

formában, megfigyeléssel lehet felhasználni, jellemzően az alábbiak szerint: 

         1. az évszakok és a természet változásainak megfigyelése; 
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2. a természet és az állatok megismerése, szeretete, a természetvédelme; 

3. természetes alapanyagok megismerése és használata; 

4. egészséges ételek, italok kóstolása, fogyasztása; 

5. az energiával való takarékoskodás: folyóvíz használatának csökkentése (csap elzárása, 

spórolás a vízzel, esővíz gyűjtése); 

         6. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. 

          7. kertpedagógia 

A környezettudatos értékrend kialakítását nem lehet elég korán kezdeni, ebben pedig a 

felnőtteknek van különösen nagy szerepük és felelősségük. Egy kisgyermek szemében a 

szülők jelentik az első támpontot, a követendő mintát. Ha a gyermek azt látja, hogy a szülei 

óvják a természetet, esetleg tudatosan vásárolnak, és szelektíven gyűjtik a hulladékot, akkor 

ez válik számára természetessé, és később  valószínűleg ő is ilyen értékrend szerint fog élni. A 

szülők szerepe tehát megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó 

intézmény, szolgáltató is rengeteget tehet a gyermekek környezettudatossá neveléséért. Növények 

ültetésével és gondozásával, a természet szeretetét kifejező dalok, versek, mondókák megtanításával 

és gyakorlásával mind hozzájárulhatnak ehhez acélhoz. 

VI. Az óvodai élet megszervezése 

1. Befogadás, beszoktatás 

A leendő óvodások számára előkészítő szülői értekezletet tartunk.  

A leendő óvodások és szülei számára ismerkedő játszónapot szervezünk.  

Az óvodai felvételt nyert gyermek családját az óvodába lépés előtt, a szülő hozzájárulásával, 

előre egyeztetett időpontban meglátogatják a leendő óvodapedagógusok.  

Az átmenet megkönnyítése érdekében a szülős beszoktatást, befogadást támogatjuk. 

Óvodánkba már betöltött 2,5 éves koruktól jönnek a gyerekek, akik közül még többen nem 

szobatiszták. Óvodánk egy sajátos feladata lett ezáltal az is, hogy a szoba-és ágytisztaságot is 

kialakítsuk a hozzánk járó gyerekeknél.   

 

2.Nyitva tartás 

Óvodánk hétfőtől péntekig 5.30- 16.30 között van nyitva. 
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3. Napirend, heti rend 

„A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, 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.5 

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

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

rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.”6 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel 

3. 1. A heti és napirend kialakítás feladatai  

1. A napi és heti rendet a csoportok óvodapedagógusai állítják össze pedagógiai programunk 

alapján. 

2. A napi és heti rend tervezését szükséges esetben össze kell hangolni az egyes 

gyermekcsoportok között (pl. helyiséghasználat).  

 

3.2. Keret napirendünk 

 

5.30 – 16.30  Szabad játék az udvaron és/vagy a teremben 

Közben: 

5.30-7.00 közös gyülekező a kijelölt csoportszobában 

7.00 – tól  csoportbontás, érkező gyerekek fogadása 

8.00-9.15 tisztálkodás, tízórai, mindennapi mozgás, 

9.15-  szabad és irányított tevékenységek szervezése bent és/vagy kint (ONOAP) 

- szabad és irányított mozgások, mozgásos játékok 

- élményszerző séták, kirándulások 

- élményszerzések, tapasztalatszerzések, alkotó munkák 

                                                           
5  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
6 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
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- tevékenykedés az óvoda közösségi kertjeiben 

11.30-  13.00 tisztálkodás – ebéd - fogmosás, mosdás-  mese 

  13.00-14.30  pihenés-alvás 

      14.30-16.30  folyamatos ébredés és uzsonna, 

                  szabad játék és irányított tevékenységek folytatása bent és/vagy kint  

Az óvoda rugalmas napirend alapján működik, követi a helyi szokásokat, 

rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a óvodapedagógusok 

végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. 

 

3.3. Keret heti rendünk 

 

Rugalmas heti renddel dolgozunk, melyben lehetőséget biztosítunk a párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenységek számára. A tevékenységek napja, időtartama (5-35 perc) 

rugalmasan változhat, ha a témafeldolgozások menete – a gyermeki aktivitást is figyelembe 

véve – azt indokolja. Az együttműködő képesség és a feladattudat erősítése kiemelt fontosságú 

szempont a tevékenységek tervezésénél. 

A foglalkozásokat az óvodapedagógus tervezi, irányítja, tiszteletben tartva a játék kitüntetett 

szerepét, s megtartva a harmonikus arányokat a játék és az irányított tevékenységek között. 

A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 

 

Hetirend -  minta 

 Irányított tevékenység Szabad tevékenység 

Hétfő Hétvégi beszámolók 

Az aktuális heti terv indítása 

beszélgető körben 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

egészségfejlesztő testmozgás 

Játék, mese, mozgás 

 tapasztalatszerzések 

 alkotó munkák 

 matematikai, irodalmi, 

vizuális, zenei nevelési 

lehetőségek kínálása 

párhuzamos 

tevékenységek 

keretében 
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 spontán megjelenő 

mozgásos 

tevékenységek,  

Kedd Verselés, mesélés 

 

 

egészségfejlesztő testmozgás 

Játék, mese, mozgás 

 tapasztalatszerzések 

 alkotó munkák 

 matematikai, irodalmi, 

vizuális, zenei nevelési 

lehetőségek kínálása 

párhuzamos 

tevékenységek 

keretében 

spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységek 

Szerda Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

 

 

egészségfejlesztő testmozgás 

Játék, mese, mozgás 

 tapasztalatszerzések 

 alkotó munkák 

 matematikai, irodalmi, 

vizuális, zenei nevelési 

lehetőségek kínálása 

párhuzamos 

tevékenységek 

keretében 

spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységek 

Csütörtök Rajzolás, mintázás, 

kézimunka 

 

egészségfejlesztő testmozgás 

Játék, mese, mozgás 

 tapasztalatszerzések 

 alkotó munkák 

 matematikai, irodalmi, 

vizuális, zenei nevelési 

lehetőségek kínálása 

párhuzamos 
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tevékenységek 

keretében 

spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységek 

Péntek  Mozgás Játék, mese, mozgás 

 tapasztalatszerzések 

 alkotó munkák 

 matematikai, irodalmi, 

vizuális, zenei nevelési 

lehetőségek kínálása 

párhuzamos 

tevékenységek 

keretében 

spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységek 

3.4. Csoport és fejlődési napló  

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.  

• 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 88. §-t és 91. § (1)-t szem előtt tartva készítettük 

el a saját csoportnaplónkat és fejlődést követő naplónkat, mely a csoportnapló 

különálló melléklete. 

3.5. JELES NAPOK, HAGYOMÁNYOK 

Fontos, hogy a gyorsan változó világban a hagyomány értékeiről, mint a társadalmi 

környezetünk egyik fontos területéről, ne feledkezzünk meg. A hagyományok ápolása 

közben történő együtt játszás, együtt munkálkodás, tervezgetés izgalmassá teszi a 

várakozás időszakát. Minden jeles napot érdemes egy hosszabb előkészülettel megelőzni, 

amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítani lehet a változatos 

tevékenységeket. 

Az ünnepek előkészítésére nagy hangsúlyt fordítunk: a hangulatot a csoportokban 

megvalósuló témák feldolgozásán túl, a csoportszobák, folyosók közös díszítésével 



21 
 

készítjük elő. Az évszakoknak és ünnepeknek megfelelően öltöztetjük díszbe az óvoda 

bejáratát is. 

Évente legalább egy óvónői meglepetés műsorral kedveskedünk a gyermekeknek, de javasolt 

az egyéb ünnepélyek alkalmával is.  

 A színes, de többnyire zárt körű ünnepek, hagyományok megrendezését preferáljuk, 

amelyeken a gyermekek szerepeltetése háttérbe szorul, és nem zavarja az önfeledt ünneplést 

a nyilvánosság. 

 Minden esetben nyilvános ünnep az Állatok Világnapja és a Föld Napja, , valamint a 

csoportok évzárója. 

 Az ünnepek, hagyományok szervezésének formáját (óvodai vagy csoportszintű, zártkörű 

vagy nyilvános) és időpontját, a mindenkori éves munkatervbe foglaljuk.  

Kiemelten készülünk a „zöld” jeles napokra és hagyományosan a kultúránkhoz kapcsolódó 

ünnepekre. Nevelőtestületünk Zöld Szív Munkaközössége ezen programok megszervezését 

koordinálja. 

Az Esztergomi Zöld Óvodában ezek az alábbiak: 

• Szeptember 23. Takarítási Világnap 

• Zenei Világnap megünneplése a Széchenyi téren a város többi óvodájával 

• Szüreti mulatság az óvoda udvarán 

• Október 4. Állatok Világnapja – családi élmény délután 

• Október 21. Földünkért Világnap 

• Adventi készülődés 

• December 6. Mikulás 

• Mikulás várás az 5-6 évesek csoportjával a Máltai Szeretetszolgálat Idősek  Otthonában 

• Betlehemi játék a 6-7 évesek csoportjával a Máltai Szeretetszolgálat Idősek  

meghívásával óvodánkba 

• Február 2. Mackó nap 

• Farsang  

• Március 10. beporzók napja 

• Március 15. Nemzeti ünnep 

• Gergely járás a Mindszenty Iskola tanulóival 

• Kiszézés 

• Március 22. Víz Világnapja 

• Húsvét 
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• Április 22. Föld napja- 1 gyerek-1 palánta családi rendezvény 

• Május 10. Madarak és fák napja 

• Május 31. Dohányzás elleni világnap 

• Anyák napi készülődés és egyéni , meghitt köszöntés  

• Gyermeknapi hét 

• Évzárók , ballagók  búcsúztatása 

A gyermekek születésnapját minden csoportban megünnepeljük. 

VII. Nevelésünk alapjai 

„Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

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

védelem illeti meg; 

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

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

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

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

hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.”7 

 Az óvodai nevelés általános feladatai 

A pedagógiai folyamatok tervezésénél, irányításánál alapvető szempont a személyiség- és 

a közösségfejlesztés, nevelési-oktatási eredmények elérése, hátránycsökkentés, a gyerekek,  a 

szülők és a munkatársak elégedettsége és a fenntartói elvárásoknak való megfelelés. Az 

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

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.”8 

 

A. Az egészséges életmód alakítása 

                                                           
7   363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
8 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
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A.1. Alapja 

Az ÓNOAP meghatározása alapján. 

A.2. Célja  

Az egészség védelmére, az egészség értékként való kezelésére nevelés, az egészség 

magatartási szokásainak alakításával.  

- A gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének elősegítése, az egészségvédő szokások 

elsajátíttatása révén: a testápolás, az étkezés, az öltözködés, az egyéni igényeknek megfelelő 

pihenés, illetve a mozgás segítségével a helyes életritmus alakításával.  

- Az egészséges, és biztonságos környezet (óvoda épülete, udvara) megteremtésével megfelelő 

feltételek biztosítása az óvoda egészséges életmódra nevelési feladatainak megvalósításához.  

- A nevelési területhez kapcsolódó prevenciós, alkalmanként korrekciós feladatok ellátása az 

óvodai élet során.  

- Öntevékeny, változó feltételekhez való magatartás kialakítása az egészséges életmód egyes 

területeit illetően, különös figyelemmel a szabadidős tevékenységekre, illetve a szülőkkel, 

partnerekkel való együttműködési formákra.  

- Pozitív attitűdök alakítása az egészséget preferáló magatartási szokások iránt. (a helyes 

egészségi ismeretek beépítésével, a dolgozók mintaadásával, az egészséget veszélyeztető 

magatartási formák elutasításával, stb.)  

 

A.3. Feladata  

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése.  

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása.  

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségük biztosítása.  

 Speciális prevenciós és korrekciós feladatok ellátása, ha szükséges megfelelő 

szakemberek bevonásával.  

 Egészségfejlesztési program kidolgozása és alkalmazása 

 Az óvodában a magas telítettzsír tartalmú ételek fogyasztás csökkentésének teendői 

 

A.4. Az óvodapedagógus feladatai 

1. Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása, az egész nap folyamán 

kell, hogy történjen, ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív megerősítés 

módszerét kell alkalmazni! 

2. Tisztálkodás, szobatisztaság, WC-használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, 

fogápolás helyes, rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében 

történik, az intimitás tiszteletben tartásával és a nemi identitás figyelembevételével. 
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3. Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek, 

mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, 

kompetenciájához, fejlődési üteméhez. 

4. A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk (csoportszobákban 

udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, a szellőztetésre, 

fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra. 

5. Az étkezési kultúra alakítása és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is 

építünk. Ehhez fontos az esztétikus környezet biztosítása: asztalterítő, szalvéta stb. 

6. Az óvodai étkezést a fenntartóval szerződésben álló cég biztosítja. Az óvodában a 

magas telítettzsír tartalmú ételek fogyasztása csökkentésének érdekében jelezze a 

menü összeállításával kapcsolatos tapasztalatait  

7. A korszerű táplálkozás jegyében rendszeresen nyers formában történik a zöldség és 

gyümölcsfogyasztás. 

8. A víz fogyasztására egész nap folyamán lehetőséget teremtünk, ösztönözzük a 

gyermekeket az elegendő mennyiségű vízfogyasztásra. 

9. A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek 

összehangolásával történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából fejlettségéből 

adódó különbségeket.  

10. Délutáni pihenést segíti a rövid mese- vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás. 

11. A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat, és 

az „otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játék alvókák” használatát. 

12. A szabad levegőn való tartózkodásnak fontos elemének kell lennie a napirendünkben 

13. A túlzott UV sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a 

szabad levegőn. 

14. Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és 

biztonságos legyen. Erre felhívjuk a szülők figyelmét 

15. A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben a terem 

vagy a terep erre lehetőséget biztosít. 

16. Minden nap tudatosan tervezett, irányított egészségfejlesztő testmozgás szervezése 

 

A.5. Az óvodapedagógussal szemben támasztott elvárások 

A fentiekben megfogalmazott feladatoknak tegyen eleget. 

 

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

 

B.1. Alapja 

Az ÓNOAP meghatározása alapján. 

B.2. Célja 

 A személyiség az „én” kifejlődése során optimális kapcsolat alakítása a szűkebb és tágabb 

társadalmi környezettel. 
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Pozitív érzelmi viszonyulásra való törekvés, úgy az akarati életük, mint jellemvonásaik 

alakításában, tiszteletben tartva a gyermek egyéniségét. 

 

B.3. Feladata:  

       testi egészségvédelem (gondozás/testápolás, 

táplálkozás, egészségfejlesztő testmozgás, 

pihenés)  

lelki egészségvédelem (pszichológus bevonása)  

szociális kapcsolatok harmóniájának megteremtése (közösségi élet)  

rendszeres egészségügyi felügyelet segítségével szűrések, vizsgálatok végzése, folyamatos 

és szükség szerinti egészségügyi ellátás biztosítása.  

 családdal való szoros együttműködés, szülők bevonása  

családlátogatás  

beszoktatás (szülő jelenléte)  

befogadási időszak (mindkét csoportos óvodapedagógus jelenléte)  

csoportszoba neve, dolgozó felnőttek nevének feltüntetése  

a csoport-és öltözőhelyiségek feltételrendszere (jel, zsák,)  

állandó heti-napirend és annak tartalma  

szertartások (mese, gyertyagyújtás, étkezés, alvás stb.)  

„MI” élménye (ünnepek, zöld jeles napok,  séták, kirándulások, kiállítások stb.)  

önazonosság erősítése  

Eltérő etnikai csoporthoz tartozó  gyermek tudáselemeinek közvetítése (zene, szokás, 

irodalom)  

gyermekek szűrése (szociometria) - személyes kompetenciáinak fejlesztése  

óvodapedagógus- gyermek-dajka szereteten és kötődésen alapuló együttműködése  

gyermek-gyermek kapcsolata során, az alkalmazkodás, társas kapcsolatok erkölcsi 

normáinak,       kooperációjának és kommunikációjának létrehozása  

norma és értékrendszer.  

 

B.4. Az óvodapedagógus feladatai 

1. Családias légkörben zajlik óvodai életünk, ennek előfeltétele, hogy 

óvodapedagógusaink, és a dajkák barátságos, otthonos környezetet teremtsenek a 

gyermekeknek. 

2. Programunk megvalósításának fontos feltétele, hogy az óvoda alkalmazottai és a 

gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát 

pozitív attitűd, érzelmi töltés, mintaértékű kommunikáció jellemezze. 
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3. Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszere van, 

amely elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését. 

4. A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott helyet biztosítunk, 

mellyel el kívánjuk érni, hogy a gyermekek a közösségen belül is, mint egyén, nagy 

hangsúlyt kapjanak. 

5. Óvodánkban az „befogadás” ideje alatt a gyermekek fokozatosan ismerkednek az 

óvoda épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel.  

6. Nagy fokú gyöngédséggel és türelemmel vesszük körül a gyermekeket, hogy 

hozzásegítsük őket az új környezet fokozatos elfogadásához. 

7. A gyermekek az óvodánkba behozhatják magukkal a kedvenc tárgyaikat (mese párna, 

kedvenc plüss figura), hogy az otthonosságot és a biztonságérzetet ezek a tárgyak is 

erősítsék. 

8. A gyermekek neveléséhez a szülőkkel, bizalommal teli kapcsolatra törekszünk. 

9. Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkban az odafigyelést, a meghallgatást 

fontosnak tartjuk, a gyermekeket a saját érzéseinek elmondására, mások érzéseinek 

meghallgatására ösztönözzük. 

10. Óvodánk egyszerre kívánja elősegíteni a gyermek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását, teret engedve az önkifejező 

törekvéseinek. 

11. Alapelvünk, hogy a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, hogy az 

emberek különböznek egymástól. 

12. Fontosnak tartjuk, a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken 

alapuló tevékenységek gyakorlását, 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 megalapozását. 

13. Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés 

alapja 

14. Ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az 

együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, illetve néhány együttélési 

szabály betartásában. (köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák 

kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet. 

   15. A fokozatos elszakadást úgy biztosítjuk, hogy a szülő vagy szülők az elfogadás kezdeti 

szakaszában részt vehetnek a gyermekükkel együtt az óvodai életben.  

   16. A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy szervezzük, hogy mindvégig érezze az érzelmi 

biztonságot, az óvodapedagógus és a dajka elfogadó gondoskodását, szeretetét. 

     17. Az óvodai jele végig kíséri őt az óvodáskor végéig.  

      18. A tervezett, szervezett tevékenységek és a közös programok segítenek a gyermekek 

számára a „másság elfogadására” fejleszti a gyermekek pozitív emberi magatartását, 

társaival való viszonyát, versenyszellemet, kudarctűrést, figyelmet, türelmet, kitartást, 

egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget. 

19. Irányt mutató, pozitív megerősítéssel önbizalom fejlesztése. 

     20. Mindenki számára egyenlő esély biztosítása, az  identitás megőrzése. 
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     21. Az érzelmi intelligencia fejlesztését megalapozzuk egy ún. nulladik területtel, vagyis 

azzal, hogy az érzelmi szókincs bővítésére, a változatos érzelmek kifejezésére használt 

szavak „tanítására” is hangsúlyt helyezünk.  

 

B.5. Az óvodapedagógussal szemben támasztott elvárások 

A fentiekben megfogalmazott feladatoknak tegyen eleget. 

 

C. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

C.1. Alapja 

Az ÓNOAP meghatározása alapján. 

C.2. Célja 

 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a kommunikációs 

kedv fenntartásával, továbbá az inger és élmény gazdag környezet megteremtésével, az 

érzékelés észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás 

fejlődésének folyamatos biztosítása 

C.3. Feladata:  

 Érdeklődés felkeltése, a gyermekek külső és belső aktivitásával, problémahelyzetek 

teremtésével, különböző eszközök, módszerek megválasztásával, dicsérettel, 

jutalmazással. 

 Értelmi képességek fejlesztése, - érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség, kreativitás - tevékenységek szervezésével. 

 A gyermekek ismereteinek gazdagítása, rendszerezése, egyszerű összefüggések 

megláttatása. 

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

ösztönző környezet biztosítása. 

 

C.4. Az óvodapedagógus feladatai 

1. Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás 

hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a 

gyermek szabad játéka által valósul meg.  

 

2. Mesepedagógia, drámapedagógia, bábozás  alkalmazása (biztonság, beszédbátorság, 

beszédaktivitás, szorongásoldás, nyelvi udvariasság)  

 

3. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes 

példájával (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés), kommunikációs helyzetek 

megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, teremtsen 

lehetőséget a monologikus beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse szókincsüket, 
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gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (például érzelmeket jelző gesztusok, 

arckifejezések, testtartások). 

4. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. A gyermek beszéd és kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi 

szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermekek számára 

a közösségben. 

5. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

6. Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció 

különböző formáinak alakítása  beszélő környezettel, helyes mintaadással és 

szabályközvetítéssel. 

7. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve tervezzük és szervezzük a 

mindennapi játékba integrált tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy a 

gyermekek sok érzékszervre ható és közvetlen tapasztalatszerzés útján jussanak új 

ismeretekhez. 

 
8. Mozgás- tevékenység- beszéd- gondolkodás egységének biztosítása  

 

9. Interkulturális ismeretnyújtás: életvezetés, cigány irodalom, a cigányság története  

 

C.5. Az óvodapedagógussal szemben támasztott elvárások 

A fentiekben megfogalmazott feladatoknak tegyen eleget. 

 

VIII. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógus feladatai 

ALAPJA: AZ ÓNOAP MEGHATÁROZÁSA ALAPJÁN. 

 

JÁTÉK (BENNE AZ UDVARI JÁTÉK TEVÉKENYSÉGEK) 

1. Pedagógiai programunkban a gyermekek szabad, spontán játéka dominál. 

2. A szabad játék bevezetése nem működik egyik napról a másikra. Éppen 

olyan tudatos munkát igényel a pedagógustól, mint az óvodai nevelés bármely 

folyamata. Csak akkor fog működni igazán, ha maga a pedagógus is elkötelezett a 

szabad játék mellett, ha önmaga is szeret és tud játszani.  

3. A szabad játék során alkalmazott módszerek, eszközök újfajta szemléletváltást 

kívánnak meg tőlünk, hisz a pedagógus játéksegítő, támogató, élménybiztosító 

szerepe elengedhetetlen az elmélyült, gazdag és sokszínű játéktevékenység 

kialakításához.  

4. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 

eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítsanak a különböző 

játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékokhoz 

(drámajátékhoz), konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, bábjátékhoz 
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5. Arra, hogy a pedagógus a  játék folyamatába bekapcsolódik-e, illetve be kell-e 

kapcsolódnia, nincs recept. Minden esetben a gyermek aktuális játéka dönti el, hogy a 

pedagógus milyen megnyilvánulása lesz kedvező a játék alakulására.  

6. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus 

feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával, 

támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. 

7. Alkotó kedvű légkört teremtve a játékban fejlődik leginkább a gyermekek 

kreativitása. 

8. Óvodapedagógusaink a csoportszobákat úgy rendezik be, hogy legyen állandó és 

variálható helye az úgynevezett játék „kuckóknak”. 

9. Környezeti nevelésünk fontos eleme a természetsarok, amelynek gyűjteményét 

évszakoknak megfelelően változtatjuk. Kiemelt fontosságúnak érezzük a természet 

kincseivel való játékokat. 

10. Játék keretében a kisgyermekek ismerkednek természeti anyagokkal, illetve 

„természettudományos” megfigyeléseket végeznek (pl. csíráztatás játék). Fontos 

hangsúlyozni, hogy óvodapedagógusaink tudják, hogy ebben az életkorban nem a 

természeti jelenségek tudományos magyarázata a fontos, hanem sokkal inkább maga a 

felfedező, cselekvő tevékenység és a játék. 

11. A játékeszközök kiválasztásánál óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy sok 

praktikus, félkész játékot szerezzenek be (pl. textíliák, fonalak, más természetes 

anyagok), melyek kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek fantáziáját, manuális 

képességeit és kreativitását. 

12. Az udvari játékhoz zömmel a gyermekek nagy mozgásigényét kielégítő természetes 

anyagokból készült mozgásfejlesztő eszközöket (pl. fa játékokra, mászókákra) 

biztosítunk.  

13. A napirendben megfelelő szerepet kap a gyermekek szabad játéktevékenysége a 

csoportszobában és az udvari játékban egyaránt. 

14. Az óvodapedagógustól elvárt  főbb személyiségjegyek a játékban: 

megengedő, feltételteremtő attitűd 

empátiás készség 

játéksegítő, játéktámogató, a gyermek igényeihez alkalmazkodó magatartás 

játékos beállítódás, játszóképesség 

megszólíthatóság 

közvetlen, nyugodt hangvétel 

sokoldalú gyermekismeret 

 

 VERSELÉS, MESÉLÉS 

1. A népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből választunk. A felhasznált 

irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal válogatják, 

óvodai programunk megvalósításához kapcsolódó kötelező/ ajánlott szakirodalom 

jegyzék alapján, mert csak a művészi értékű irodalmi alkotás biztosítja a gyermek 

számára az esztétikai élményt. 

2.    A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó a népi - népmesék, népi                    

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi 

művekből választunk A felhasznált irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok 
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módszertani tudatossággal válogatják, óvodai programunk megvalósításához 

kapcsolódó kötelező/ ajánlott szakirodalom jegyzék alapján, mert csak a művészi 

értékű irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt. 

3. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő hangulatot és nyugodt 

körülményeket teremtsenek a mindennapi meséléshez. 

4. A már jól ismert, megszeretett meséket a gyermekek szerepekre osztják az 

óvodapedagógusok segítségével és eljátsszák.  

5. A mese dramatizációkhoz szükséges jelmezeket, kellékeket közösen készítik el, 

felhasználják hozzá a csoportban összegyűjtött régi öltözeteket, kalapokat, kendőket 

stb.  

6. A drámajátékokat először az óvodapedagógusok kezdeményezik, majd a gyermekek 

ötleteikkel gazdagítják és beépítik mindennapi játékukba. 

7. A mese dramatizációkat a nagyobbak eljátsszák a kisebbeknek, szüleiknek közös 

ünnepek, rendezvények alkalmával.  

8. A mindennapi meséléshez kapcsolódnak a drámajátékok, melyek, egyrészt, mint 

meseindíttatású játékok jelennek meg. (Ez a mesék kreatív feldolgozását, 

továbbgondolását, előzményük eljátszását stb. jelenti.) Másrészt, a drámajátékokat, 

mint kreatív képességfejlesztő játékokat alkalmazzuk a tehetséggondozás és a 

fejlődés elősegítésére. (Fejlesztik a gyermekek értelmi képességeit: érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kommunikáció.) 

9. A mindennapi meséléshez, mondókázáshoz és verseléshez szorosan kapcsolódnak a 

gyermekek bábjátékai. A hallott meséket és az általuk kitalált történeteket, meséket, 

elbábozzák társaiknak. A bábjátékhoz közösen készítenek bábokat a felnőttekkel, 

vagy a kész bábokat használják fel. 

10. Programunkban lehetőséget teremtünk a gyermekek saját vers- és mesealkotására, 

annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálására. 

11. BESZÉLGETÉSEK: Az anyanyelvi nevelést és kommunikáció fejlesztését 

szolgálják a napirendben szereplő beszélgetések, amikor a gyermekek csoportos, 

szervezett formában megbeszélhetik társaikkal és a felnőttekkel az őket 

foglalkoztató időszerű kérdéseket, beszámolhatnak a velük történt eseményekről, 

stb. Ezek az alkalmak segítenek a gyermekek toleranciájának kifejlesztésében, az 

egymásra figyelés a másik meghallgatásának képességének kialakulásában. 

 

 MOZGÁS 

1. Programunk mozgásos tevékenységeiben együttesen érvényesül a rugalmasság és a 

kötöttség. 

2.A heti rendben egy nap kötött formában szervezünk kiemelt mozgásos tevékenységet. 

      3. Mindennap szervezünk mozgásos játékokat, melybe a láb- és testtartást javító torna         
      elemeit prevenciós és korrekciós jelleggel építjük be. 

      4. Az ismertetett mozgáslehetőségeken túl a csoportok életmódszervezésében helyet                   

kapnak a kirándulások, túrázások, séták, a közelebbi és távolabbi környezetben is. 

    5. A mindennapi mozgás során, a mozgásos játékok szervezésében az óvoda 

épületét körülvevő nagy füves udvar kínálta lehetőségeket a gyermekek 

edzésében maximálisan kihasználjuk. 
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    6. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket 

kiegészítjük az irányított mozgásos tevékenységekkel. 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. 

  7. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására. 

  8. A jól ismert, készségszintű feladatok gyakorlására a köredzést, mint az egyik 

leghatékonyabb foglalkoztatási formát alkalmazzuk. 

 

 ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

1. A zenei nevelésre a nap bármely során lehetőség nyílik a különféle 

tevékenységekhez kapcsolva, a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

3. A játékdalokhoz, mondókákhoz természetes módon társul a zenei képességek 

fejlesztése, zenei ritmusérzék / metrum, ütem, ritmus, tempóérzék / zenei hallás 

/ tiszta éneklés, dinamikai és hangszín érzék / zenei emlékező és reprodukáló 

képesség, belső hallás, zenei formaérzék. 

4. A csoportszobák polcain játékként helyezzük el a különféle ritmus 

hangszereket, hogy a gyermekek a nap bármely szakában kezdeményezhessék 

a ritmussal kísért éneklést (természetes anyagokból készített ritmushangszerek). 

5. A zenehallgatásnál mind az élőzene mind a művészi értékkel bíró gépzene is 

helyet kap. 

6. Az óvodapedagógusok a gyermekekkel közösen variálják az énekes játékok 

mozgásanyagát olyan egyszerű tánclépésekkel, amit a felnőtti minta utánzásával 

a gyermekek követni tudnak  

7. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek, néptáncok és népi játékok, a 

hagyományok megismerését, tovább élését segítik. 

8. A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás 

örömét jelenti, oly módon, hogy minden táncos alkalom az együttes mozgás 

örömét adja a gyermekek számára. 

9. A gyermekek minél tisztább éneklését az óvodapedagógusok mindennapi 

énekelgetésükkel segítik elő. 

10. Az énekre, énekes játékokra, zenehallgatásra minden nap a komplex 

tevékenységekben nyílik lehetőség. 

 

 KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

1. Olyan környezettudatos szokás és értékrendszer kialakítására törekszünk, amelyek 

alapvetően meghatározzák és befolyásolják a leendő felnőtt gondolkodás és 

életmódját (pl. Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, 

természeti értékein megóvása). 
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            2. Környezeti nevelésünknek  tartó pillérei a játék és a tapasztalás, kísérletezés és 

 az  élmények. 

 

3. Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, 

továbbá a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a 

környezettudatos magatartás formálás megalapozására, alakítására. 

 

4. Kirándulásaink segítik környezetünk szűkebb és tágabb megismerést. 

 

5. A közlekedésről saját tapasztalataik útján szereznek a gyermekek ismereteket 

(pl. utazás tömegközlekedési eszközökkel: autóbusz, villamos, metró). 

 

6. A gyalogos közlekedésről a szűkebb és tágabb környezetben tett séták 

alkalmával van módjuk ismereteket szerezni. 

 

7. Az óvodánk közelében található gyógyszertár, piac, posta stb. látogatása, 

melynek során az emberek mindennapi munkáját ismerhetik meg a gyermekek. 

8. A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre 

építve a fejlődést elősegítő tevékenységeket tartalmaz a fenntarthatóság 

pedagógiája iránti elkötelezettséggel. 

 

9. A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet és 

környezetvédelmi feladatokat kiemelten kezeljük a helyi adottságok alapján (pl. 

fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és 

felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely 

megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.). 

 

10. Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában 

megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. 
 

11. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, 

mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a 

képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és 

alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.). 

12. A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód 

elve alapján a cselekvő, felfedező tevékenységszervezés módszerével zajlik. 

 

13. Óvodánk udvarán közösségi kiskertek lettek kialakítva, ahol a kerti munkákban 

minden korcsoport aktívan bekapcsolódva vesz részt. 

Ehhez kapcsolódik óvodánk  egyik kertpedagógiai  „Jógyakorlata” is. 

14. Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, 

gazdagítása a szülők bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban 

zajlik. 

 

15. Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi 

hagyományaihoz. Zöld ünnepek, egészségi jeles napok. 
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16. Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és 

ez a mindennapi munkájukban is megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége 

munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos 

magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, megalapozására. (Kapcsold le a 

villanyt! Zárd el a csapot! Ne folyasd a vizet feleslegesen!) 

17. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a 

természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. A gyermekek a munka 

tevékenységen belül növényápolási feladatokat látnak el, az egészségügyi 

előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben. 
 

18. Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany- a vízhasználat 

és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, 

termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak.. WC öblítők, 

hideg- meleg kevert csapvíz rendelkezésre áll. A csapokban vízsugár szűkítők 

segítik a vízzel való takarékoskodást. 

 

19. A levegő illatosítására gyógynövényeket használunk.  

20. A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, 

műanyag stb.), A veszélyes hulladékoknak (pl. elem) szintén külön elemgyűjtő 

kukát biztosítunk. 
 

21. A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében 

(ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul. 

 

22. Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, a 

papír beszerzésekor az újra papír vásárlására törekszünk. 

 

23. Állatbarát óvoda lévén az Állatvédelmi kódex betartása és a szemlélet 

erősítése. 

 

 A KÜLSŐ VILÁG MENNYISÉGI ÉS FORMAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 

TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

1. A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása. 

6. Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása. 

7. A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedeztetése, megtapasztaltatása. 

8. Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni 

fejlettségének, képességeinek figyelembevétele. 

9. A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, 

mikor-csoportos szervezéssel. 

10. Mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés 

elmondása. 
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11. A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.  

12. A matematikai tartalmú feladatlapok megoldását, játékos mozgásos motiváció 

előzi meg 

 

 

  RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

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

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az 

esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

 

2. 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. Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

3. Programunkban a vizuális látásmód fejlesztésére, az önkifejezési mód megtalálására 

naponta nyílik lehetőség a mindennapi komplex tevékenységekben, a csoportszobában 

és az udvari játék során is. 
 

4. A vizuális kommunikációt fontosnak tartjuk és igyekszünk felhasználni a verbális 

nyelvi kommunikáció elsajátítására is.  
 

5. A vizuális kifejezési forma tervezett témáját az évszakok és az ünnepek befolyásolják, 

valamint a spontán adódó lehetőségeket is kihasználjuk. 
 

6. Programunkban a gyermekek manuális tevékenységei komplex formában jelennek meg 

a zenével, dallal, mesével, verssel, mondókával a környező világ megismerésével. 
 

7. A vizuális tevékenységekben (pl. rajzolás, festés, gyurmázás barkácsolás, tépés, szövés, 

fonás, vágás, ragasztás stb.) olyan játékos tevékenység, melyben nem a produktum, 

hanem a tevékenység öröme a cél 

A vizuális nevelés a kreativitás, az alkotó képesség megnyilvánulásának egyik fontos 

eszköze. Az óvoda épületét és a csoportszobákat gyermekek által készített rajzzal, plasztikai 

alkotással díszítjük. Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására. 
 

 

8. Fontos, hogy a csoportszobák környezetükkel hozzájáruljanak a gyermekek 

esztétikai ízlésformálásához, ezért a díszítésükben természetes anyagokat 

használunk fel, melyek követik az évszakok és az ünnepek hangulati változásait. 

 

9. Az óvodapedagógusok feladata változatos kifejezési technikák alapelemeivel és 

eljárásaival való megismertetése és a feltételek megteremtése, képességeinek 

legteljesebb kibontakoztatása 
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 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

1.A munka jellegű tevékenységeket az élet velejárójának, tapasztalatszerzésnek és a 

környezetük megismerésének tekintjük. 

 

2. Olyan munkavégzéshez szükséges képességek alakítására adunk lehetőséget, 

mint rendszeresség kötelesség illetve feladattudat, kitartás, stb. 

3. Az óvoda udvarán található közösségi kiskertekben minden korosztály 

lehetőséget kap az önkéntes kertgondozásra. 

4. A „meg tudom csinálni!” érzése önbizalmát növeli, pozitív énképét erősíti, reális 

önismeretét alakítja gyermekeinknek. 

5. A játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató munka, és munka jellegű 

játékos tevékenységek, elsősorban a gyermekek saját személyükkel kapcsolatos 

önkiszolgálást és az élethelyzetekben való közös együttműködést, a folyamatos 

megbízások rendszerét jelentik. Örömforrásként sikerélményhez juttatja a 

gyermekeket, egyre önállóbbak, magabiztosabbak lesznek. 

6. Minden munka jellegű tevékenységnél fontos, hogy a közösen végzett munka 

igazi élményt nyújtson. 

7. Az óvodapedagógus értékelése legyen buzdító, mindig megerősítő, hogy a 

gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. 

8. Az óvodapedagógus adjon lehetőséget az önálló tevékenységként végzett 

alkalmi megbízások teljesítésére, az elvállalt naposi vagy egyéb munkákra, a 

környezet, a növény és állatgondozásra. 

 

 

A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS-TANÍTÁS 

       1. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek 

 fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 

       2. Az óvodapedagógus biztosítsa annak feltételeit, hogy a tanulás és ismeretszerzés ne 

csak a kezdeményezett tevékenységi formákban, helyszíneken és időkeretben valósulhasson 

meg, hanem átszője az egész óvodai életet. 

       3. Tanulást támogató környezet kialakítására törekedjen, a korosztály és a csoport 

összetételének, érdeklődésének megfelelően. 

        4. A gyermekek cselekvő aktivitására, kreativitásukra, a sok érzékszervet bevonó 

tapasztaltatásra, a felfedezés lehetőségének biztosítására törekedjen az óvodapedagógus 
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       5. Alapozzon a tanulás minden lehetséges formájának alkalmazására (pl. utánzás, modell 

követés, spontán játékos tapasztaltatás, játékos cselekedtetés, gyermeki kérdés-felelet, 

gyakorlati problémamegoldás) 

       6. Az óvodapedagógus személyre szabottan, konkrétan megfogalmazott , pozitív 

értékelésekkel segítse a gyermekek személyiségének kibontakozását. 

 

 EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK: 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

         1. Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség 

diagnosztizálására kell törekednünk, hanem a lehetőségeket kell észrevennünk. 

Nem mérésekkel kell a gyerekek adottságait feltérképeznünk, hanem a 

hétköznapok során gyakorlattá vált megfigyeléseket kell a tehetség lehetséges 

jegyeinek szempontjából rendezni. Amit tapasztalunk nem biztos, hogy többlet 

képesség. Lehet, hogy csak a gyermek gondolkodásának fejlődési üteme 

gyorsabb. 

2. Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: A külső 

világ tevékeny megismerése  tevékenységekben 

3.  Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: Vizuális 

tevékenységben. 

4.  Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: 

Mozgásos tevékenységben 

                  5. Lehetőséget ad a gyermeknek a tehetsége gyakorlására, maga 

módján fejleszti a gyermeket. 

            6. Továbbra is bátorító felnőttként viselkedik, beszélget a szülővel, 

tanáccsal, ötlettel látja el, biztatja, meggyőzi. 

 

 IKT ALKALMAZÁSA 

      1. A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket –

digitális anyagokat és eszközöket is- széles körűen ismeri. Kritikusan értékeli és céljainak 

megfelelően tudatosan alkalmazza őket a gyermekek érdeklődésének felkeltésére, az önálló 

ismeretszerzés képességének fejlesztésére. 

          2. Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD lejátszó, projektor, interaktív 

tábla, fényképezőgép számítógép) célszerűen használja. 

         3. A gyermekekben igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét. Ennek érdekében felhasználja az IKT-eszközök alkalmazásában rejlő 

lehetőségeket. 

4. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a 

tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 
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INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 

Cél: a pedagógiai gyakorlat színvonalának emelése, a közös értékrend és nevelési elvek 

megerősítése, az egyéni kompetenciák fejlesztése 

 

Tartalmi vonatkozás:  

Humánerőforrás fejlesztése:  

Célirányos pedagógus továbbképzések: a pedagógiai program céljait támogató, új 

pedagógia módszerek elsajátítását szolgáló, valamint az egyéni pedagógusi 

kompetenciákat fejlesztő képzéseken való részvétel. A helyi pedagógiai gyakorlatot 

gazdagító innovatív programok, módszerek adaptálása. 

IX.  A gyermekek megismerése, fejlődésének nyomon 

követése, mérése, értékelése. Differenciált készség és 

képességfejlesztés. 

A differenciált egyéni fejlesztés alapelvei  

1. A gyermek és a család alapos ismeretére épül.  

2. A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógus a közösségen belül, elsősorban kisebb 

(mikro) csoportokban tudja ellátni az óvodai tevékenységek során.  

3. Törekedni kell az egyénre szabott, hatékony hátránycsökkentésre, valamint a tehetségcsírák 

kibontakoztatására. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítanunk kell a törvény által előírt 

habilitációs- rehabilitációs órákat.  

A fejlesztés feladatai  

A gyermek megismerésének feladati  

1. A gyermek anamnézisének felvétele (Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartva).  

2. Családlátogatások tapasztalatai.  

3. Befogadás, beszoktatás alatti megfigyelés tapasztalatai.  

4. A gyermek folyamatos megfigyelésének tapasztalatai, elsősorban a játékban.  

 

Készség és képességfejlesztési feladatok  

1. Testi képességek (fizikai állapot, motoros képességek, koordinációs képességek)  

2. Testséma, testfogalom, dominancia (önismeret) 

3. Mozgás képességek (nagymozgásoktól a finommozgásokig)  

4. Egyensúlyérzék  

5. Érzékelés, észlelés (Auditív, vizuális, taktilis, kinesztetikus)  
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6. Értelmi képességek (Figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, felidézés, gondolkodás, 

kreativitás).  

7. Anyanyelvi, kommunikációs képességek  

8. Érzelmi képességek  

9. Akarati képességek (Önállóság, önfegyelem – önkontroll, kivárás, kitartás, feladat és 

szabálytudat)  

10. Erkölcsi képességek (Elfogadás, együttérzés, segítőkészség, udvariasság)  

11. Szociális képességek (Együttműködés, kooperáció)  

12. Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás. 

 

A fejlesztés területei  

1. A HH, ezen belül különösen a HHH gyermekek fejlesztése, segítése  

2. BTM gyermekek fejlesztése, nevelés szakvélemény alapján  

3. SNI - ből eredő hátrányok kompenzálása, szakvélemény alapú fejlesztése, nevelése  

4. Tehetséggondozás  

 

A fejlesztés folyamata  

1. Bemeneti (óvodába lépés) fejlettségi szint rögzítése megfigyelés alapján.  

2. Az egyéni fejlesztés területeinek meghatározása a gyermek személyi anyagában.  

3. Félévenkénti fejlettségi szint rögzítés, megfigyelés alapján.  

4. Együttműködés a szülővel (tájékoztatás a gyermek fejlődéséről)  

5. Differenciált, egyéni nevelés, készség és képességfejlesztés megvalósítása a nevelési, 

fejlesztési módszerek, tevékenységek, feladatok egyénre szabott alkalmazásával.  

6. SNI gyermek esetében egyéni fejlesztési terv vezetése segítő szakember segítségével.  

7. Szükséges esetben jelzés kompetens szakembereknek, szakmai segítség igénybevétele.  

 

A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése*  

1. Az óvodai csoportonként  alkalmazott kötelező és nem kötelező feljegyzések és/vagy 

mérések formájában, legalább félévente.  

Fejlettség  mérés 

 Az 5-6-7. életévüket betöltött gyermekek esetében DIFER mérést végzünk és vagy a 6. 

életévüket, adott év 08.31-ig betöltő gyermek esetében, a gyermek megfigyelésének alapján 
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rögzítjük a fejlődésének jellemzőit a PP sikerkritériumainak szempontrendszerét figyelembe 

véve. (ezt figyelembe véve állítjuk ki az óvodai szakvéleményt) 

1. DIFER készség és képesség mérést –rövidített változat – végez a feladatellátási 

helyenként DIFER mérésben képzett óvodapedagógus, legalább egy alkalommal, elsősorban 

nagycsoportban, beiskolázási előkészületek előtt, 5-6 éves kor között. A mérés konkrét 

időpontját, vagy időpontjait az iskolák és az óvodák egyeztetik . 

X. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

a) SNI / Sajátos nevelési igényű gyerekek  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a megfelelő fejlettségi szint.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének felvállalását csak megfelelő szakemberek 

biztosításával, segítségével tudjuk megoldani.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé a mindennapi nevelőmunkában.  

b) BTM / Beilleszkedési, tanulási, magatartási, zavarokkal küzdő gyermekek  

 

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. Fejlesztésüket a szakértő 

bizottság javaslata alapján szakember segítségével integrált keretek között valósítjuk meg.    

c) Tehetséges gyerekek 

 

Óvodáskorban minden gyerek tehetség ígéretként fejlesztünk. Az egyes területen kiemelkedő 

képességű gyerekek kiemelkedő és gyenge oldalának fejlesztése egyaránt fontos az 

egészséges személyiségfejlődés érdekében. A tehetséggondozást a pedagógus az alábbi 

módon segíti:  

• a tehetség felismerésében  

• a képesség felmérésében  

• a fejlesztés tervezésében  

 

d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek minősül a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek.  

 

Tartós gyógykezelés álló gyermek az, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. tv. 89. §-a szerint általános járó beteg szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a 

szerint általános fekvőbetegszakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott 
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nevelési évben a harminchat nevelési napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai 

nevelésben napi minimum négy órában nem tud részt venni. (Nkt.4. § 13. 18. pont) 

Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a 

tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a 

gyermek SNI, vagy BTMN küzd, akkor a gyermek számára az óvoda a szakértői bizottság 

által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges 

értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe 

ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít. (Nkt. 45. § (2a) bek.) Ha a felmentést engedélyező 

szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való 

részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség megkezdése alóli 

felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek SNI, vagy BTMN küzd, 

akkor a gyermek számára az óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a 

tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális 

érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 

biztosít. 

2. Hátrányos helyzetű (HH) – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH)  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH) iskolai sikerességének záloga a 

megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.  

Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, 

óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül 

hatékonyan fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen 

csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat. 

A nehéz körülmények között élő családok gyermekei három éves korukra lényegesen 

elmaradnak kognitív fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a 

gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési 

nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet hiányosságai miatt. Tudatos óvodai 

pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni 

tudja. 

A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és 

nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvodapedagógusoknak 

helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van. 
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A szülők bevonása a programba elengedhetetlen. Keressük az alkalmakat arra, hogy 

meggyőzzük a szülőket, mennyire fontos a naponkénti foglalkozás gyermekükkel.  

 

Célunk az óvodába járó halmozottan hátrányos és/vagy cigány gyermekek szociális helyzetéből 

fakadó hátrányainak csökkentése, hiányzásuk minimalizálása. 

A cigány családokban felnövekvő gyermekek sajátos kultúrájából és családi életviteléből adódó 

másságra tekintettel- sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztése- differenciált 

módszerekkel. 

 Az eltérő kultúra, hagyományok elemeinek feltárása, közvetítése  

 A gyermekek folyamatos beóvodázása, benntartása  

 A hatékonyabb iskolai életre való felkészítés  

 A társadalomba való beilleszkedés elősegítése  

 A gyermekeken keresztül a családok szemléletének formálása  

 

 

FELADATOK 

Szervezési feladatok 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai 

beíratásának 

támogatása 

 

Teljes körű, minél 

hosszabb ideig tartó 

óvodáztatás, 

Családlátogatások, 

szülőkkel beszélgetések, 

közös programok, nyílt 

óvodai foglalkozások 

Óvodavezető és 

gyermek védelmis 

Kötelező beíratás 

és  

egész évben 

folyamatosan. 

Integrációt elősegítő 

csoportalakítás 

HHH gyerekek arányos 

elosztása 

óvodai élethez igazodóan 

munkaterv alapján  

augusztus- 

szeptember 

Az igazolatlan 

hiányzások 

minimalizálása 

Partneri 

együttműködések 

kialakítása 

(gyermekvédelmi felelős, 

családsegítő,) 

-közös programok a 

szülőkkel, 

-egyéni beszélgetések 

-szükség esetén 

családlátogatások 

Óvodavezető, 

Gyermekvédelmi 

felelős 

A szülők munkába 

állását lehetővé tévő 

nyitva tartás kialakítása 

Szülői igények 

figyelembe vétele 

A nyitva tartás 

figyelembe veszi a szülők 

igényeit. Szükség esetén 

nyitva tartás 

hosszabbítás. SZMSZ, 

Házirend módosítása 

Intézményvezető, 

folyamatos 

  

Nevelőtestület együttműködése 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, 

határidő 
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Nevelőtestület 

együttműködése 

Rendszeres team munka, 

esetmegbeszélések, 

hospitálások, belső 

képzések 

Rendszeres 

együttműködés a fejlesztő 

csoportok között: 

esetmegbeszélések, 

egymás tevékenységeinek 

látogatása, az óvodák 

közötti szakmai 

együttműködés (közös 

szakmai értekezletek, 

házi bemutatók) 

Intézményvezető 

Az óvoda éves 

munkatervében 

meghatározott 

időpontokban. 

  

 

Pedagógiai munka kiemelt területei 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Az óvodába lépéskor 

komplex 

állapotfelmérés 

Részletes anamnézis 

felvétele családlátogatás 

alkalmával. 

egyéni fejlesztési 

dokumentum 

Óvodapedagógusok 

 

Kommunikációs 

nevelés 

Szókincs, beszédértés, 

nyelvi kifejezőképesség, 

Anyanyelvi nevelés 

feladatainak 

megvalósítása: 

beszélgetés, folyamatos 

beszéd, 

szókincsbővítés, 

mondókák, mesék, 

versek stb. 

Közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés: 

mikrocsoportos 

tevékenységek. 

Szükség esetén 

logopédiai megsegítés 

helyben az óvodákban 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos 

Érzelmi nevelés, 

szocializáció 

Beilleszkedés, bizalom, 

elfogadás, 

együttműködés 

Családias légkör 

biztosítása,  anyás 

beszoktatás, kedvenc 

tárgy behozatala, 

testvérek egy csoportba 

kerülése: 

Csoportalakító, 

bizalomerősítő játékok 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos 

Egészséges életmódra 

nevelés 

Egészségtudat 

kialakítása, 

egészséges táplálkozási 

szokások kialakítása 

-Gyermekjóga 

- Rendszeres gyümölcs-

zöldség fogyasztás 

-Méz népszerűsítése  

-Úszótanfolyam stb. 

Munkaközösség 

vezetők, 

óvodapedagógusok 

A munkaközösségi 

tervekben 

meghatározott 

időpontokban 

Társadalmi érzékenység 

tudatos fejlesztése 

Befogadás, tolerancia, Szerepjátékok, 

munkajellegű 

Óvodapedagógusok 

folyamatos 
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Multikulturális tartalmak 

beépítése a nevelés 

folyamatába 

tevékenységek 

biztosítása. 

 

Korszerű 

óvodapedagógiai 

módszerek 

Gyermek 

kezdeményezésére és 

egyéni érdeklődésére 

támaszkodó módszerek, 

differenciálás, 

kooperatív technikák. 

DIFER 

folyamatos tájékozódás 

és ismeretszerzés az 

innováció jegyében 

Óvodapedagógusok 

folyamatosan 

  

Gyermekvédelemmel, egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos 

munka 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Egészségügyi 

szűrővizsgálatok 

kezdeményezése, 

szervezése 

Fejlődés nyomon 

követése, szükség 

esetén szakorvosi 

vizsgálat 

kezdeményezése 

Szűrővizsgálatok 

Fogászati , 

gyermekorvosi 

Intézményvezető, az 

óvoda 

gyermekorvosa, 

védőnője 

május 

(nagycsoportosoknak) 

Gyermekorvosi, védőnői 

tanácsadás 

Mint együttműködő 

partnerekkel közös 

programok kialakítása 

Szülői értekezleteken, 

családi programokon 

előadások, 

tanácsadások tartása 

Munkatervben 

meghatározott 

időpontban 

Gyermekjóléti 

szolgáltatások 

kezdeményezése illetve 

szervezése 

Ruha, játék, 

könyvadományok 

gyűjtése és átadása,  

kirándulások, 

programok szervezése 

Pályázati lehetőségek 

felkutatása 

Szponzorok keresése 

Gyermekvédelmi 

felelősök 

Folyamatos 

 

„Szociális 

kerekasztal”létrehozása 

Intézményegységeken 

átívelő szakmai 

segítségnyújtás 

biztosítása szociális 

problémákkal, valamint 

tanulási korlátokkal 

rendelkező gyermekek, 

pedagógusaik és szüleik 

részére 

Esetmegbeszélések, 

Prezentációk 

Ismeretterjesztő 

témák feldolgozása 

Jó gyakorlatok 

összegyűjtése 

 HÍD Szociális, 

Család- és 

gyermekvédelmi 

központ, óvodai 

családsegítő 

munkatárs, 

gyermekvédelmi 

felelős, óvodavezető, 

Közjóléti és 

közoktatási csoport 

  

Együttműködések kialakítása 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Gyermekjóléti, 

családsegítő szolgálat 

Szülők támogatása, 

erőforrásaink eltárása 

Jelzőrendszer 

működtetése, 

Gyermekvédelmi 

beszámoló készítés 

Gyermekvédelmi 

konferencián való 

részvétel 

Intézményvezető, 

gyermekvédelmi 

felelősök, 

óvodapedagógusok 

Aktualitás szerint 
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Védőnői hálózat A gyermekek óvodai 

beíratásának támogatása, 

korai 

képességgondozással 

kapcsolatos tanácsadás 

A nevelési év során 

naprakész az 

együttműködés az 

óvodaorvossal és a 

védőnőkkel. 

 

Védőnői 

munkaterv szerintt 

Szakmai szolgáltatók Konzultációk a gyermek 

fejlődéséről, közös 

fejlesztési tervek, 

szolgáltatások , 

továbbképzések 

szervezése, biztosítása 

Komárom Esztergom 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Intézményvezető 

Folyamatos 

Cigány kisebbségi 

önkormányzat illetve 

civil szervezetek 

Beíratással, hiányzással 

szülői programokkal 

kapcsolatos 

együttműködések 

Közös programok 

megvalósítása 

Intézményvezető 
Folyamatos 

  

Óvoda-iskola átmenet támogatása 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Iskolaérettség elérését 

támogató pedagógiai 

munka 

Tanulási képességek 

megalapozása, tanulási és 

egyéb részképesség 

zavarok 

megelőzése,  monotónia 

tűrés, megoldási 

késztetés, alkotásvágy, 

figyelemkoncentráció 

Fejlesztő pedagógus , 

gyógypedagógus 

tevékenysége 

Fejlesztő 

foglalkozások 

biztosítása, 

differenciálás. 

Sokoldalú 

ismeretszerzési 

lehetőségek biztosítása 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos 

Iskolaválasztás 

támogatása 

HHH előnyben 

részesítése, 

tanácsadás 

Szülői értekezletek, 

egyéni beszélgetések, 

 

Intézményvezető 

Óvodapedagógusok 

Február 

Közös óvoda - iskola 

programok 

megszervezése 

- tréningek, 

- team munkában történő 

program kidolgozás 

Óvoda-iskola program 

megvalósítása 

 

Intézményvezető 

Óvoda-iskola 

munkacsoport 

Folyamatos év 

végére 

  

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Személyes kapcsolat 

kialakítása minden 

szülővel 

Családlátogatások, 

egyéni beszélgetések, 

közös programok 

Beszoktatási terv,  

ismerkedő szülői délután 

Óvodapedagógusok 

Augusztus és 

folyamatosan 

A gyermekek egyénre 

szabott 

Szülők jelenléte a 

gyermekek igényei 

Az  óvodában biztosítva 

van 
Óvodapedagógusok 

Beszoktatás 

időszakában 
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beszoktatásának 

biztosítása 

szerint (anyás 

beszoktatás) 

Rendszeres napi, vagy 

heti tájékoztatás 

Egyéni fejlesztési napló, 

bejegyzések 

megbeszélése, 

tevékenységeken való 

részvétel biztosítása, 

gyermekek alkotásai 

Napi beszélgetések, 

Faliújságra kifüggesztett 

információk. 

Írásos  üzenetek, 

Nyitott óvoda programjai 

Óvodapedagógusok 

Folyamatos 

Egyéni beszélgetések Család szokásainak, 

értékrendjének 

megismerése, nézetek 

kicserélése 

Napi szinten 

családlátogatás, szülői 

értekezlet,  fogadóórákon 

Egyéni beszélgetések 

Óvodapedagógusok 

folyamatos 

Partnerközpontú 

működés 

Szülői igények 

kiszolgálása 

Előadások szervezése 

szülői igények alapján 

Folyamatos szülői 

tájékoztatás 

 

 

  

Szakszolgálat és 

egyéb partnerek 

munkatársai 
 

 

Intézményi önértékelés, eredményesség 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Felelős, határidő 

Intézményi önértékelés 

készítése az OH ajánlása 

alapján 

Mérhető, objektív 

mutatók, fejlesztési 

irányok meghatározása, 

eredmények összevetése 

Az intézményi 

önértékelés elkészítése 

óvodánként, szakértői 

értékelés 

BECS 

június 

Eredményesség mérése 

az OH indikátortáblát 

tartalmazó ajánlása 

alapján 

Indikátorok teljesülése: 

beóvodázás, hiányzás, 

DIFER hozzáadott 

pedagógiai érték, 

beiskolázás, 

iskolaérettség, 

iskolaválasztás 

Az eredményességből 

levont konzekvenciák, 

további feladatok 

meghatározása 

 Bevezetése 

folyamatban 

 

XI. Az óvoda kapcsolatai 

1. „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 óvodapedagógus 

figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az 

intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
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2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

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

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve 

közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek 

be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz 

és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező. 

3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett 

nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.9 

4. *  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.”10 

Az óvodánk kapcsolatrendszere két részből áll: 

1.  Kapcsolat a közvetlen partnerekkel: család, bölcsőde, óvodák, iskolák 

2. Kapcsolat a közvetett partnerekkel: együttműködő partnerek , Gyermekjóléti 

Szolgálat, közművelődési és egyéb intézmények, védőnői és gyermekorvosi szolgálat 

1. Közvetett és közvetlen partnereink 

1.1. Szülők 

1.2. Segítő intézmények, szakemberek 

 HÍD Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 

 Gyermekorvos, védőnő, fogorvos 

 ÁNTSZ 
 KEMPSZ Pedagógiai Szakszolgálat 

 Gyámügy 

   1.3. Társintézmények 

 Aprófalva Bölcsőde 

 Önkormányzati és egyházi fenntartású óvodák 

 Zsolt Nándor Katolikus Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola 

 Általános iskolák 

 Határon túli testvér óvoda 

         1.4. Fenntartó 

 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala 
         1.5. Kisebbségi Cigány önkormányzat 

         1.6. Közművelődési intézmények 

 Művelődési Háza 

 Duna Múzeum 

 Keresztény Múzeum 

 Bazilika 

 Balassa Múzeum 

 Vármúzeum 
                                                           
9 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 
10 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor#lbj3idea82
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 Helischer József Városi Könyvtár 

 Kapcsolatok Háza 

 Szentgyörgymezei Olvasókör 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park 

1.7. Civil szervezetek 

 Óvodai alapítvány, CSODAORSZÁG alapítvány 

 Nap-út alapítvány 

 Otthon segítünk alapítvány 

 Máltai Szeretetszolgálat 

 Határtalan Szív alapítvány 

 EKOKU (Esztergomi Környezetkultúra Egyesület) 

 ENÉKE (Nyugdíjas Klub) 

 Kertbarát Kör 

 Canis Lupus Egyesület 

 

 

3. 2. A kapcsolattartás célja 

A gyermekegyéni szükségleteinek, fejlettségének megfelelő nevelésben, fejlesztésben 

részesüljön, a lehető legszélesebb összefogással, óvó- védő háló biztosításával. 

 

3. A kapcsolattartás elvei 

A kapcsolattartás kölcsönösségre, rendszeres együttműködésre épül, szervezeti és 

egyéni szinten is. A kapcsolattartás egyenlő részvételt igényel, ahol a nyitott, 

partnerközpontú szemlélet a jellemző. 
  

 Kiemelten fontos a szülőkkel való kapcsolattartás. Az inkluzív szemléletű, 

gyermekhez,családokhoz igazított, a család típusának, a gyermek, a szülők 

személyének tekintetében egyénre szabott, segítő, támogató óvodapedagógusi attitűd. 

4. A kapcsolattartás feladatai 

4.1. Az átmenetek segítése 

 Család-óvoda 

 Bölcsőde-óvoda 

 Óvoda- iskola 

4. 5. A kapcsolattartás tartalma 

 

 

Forma Tartalom Résztvevők Ütemezés 

Befogadás, 

beszoktatás 

gyermek igényének 

megfelelő 

ideig – 

óvodapedagógus 

javaslata 

alapján – szülővel 

történik. 

Család, gyerekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

assz 

Folyamatos 

Család, gyerekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

assz 

Családhoz igazított 

segítség 

nyújtása, inkluzív 

szellemben. 

Óvodapedagógusok Óvodai felvétel 

után, 

Szükség szerint 

Szülői értekezlet 

csoportonként 

Intézményi szintű 

tájékoztatás, 

Szülők, vezetők, 

óvodapedagógusok, 

Évente legalább 2 
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szükség esetén 

összevontan 

csoportonkénti 

tájékoztatás, 

információ csere a 

szülőkkel 

külső szakemberek alkalommal 

(évnyitó, 

félévi és 

előkészítő szülői 

értekezlet az új 

felvétel 

nyert gyermekek 

számára. 

Igény szerint 

Beiskolázási 

szülői 

értekezlet a 

tankötelesek 

szülei 

számára – városi 

szervezésben 

 

Fogadóóra A gyermek 

fejlettségi 

állapotáról 

tájékoztatás 

Problémát felvető 

és megoldó 

beszélgetések 

Szülő, vezetők, 

óvodapedagógusok 

igény szerint, 

illetve a  

fejlettségi 

állapotról évente 

2 alkalommal 

Óvodai programok Nyilvános 

ünnepek, 

programok, 

akciók, a HOPP és 

az éves 

munkaterv szerint 

Gyermekek, szülők, 

vezetők, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

assz. 

Az éves 

munkatervnek 

megfelelően 

Elégedettség 

mérés, kérdőívezés 

Tájékozódás a 

szülői 

elégedettségről 

Szülők, vezetők, 

óvodapedagógusok 

május hónapban 

 

XII. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

és a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Gyermekvédelem 

Óvodánk társadalmi környezete 

Az elmúlt években óvodánk körzete bővült, a város azon részeivel /déli városrész /, 

ahol a lakosság összetétele inkább a hátrányos helyzetben lévő családok felé tolódik. 

A társadalmi, gazdasági viszonyok változásával magasabb lett a mindennapi gondokkal küzdő 

családok száma. Gyermekeink nagy része  étkezési segélyt kap az önkormányzattól. Sok a 

nevelési problémával küzdő családok száma.  
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Óvodánkban évente több cigány származású gyermek nevelkedik. Ezzel kapcsolatban 

más jellegű, egyedi és sajátos gyermekvédelmi feladataink adódnak. Őket integráltan 

neveljük.  Mindennapi munkánkban többirányú tapasztalatot, megértést, elfogadást, türelmet 

igényel ezen családokkal való bánásmód. Ebben a munkánkban a gyermekek érdekeit nézve,  

segítség, a Spanyol Mária Iskolatestvérek, „Határtalan Szív” Alapítványa , mely a Töltés 

utcában működik.(Többek között a gyermekek rendszeres óvodába járását is biztosítják.) 

 

Gyermekvédelmi munkánk célja 

A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően általános szabály, hogy a gyermeki jogok 

védelme biztosítása mindazok számára kötelező, akik a gyermekek nevelésével, oktatásával, 

ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak. Munkavégzésünk során „a gyermekek 

mindenek felett álló érdekének figyelembevétele” a legfontosabb cél. 

A helyi problémák ismeretében mentálhigiénés óvodai rendszer kialakítása. 

 Minden gyermekre kiterjedő preventív tevékenység megszervezése, s a speciális 

segítséget igénylő gyermekek és a családok komplex gondozása. 

A gyermekekre való fokozott odafigyelés teszi lehetővé, hogy időben felfedezzük a 

személyiségfejlődési problémákat /nehezen nevelhetőség, testi és szellemi fejlődésben 

lemaradás, testi és lelki egészségüket veszélyeztető tüneteket/. 

A hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése is csak korai felderítés 

alapján lehetséges.  

Az óvodapedagógus feladata 

A családok és a gyermekek megismerése, jó kapcsolat kialakítása, s ezen keresztül a 

nehézségek feltárása. Hiányosságok és probléma észlelése esetén, egyéni bánásmóddal, 

egyéni fejlesztéssel próbál segíteni. Ha szükséges szakember segítségét kéri /logopédus, 

fejlesztő pedagógus, pszichológus /. Ha a gyermek fejlődését, életét veszélyeztetettnek látja a 

családban, akkor az óvodavezetőhöz, a gyermekvédelmi megbízotthoz fordul.  

Mivel a családnak a nevelésben elsődleges a szerepe, az óvodapedagógus és a 

gyermekvédelmi megbízott feladata a szülők segítése, és az egész család „gondozásba vétele”.  

A gyermekvédelem minden óvodapedagógus feladata, a segítségnyújtás pedagógiai eszközei: 

egyéni bánásmód, türelem, tolerancia, felzárkóztatás (dajka részéről is). 

Kapcsolattartás 

 Kapcsolattartás a családokkal 
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 Írásos és szóbeli tájékoztatást végez a jogosultságokról, segítő személyek, és 

intézmények elérhetőségeiről. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez az óvodapedagógusokkal. 

 Az állami gondozott, nevelőszülőkhöz kihelyezett gyerekek körülményeit 

folyamatosan figyelemmel kíséri (kapcsolattartás a GYIVI –vel). 

 A szülők figyelmének felhívása a gyerekek fejlődésének sajátosságaira. 

 Nevelési segítség, tanácsadás a szülők számára. 

 Kapcsolattartás a nevelőtestülettel 

 Segíti a nevelési tanácsadóhoz és az értelmi képességeket vizsgáló bizottsághoz való 

irányítást. 

 Kapcsolattartás a társintézmények gyermekvédelmi felelőseivel 

Kapcsolattartás a hatóságokkal, segítő szakemberekkel: 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Védőnői hálózat 

 Gyermekorvos 

 Gyámügy, Gyámhivatal 

 Rendőrség 

 A gyermek érdekeit képviselők kapcsolattartásának módszerei: 

 esetmegbeszélés, 

 egyéni esetkonzultáció, 

 esetkonferencia, 

 szakmaközi esetmegbeszélés, 

 dokumentáció-egyeztetés. 

Beszámolók készítése 

 A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérésére beszámolót készít éves munkájáról. 

Óvodai szociális segítő tevékenység 
2018.szeptemberétől a járási család- és gyermekjóléti központok feladata az óvodai szociális 

segítő tevékenység bevezetése. 
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Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi munkát végez, valamint 

gyermekvédelmi feladatokat lát el. 

 

XIII. FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

1. Iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség 

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére 

a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben vehet részt.”(2019. évi LXX. törvény) 

Programunk készítésekor nem hagyhattuk figyelmen kívül, hogy a gyerekek 6-7 évesen 

iskolába készülnek és az óvoda a Nkt. törvény értelmében különösen az utolsó évben az 

iskolai nevelésre-oktatásra készít föl.  

Azt gondoljuk, hogy a testileg lelkileg-mentálisan egészséges, harmonikusan fejlődő 

gyermek, aki az óvodában kijátszotta, kimozogta magát, sokféle, változatos tevékenységen 

keresztül tapasztalatokat szerzett önmagáról,az őt körülvevő környezetről, és személyiségének 

minden területe - egyéni tulajdonságok,adottságok és képességek tükrében – megfelelő 

ütemben fejlődik, képes a zökkenőmentes iskolakezdésre, belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

Az iskolaérettséghez a testi, lelki és szociális érettség egyaránt szükséges. 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 gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése során szerezett tapasztalatok, a 

rendszeres fejlettségi szint megállapítás és a készség, képesség mérés alapján állítjuk ki az 

óvodai szakvéleményeket.  

2. Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget elérő gyermek általános 

jellemzői11 

 Érdeklődő, kíváncsi, nyitott. 

 Önkiszolgálásban önálló (öltözik, vetkőzik, tisztálkodik). 

 Testileg fejlett, teherbíró. 

 Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 

                                                           
11 Forrás: Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda helyi pedagógiai programja  
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 Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordinációja és a finommozgása, dominancia kialakul 

(jobb 

vagy bal kezes). 

 Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését képes irányítani 

 Érzékelés, észlelése tovább differenciálódik (testséma, téri tájékozódás, vizuális, 

akusztikus 

 differenciálódás). 

 Anyanyelvét érthetően beszéli, kommunikál. 

  Gondolatait mások számára is érthető módon egymást követő mondatokban, 

életkorának megfelelő tempóban, hangsúllyal, tudja kifejezni. 

 A közléseket megérti. 

 Használja a szófajokat, mondatszerkezeteket. 

  Képes önálló véleménynyilvánításra. 

 Mások beszédét is igyekszik végig hallgatni. 

 Szociálisan érett az iskolai élet a tanító irányításának és a társai elfogadására. 

  Képes együttműködni. 

  Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni. 

  Elemi ismeretei rögződnek (név, lakcím). 

  Ismeri a viselkedés alapvető szabályait (higiéniai szabályok- zsebkendő és szalvéta 

használat, szemétgyűjtő használat; kommunikációs szabályok: megfelelő köszönés, 

kérés). 

  Feladattudata kialakulóban van, ez segíti a megértésben, feladattartásban, 

eredményes levégzésében. 

  Kitartása, munkatempója, önfegyelme folyamatosan fejlődik. 

 Akarati tulajdonságai alkalmassá teszik az iskolai élet megkezdésére 

  Feladattudata kialakulóban van. 

 A feladatok elvégzésében egyre eredményesebb, szükség szerint kreatív. 

  Kitartása, önállósága, munkatempója, önfegyelme erőteljesen fejlődik. 

 Értelmileg folyamatosan fejlődik. 

  Egyszerű összefüggéseket megért. 

  A cselekvő, képszerű gondolkodás mellett megjelenik az elemi fogalmi gondolkodás. 

  Az önkéntelen bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, 

felidézés is. 
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 Megjelenik a szándékos figyelem, terjedelme, tartalma növekszik, megosztása 

könnyebb számára. 

  Megfigyelőképessége pontosabb, részletesebb. 

  Közvetlen, természeti és társadalmi környezetéről az alapvető tapasztalatokkal 

rendelkezik. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek esetében 

  Folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett 

érhető csak el az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szint. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése esetén 

  Az iskolaérettségi kritériumai tükröznie kell a befogadó intézmény elvárásait az 

iskolába kerülő gyermekkel szemben. 

 3. Kimeneti fejlődési jellemzők (készségek, képességek optimum szintje) 

o Személyi higiéné 

 Öltözködés 

 Önállóan öltözik, vetkőzik. 

 Tud kötni. 

 Tud gombolni. 

 Tud fűzni. 

 Ruháit össze tudja hajtogatni, és a kijelölt helyre tenni. 

 Ügyel ruhája rendezettségére. 

 Testápolás 

 Kezet, arcot tud mosni, törölközik. 

 Helyesen tud fogat mosni. 

 Fogmosás eszközeit tisztán tartja 

 Önállóan használja a WC-t (helyesen tudja használni a WC-papírt, használat után 

lehúzza a 

 WC-t). 

 Önállóan fésülködik. 

 Szükség szerint és helyesen használja a papír zsebkendőt, használat után a 

szemétgyűjtőbe 

 helyezi. 

 Étkezés 

 Önállóan eszik. 
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 Tudja használni a kanalat, villát. 

 Vannak tapasztalatai a kés –villa használatáról. 

 Használja a szalvétát, használat után a szemétgyűjtőbe helyezi. 

 Alaposan megrágja az ételt. 

 Elfogadja a gyümölcsöt és zöldségfélét nyersen. 

 Szokásává válik a rendszeres folyadékfogyasztás  

 Ismeri és betartja a kulturált étkezés szabályait (tele szájjal nem beszél, kéri és 

megköszöni az ételt, más ételéhez nem nyúl, tányér fölé hajolva étkezik, igyekszik 

csendesen beszélni,ügyel az asztal rendjére). 

o Környezet higiéné 

 A tevékenységek során keletkezett hulladékot kizárólag a kijelölt szemétgyűjtő helyre 

teszi. 

 Vigyáz az eszközök állapotára. 

 Az eszközöket használat után a helyére teszi. 

 Felfedezi az esztétikumot a környezetében (rendezett, tiszta, esztétikus környezet). 

 Észreveszi és helyteleníti a szemetes, piszkos, rendezetlen környezetet. 

 Szívesen részt vesz a környezet szépítésében, díszítésben. 

 Szívesen részt vesz a csoportszoba gyermekek általi közös rendezésében, 

takarításában. 

o Szocializáció 

 Elfogadja a felnőtt közeledését, irányítását. 

 Elfogadja társait, társai közeledését. 

 Személyiségének megfelelő helyen beilleszkedik a közösségbe (közös tevékenységek 

során 

 vagy/és bekapcsolódik, alkalmazkodik, együttműködik, kezdeményez, irányít). 

 Kapcsolatteremtésben kezdeményező vagy elfogadó. 

 Szükség esetén szívesen segíti társait, a felnőtteket. 

 Erkölcsi értékeket felismer (igazság- hazugság, jó-rossz). 

 Képes az együttérzésre. 

o Akarati tulajdonságok 

 Feladatvégzésben motivált. 

 Befejezi, amit elkezdett, kitartó. 

 Tevékenységének akadályoztatása esetén kivárásra képes. 
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 Feladattudata kialakult. 

o Mozgás 

 Szívesen, felszabadultan mozog. 

 Nagymozgásokat helyesen, stabilan, túlmozgások nélkül végzi. 

 Mozgása jól koordinált, harmonikus. 

 Helyesen fogja és használja az eszközöket. 

 Ügyesen, könnyedén mozgatja ujjait. 

o Testséma (testrészek ismerete, a test személyi zónájának ismerete, 

testfogalom) 

 Felismeri, azonosítja önmagát. 

 Megmutatja önmagán (majd társán) és megnevezi fő testrészeit. 

 Megmutatja és megnevezi önmagán (majd társán) apróbb testrészeit. 

 Tudja testrészeinek a funkcióját. 

 Érzékeli és megnevezi a test jobb és bal odalát, elülső és hátulsó részét, függőleges 

zónáját. 

o Dominancia 

 Domináns oldal kialakul (jobb vagy bal). 

o Testi képességek 

 Állóképessége korának megfelelő. 

 Képességeihez mérten ügyes. 

 Képességeinek, egyéniségének megfelelően gyors 

 Fizikai felépítésének megfelelően erős 

o Érzékelés, észlelés 

 Téri tájékozódás 

 Utasítás szerint tud mozogni a térben. 

 Tárgyakat az utasítás szerint elhelyez a térben. 

 Adott tárgyak térbeli helyzetét felismeri. 

 Többnyire helyesen alkalmazza a téri relációk verbális kifejezésit (alul, fölül, elé, 

mögé, alá, 

 fölé, alatt, fölött, között, mellett, előtt, mögött). 

 Vizuális észlelés 

 Képes a differenciált észlelésre (megkülönböztet alak, méret, szín, forma szerint). 

 Vizuális ritmust érzékel, létrehoz, folytat. 
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 Vizuális helyzeteket felismer (szimmetria, a kirakott tárgyat a saját lapján ugyanoda 

képes 

 helyezni). 

 Tárgyat, mozgó tárgyat fixál, szemmel követ. 

 Képes a vizuális időrendiség megállapítására (képek sorba rendezése-mi történt 

először, 

 később?). 

 A vizuális zártság-egészlegesség érzékelésére képes (hiányos képek, részletek, 

felismerése). 

 Vizuális memória – emlékezetből felsorol, kirak, mozgást utánoz, változást észlel, 

 meghatározott időtartam alatt. 

 Képes különböző alak, forma, méret motoros kialakítására (rajzolt alakzatok végig 

mozgása, 

 térbeli alakzatok létrehozása mozgással- kör, hullámvonal, oszlop, sor-, térbeli 

alakzatokat 

 épít, kirak, rajzol). 

 Auditív észlelés (beszéd észlelés és megértés) 

 Hangokat észlel, felismer, megkülönböztet, ismétel, kiemel. 

 Szavakat pontosan ismétel (értelmes és értelmetlen szavak). 

 Pontosan érti a beszédet (a hozzá intézett közléseket megérti, nem érti félre, 

életkorának 

 megfelelő meséket, történeteket meg kell értenie). 

o Anyanyelvi, kommunikációs képességek 

 Érthetően beszél. 

 Szívesen beszél. 

 Hanglejtése, hangsúlyozása a magyar nyelvnek megfelelő. 

 Mondandóját folyamatosan, egymást követő mondatokban képes kifejezni. 

 Olyan aktív szókinccsel rendelkezik, ami képessé teszi mondandójának érthető 

kifejezésére. 

 Nyelvtanilag helyes, magyarra jellemző szórendet alkalmaz. 

 Udvariassági kifejezéseket használ. 

o Értelmi képességek 

 Megfigyelőképesség 
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 Többnyire részletes, pontos. 

 Figyelem 

 Tartós (szándékos figyelme legalább 8-10 percig tart). 

 Emlékezet 

 Hosszú távú - egy-két hónappal régebbi élményekre emlékszik. 

 Rövidtávú – egy-két nappal korábbi eseményekre, történésekre, közlések lényegére 

 emlékszik. 

 Felidézés 

 Felidézése a lényeget tekintve helytálló (történet, esemény). 

 Felidézése versek, mondókák, dalok esetében pontos. 

 Gondolkodás 

 Egyszerű összefüggéseket megért. 

 Feladattudat, feladattartás 

 Képes befejezni a rábízott tevékenységet, feladatot. 

 Kimeneti fejlődési jellemzők (műveltségtartalmak) 

 4.1. Mozgás/Testnevelés 

 Tud különböző tempóban járni, futni, ütemesen járni. 

 Tud kúszni, mászni, csúszni talajon, szereken, szerek alatt, fölött, között, rézsútosan. 

 Meghatározott alakzatokat, térformákat tud létrehozni (nyitott és zárt alakzatokat- kör, 

 oszlop, sor). 

 Tudja meghatározott irányokban végezni a gyakorlatokat. 

 Ütemesen, egyre szabályosabban végzi a gimnasztikai gyakorlatokat. 

 Egyre szabályosabban, ügyesebben végzi az atlétikai alapformájú gyakorlatokat. 

 Tudja használni a tornaszereket: különösen a labdát. 

 Egyre ügyesebben tud meghatározott gyakorlatokat végezni tornaszereken. 

 Fizikailag folyamatosan erősödik. 

 Állóképessége folyamatosan fejlődik. 

 4.2. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Felismer dalokat, dalos játékokat, mondókákat szövegről, szabályról, eszközről, 

dallamról. 

 Felismeri és érzékeltetni tudja a halk-hangos közti különbséget. 

 Felismeri és érzékeltetni tudja a magas mély közti különbséget. 
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 Ismer - elénekel és eljátszik népi dalos gyermekjátékokat. 

 El tudja mondani a nehezebb ritmikájú mondókákat is. 

 Felismeri és érzékeltetni tudja az egyenletes lüktetést. 

 Felismeri és érzékeltetni tudja a dal és mondóka ritmust. 

 Felismeri és érzékeltetni tudja a motívum hangsúlyt. 

 Képes különböző térformákat létrehozni (kör, páros kör, páros vonulás (zárt és nyitott) 

 hullámvonal). 

 Ismer és használni tud ritmus hangszereket (változatos ütő, rázó, csattogó, reszelő 

 hangszerek). 

 Felismer dallam hangszereket: furulya, gitár, hegedű 

 4.3. Külső világ tevékeny megismerése/Környezetismereti tapasztalatok 

 Megkülönbözteti, jellemző jegyeiről felismeri és megnevezi, csoportosítja az 

évszakokat. 

 A hat alapszínt felismeri, megnevezi, árnyalatait megkülönbözteti. 

 Felismeri, megnevez, csoportosítja a házi állatokat, vadon élő állatokat, néhány 

vadállatot 

 Felismer és megnevez néhány költöző madarat. 

 Felismer és megnevez rovarokat, bogarakat. 

 Felismer és megnevez kétéltűeket, puhatestűeket, halakat. 

 Megkülönböztet, felismer és megnevez, csoportosít zöldségeket és gyümölcsöket, 

növényeket. 

 Vannak ismeretei és tapasztalatai a kerti munkáról és a komposztálásról. 

 Ismeri a gyümölcs és a zöldségfogyasztás higiéniai követelményeit. 

 Ismeri, gyakorolta a növénygondozás fő feladatait (locsolás, lemosás). 

 Ismeri, gyakorolta, szívesen végzi a kiskerti munka fő tennivalói (ásás, ültetés, 

locsolás, gazolás, ritkítás, betakarítás. 

 Megkülönböztet, felismer és megnevez, csoportosít szárazföldi, légi és vízi 

közlekedési eszközöket, tudja ezek funkcióját. 

 Megkülönböztet, felismer és megnevez, csoportosít vasúti, vízi és közúti közlekedési 

eszközöket, tudja ezek funkcióját. 

 Ismeri, és igyekszik alkalmazni a gyalogos közlekedés alapvető szabályait (gyalogos 

átkelőhely, járda szerepe). 
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 Tapasztalati vannak a környezetében található foglalkozásokról (orvos, fogorvos, 

boltos, postás, vasutas, buszvezető, könyvtáros, takarító, dajka, óvónő, tanár, vasutas, 

kalauz). 

 Ismeri a család fogalmát, tudja kik az ő családjának tagjai. 

 Tudja ki a legidősebb és legfiatalabb a családban. 

 Tudja mi a családtagok szerepe, feladata. 

 Tudja legfontosabb személyes adatait (név, életkor, lakcím, szülei neve, testvérei 

neve). 

 Tapasztalatai vannak az időről (hónapok, napok, napszakok elnevezését ismeri). 

 A fejlődés leglényegesebb jellemzői alapján a folyamatot képeken sorba tudja 

rendezni (ember, állat, növény). 

 Tapasztalatai vannak a környezet védelmének tennivalóiról. 

 Különbséget tesz a szép, tiszta, rendezett és a piszkos, szemetes, rendezetlen környezet 

között. 

 Tapasztalatai vannak néphagyományokhoz és jeles napokhoz kötődő jellemzőkről. 

 Ismerkedhetett a környék természeti és társadalmi nevezetességeivel  

 Tapasztalatai vannak nemzeti ünnepekhez kötődő jellemzőkről. 

 4.4. Külső világ tevékeny megismerése/Matematikai tapasztalatok 

 Tulajdonságok alapján összehasonlít, halmazokat képez, szétválogat (bont). 

 Tulajdonságok szerint sorba rendez. 

 Több, kevesebb, ugyanannyit megkülönbözteti becsléssel, párosítással, számlálással és 

elő állítja. 

 Mennyiséget megállapít számképről. 

 Számosság alapján halmazokat képez, bont. 

 Tő és sorszámokat ismeri, alkalmazza (10-ig). 

 Számfogalma 6-os számkörben biztos. 

 Ítéleteket alkot. 

 Geometriai alakzatokat, kiterjedéseket érzékel, felismer, megnevez, létrehoz. 

 Méréseket alkalmaz - becslés, összemérés, kimér adott egységgel. 

 Ritmikus sorokat alkot, folytat. 

 Matematikai helyzeteket érzékel, létrehoz (szimmetria stb.). 

 4.5. Verselés, mesélés 

 Szívesen hallgatja a mesét, verset. 
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 Társaival képes meséket eljátszani és elbábozni változatos bábokkal (ujjbáb, síkbáb, 

fakanálbáb, zsákbáb, kesztyűbáb). 

 El tudja mondani néhány mese tartalmát egyedül. 

 A történetet megérti. 

 Az erkölcsi tanulságokat megérti. 

 Ismer, és el tud mondani több ritmikus verset, népköltést. 

 Ismer, és el tud mondani egyéb, hosszabb verset. 

 4.6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 Szívesen ábrázol. 

 Megfelelően fogja, használja az ábrázolás eszközeit, tudja melyiket, mire lehet 

használni. 

 Fest, rajzol, színez. 

 Ismeri a mintázás alapvető technikáit. 

 Ollóval nyír, ragaszt. 

 Hajtogat. 

 Tud kötni, fűzni. 

 Emberrajza felismerhető, részletes. Ábrázolásban egyéni, ötletes megoldásai vannak. 

 

 

 

 

Záradék Nyilatkozatok 

Elfogadó határozat 

Az Esztergomi Zöld Óvoda nevelőtestülete a helyi pedagógiai program tartalmát megismerte, 

a 

2022. év 08. havi 29.-i nevelőtestületi értekezleten megvitatta és elfogadta. 

Kelt: Esztergom, 2022. év augusztus hónap 29. nap 

 

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

a nevelőtestület képviselője 
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A nevelőtestületi értekezleten jelen voltak: 

Balig Zsuzsanna  …………………………………………………. 

Helmeczy Ilona Mária  …………………………………………... 

Zémanné Szabó Viktória Ágnes  ………………………………… 

Simon Poszuk Renáta  ……………………………………………... 

Szelőczei Ágnes………………………………………………… 

Makovéné Szalay Andrea  ……………………………………. 

Vadnai Erika Adrienn ……………………………………………….. 

Marosi-Piatrik Zsuzsanna  ……………………………………. 

 

 

Jóváhagyó nyilatkozat  

Balig Zsuzsanna, az Esztergomi Zöld  Óvoda vezetője az óvoda a 2022. augusztus 29. napján 

tartott nevelőtestületi határozattal elfogadott helyi pedagógiai programot jóváhagyta. 

Kelt: Esztergom, 2022.08.29. 

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

        Óvodavezető 

 

Az Esztergomi Zöld Óvoda pedagógiai programjának megvalósításához a fenntartót 

többletköltség nem terheli. 

 

 

 

Véleményezés 
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Az óvodában működő szülői szervezet a helyi nevelési programban foglaltakkal 

kapcsolatosan jogszabályban meghatározott jogaival élve véleményt alkotott. 

 

Esztergom, 2022. augusztus 29. 

 

       Szülői szervezet elnökének aláírása 



XVI. Mellékletek 

1. számú melléklet 

A pedagógiai program kötelező és speciális eszközjegyzéke 
A kötelező (minimális) eszközjegyzéset a 20/2012 (VIII.31.) kormányrendelet alapján biztosítjuk. 
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Jógyakorlat megnevezése: 

„ 

„Ásó, kapa, gyertek, ássuk fel a kertet!” 

óvodai közösségi kiskertben végzett tevékenységek  személyiségformáló hatásának kihasználása, kiemelten a roma és 

hátrányos helyzetű gyermekeknél 

Általános tájékoztató 

„Érzelmi töltést kap a megfigyelési feladat attól, hogy ez a sok változás a mi kertünkben, a mi udvarunkban, a mi fáinkkal 

történik.” (Labanc Györgyi: Óvodások környezeti nevelése, 2001.) 

’ 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). 

Az óvodai nevelés feladatai: 

Egészséges életmód alakítása: 



8 
 

 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás 

megalapozása;”12 

Az óvodában gyermekkel közösen végzett munka jellegű tevékenységek fontosságát már régóta felismerték a pedagógiában. Gyakorló munkánk 

során ezt mi is csak megerősíteni tudjuk. Erősíti a gyermek és környezete aktív kapcsolatát, hozzájárul annak az átéléséhez, hogy változtatni tud a 

mikrokörnyezetén a hozzáadott munkájával. Segíteni tud másoknak, ami jó érzéssel tölt el. A közösen végzett tevékenységek során erősödik a 

csoport kohéziója, pozitívan alakulnak a társas kapcsolatok. A munkának mindig van „gyümölcse” a szó szoros és átvitt értelmében is. 

 

Jógyakorlat alkalmazási területe 

Az óvodai élet tevékenységi formái közül kiemelten: 

 Külső világ tevékeny megismerése  

 Munka jellegű tevékenységek 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás  

azok a területek, ahol a leginkább alkalmazható. A kertgondozási munkák közben az óvodai élet  tevékenységi formái komlexitásának 

kihasználása ( a verselés- mesélés; ének-zene, énekes játék, gyermektánc; mozgás; rajzolás, mintázás, kézi munka), a differenciálás életkor és 

tevékenységek szerint, az óvodapedagógus számára olyan palettát biztosít, amit vétek lenne nem kihasználni. 

                                                           
12 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
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Az óvodai életbe beépülve az intézmény hagyományává válik  a kertgondozás a helyi pedagógiai programunkban („Gyökereket és szárnyakat” 

Esztergomi Zöld Óvoda pedagógiai programja) kiemelt zöld jeles napok megünneplése  mellett.  

A jógyakorlat típusa 

A tevékenységszervezés  módja teszi jól használhatóvá és eredményessé a gyakorlati megvalósítást.  

Célcsoport 

Az óvodai közösségi kertgondozásba minden, az Esztergomi Zöld Óvodába járó gyermekcsoport és az egész munkatársi közösség bevonásra 

kerül. 

Csoport megnevezése Életkor Gyermeklétszám (átlag) Felnőttek 

kiscsoport I. 2,5 – 3,5 év 15-20  fő 2 óvodapedagógus 

1 pedagógiai asszisztens 

1 dajka 

kiscsoport II. 3,5-4,5 év 15-20 fő 2 óvodapedagógus 

1 pedagógiai asszisztens 

1 dajka 

középső csoport 4,5 -5,5 év 15–20 fő 2 óvodapedagógus 

1 dajka 

nagycsoport 5,5-6-7 év 15-20 fő 2 óvodapedagógus 

1 dajka 
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Az óvodai csoportok munkáját minden esetben segíti az óvoda udvarosa is.  

A jógyakorlat kapcsolódása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához  

 „A külső világ tevékeny megismerése 

1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, 

mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

(…) 

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. 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. 

Munka jellegű tevékenységek 

1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka 

jellegű játékos tevékenység - az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később 

önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás. 

2. A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

- örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 
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- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; 

- a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, 

vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, 

fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

2. 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. 

3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének 

biztosítása, kreativitásának erősítése. 

(…) 

5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.”13 

 

A jógyakorlat kapcsolódása a helyi pedagógiai programhoz 

 

                                                           
13 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
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Az Esztergomi Zöld Óvoda „Gyökereket és Szárnyakat” helyi pedagógiai programjában az alábbi konkrét feladatokat határoztuk meg: 

  

1. Olyan környezettudatos szokás és értékrendszer kialakítására törekszünk, amelyek alapvetően meghatározzák és befolyásolják a leendő 

felnőtt gondolkodás és életmódját (pl. kerti munkák, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, természeti értékein 

megóvása). 

            2. Környezeti nevelésünknek  tartó pillérei a játék és a tapasztalás, kísérletezés. 

 

24. Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartás formálás 

megalapozására, alakítására. 

 

25. Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői 

26. A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építve a fejlődést elősegítő tevékenységeket tartalmaz a 

fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséggel. 

 

27. A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet és környezetvédelmi feladatokat kiemelten kezeljük a helyi adottságok 

alapján (pl. közösségi kiskert gondozás, fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges 

táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.). 

 

28. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést 

elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat 

megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.). 

29. A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján a cselekvő, felfedező tevékenységszervezés 

módszerével zajlik. 

 

30. Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a szülők bevonásával, a családdal való közvetlen 

kapcsolatban zajlik. 
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31. Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi hagyományaihoz. Zöld ünnepek, egészségi jeles napok. 
 

32. Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és ez a mindennapi munkájukban is megnyilvánul. Az 

óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai 

szemléletformálásra, megalapozására. (Kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot! Ne folyasd a vizet feleslegesen!) 

33. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. 

A gyermekek a munka tevékenységen belül növényápolási feladatokat látnak el, az egészségügyi előírásoknak megfelelő és 

megengedett mértékben. 

 

34. Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany- a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók 

vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak.. WC öblítők, hideg- meleg kevert csapvíz 

rendelkezésre áll. A csapokban vízsugár szűkítők segítik a vízzel való takarékoskodást. 
 

35. A levegő illatosítására gyógynövényeket használunk.  

36. A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), A veszélyes hulladékoknak (pl. elem) 

szintén külön elemgyűjtő kukát biztosítunk. 

 

37. A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés, komposztálás stb.) 

megvalósul. 

 

       

Az intézményben 2019-ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzésen  az óvoda „A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai 

nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés” 

kompetenciájában kiemelkedő területként lett megjelölve: 
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„Az Esztergomi Zöld Óvoda nevelőtestülete egyértelműen elkötelezett pedagógiai programjának hatékony megvalósítása mellett. Az óvoda 

vezetője és nevelőtestülete nyitott az új nevelést, tanítást segítő módszerek megismerésére, amennyiben az az Esztergomi Zöld Óvoda 

Pedagógiai Programja által kijelölt célok érdekében meggyőzően eredményesnek ígérkezik.”14 

 

A jógyakorlat kidolgozásának indoklása 

Az ÓNOAP és legfőképp a helyi pedagógiai programunk egyik alapja a környezet védelmére nevelés. 

Az óvodai nevelés példa ereje nagy, mely a gyermekek személyiségét egy életre befolyásolja. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

kisgyermek saját szűkebb és  tágabb természeti és társadalmi környezetéről korának megfelelő saját észlelési tapasztalatokat gyűjtsön, 

szükség esetén alkalmazza is azokat . Mi pedagógusok ennek segítségével tudjuk a jövő nemzedékét az egészséges, környezetbarát, humánus 

élet medrébe terelni. 

   Az óvodánkba járó gyermekek jelentős része roma származású családból érkezik. Többen közülük hátrányos illetve hátrányos helyzetűek. 

Tapasztalatunk szerint ezek a gyerekek nagyon jól motiválhatók a munka jellegű tevékenységekkel. Társaikhoz képest számukra ez egy kudarc 

vagy sikertelenség nélküli terület, hisz itt nincs olyan, hogy hibázás, senki nem tud „rosszul” csinálni semmit. A közösen végzett kerti munkának 

mindig azonnali produktuma van. Az életkoruknak megfelelően, differenciálva tudják a pedagógusok a feladatokat kiosztani. A megfelelő 

feltételek (hely, idő és eszközök) lehetővé teszik minden gyerek számára a folyamatos aktivitást, a várakozási idő elkerülését.. A kerti 

munkákat a pedagógus a játékosság eszméjével közelíti meg, úgy hogy a munka a gyermeknek játék legyen. Ebben a közös játékban 

minden gyermek megtalálja a helyét és szerepét életkorra, képességekre és szociális háttérre tekintet nélkül. 

 

                                                           
14 PÉM eredmény intézményi tanfelügyelet 2019. 
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2018 májusában példa értékű összefogással megvalósult óvodánk magas ágyásos konyhakertjének kialakítása. Segítőink a Géza 

Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, a Városi  Kertbarát Kör, az esztergomi Környezetkultúra Egyesület, Czibula Balázs vállalkozó és a 

Zöld Út Kft. voltak. 

   
 

 

Az elkészült konyhakertet zöldség  palántákkal ültettük be. A növények gondozása, locsolása, gyomlálása folyamatosan biztosítva volt a 

csoportok által. A kiskert és az egész óvodai közösségi kert esztétikuma kiemelt fontosságú a számunkra. 2019-ben ezért is neveztük be a 

közösségi kertünket a „Legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 2019. évi helyi versenyébe. 

Az Esztergomi Zöld Óvoda I. helyezésben részesült a szakmai zsúri döntése alapján Közösségi kategóriában. 

 

Pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Iskolakertért 

Alapítvány és a Biokultúra által kiírt Iskolakerti Alapozó Program III. Óvodakert kezdő kategóriájában. Pozitív elbírálás esetén a közösségi 

kertünk fejlesztését és eszközellátottságát javítását fogjuk megvalósítani. 
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A jógyakorlat eredete 

Óvodánk 1997 óta viseli a Zöld Óvoda nevet. Mindig kerestük a lehetőséget egy óvoda kiskert kialakítására. 

Kezdetben az akkor még működő Ökotechnikai Bemutatókertben kaptunk egy kis parcellát, amit művelhettünk,  gondozhattunk. Sajnos a Kis-

Duna közelsége ( árvizek, szúnyogok ) olyannyira hátráltatta a munkát és vette el a sikeres munkánkba vetett hitet, hogy sajnos ezt a megoldást el 

kellett engednünk. 

Föld Napi családi rendezvényeinken bevezettük az „Egy gyerek, egy palánta”  programot. Ennek lényege, hogy a rendezvényre érkező 

gyerekek hoznak egy virág palántát és közösen, a szüleikkel együtt ültetik el azt az óvoda kertjében. A „saját” virágát utána mindenki ápolja, 

gondozza, figyeli növekedését az óvodai mindennapokban. 

„Egy gyerek, egy palánta”  program azóta már hagyománnyá vált. Reményeink szerint az óvoda udvarán megvalósult óvodai konyhakert 

gondozása is szerves részévé válik pedagógiai programunknak és mindennapi gyakorlatunknak. 

 

A jógyakorlat tervezett bevezetési dátuma                             

2021-2022-es nevelési év 

 

A jógyakorlat kipróbálás gyakoriságának és dokumentumokban való  fellelhetőségének alátámasztása 

A jógyakorlat és annak tervezése megjelenik a helyi pedagógiai programunkban, az éves munkatervben, beszámolóban, csoportnaplóban, szakmai 

anyagokban, fényképgyűjteményben. 
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A jógyakorlat humán erőforrás igénye 

 

 

 

 

A jógyakorlat tárgyi erőforrás igénye 

 

 

Munkakör óvodapedagógusok dajkák pedagógiai asszisztensek udvaros 

Megbízás-beosztás A kerti munkák 

évszakonkénti megtervezése, 

megszervezése, 

lebonyolítása. 

Gyermekmunka támogatása. 

Gyermekmunka 

támogatása. 

Az óvodapedagógusok 

instrukciói alapján 

segítségnyújtás. 

Gyermekmunka 

támogatása. 

Az óvodapedagógusok 

instrukciói alapján 

segítségnyújtás. 

A kerti munkák 

talajának, eszközeinek 

előkészítése, 

karbantartása. 

Gyomlálás 

Gyermekmunka 

támogatása 

Erősség Szervezési és irányítási 

képességek 

Hatékonyság növelése  

(óvodapedagógus és a 

gyerekek munkájában) 

 Hatékonyság növelése  

(óvodapedagógus és a 

gyerekek munkájában) 

Fizikai munkája 

elengedhetetlen a 

kiskert műveléséhez. 
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Helyszínek:  

Az óvodakert kialakításánál figyelembe vettük az alábbi  „arany szabályt”: 

- legyen elegendő játszóhely, 

 - nyújtson alkalmat a természeti változások megfigyelésére  

 - legyen lehetőség a növények ápolására, gondozására. 

Ennek figyelembe vételével az alábbi területek lettek kialakítva: 

1. Előkert 

 

2. Játszó udvar 

3. Veteményes kert 
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4. Fűszer kert 

5. Dísznövény kertek 

6. Fák 
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Magas ágyásos konyhakertünk 15 m2-es. Jól megközelíthető és körbe állható. Mellette található egy hagyományos kiskert, ami szintén 15 m2 

alapterületű. A kiskertek mellett kapott helyet a komposztáló is. Az óvoda udvara összességében 960 m2. Az udvari játékelemeket füves terület 

veszi körül és itt kap helyet a dísz- és fűszernövény kertünk is. Madárbarát óvoda lévén a fákon oduk, etetők vannak elhelyezve, nagyméretű 

madár itató várja a szomjas tollasokat. Fecske fészkelő helyet is kialakítottunk, ami még egyenlőre lakatlan. Két nagyméretű bogár hotelünk is 

van, amiben cincérek, fürkész darazsak,  lágybogarak költöznek évről évre. 
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További terveink szerint kialakításra kerül egy giliszta farm is, ahol a gyűrűs férgek áldásos munkáját tudják az óvodásaink megfigyelni. 

 

Eszközök: 

 ÁSÓ/ db GEREBLYE/db ÜLTETŐ 

FA/db 

LOCSOLÓ 

KANNA/db 

VÖDÖR/db LOCSOLÓ 

TÖMLŐ/db 

KARÓ ÉS 

JELÖLŐ 

FA/db 

METSZŐ 

OLLÓ/db 

Gyerek 10 10 10 10 10 - - - 

Felnőtt 2 2 4 2 2 2 20-30 1 

 

Anyagok: 

Vetőmagok, palánták, komposzt  és érett marhatrágya, uborka háló. 

 

A jógyakorlat célja 

 

Rövid távú cél: a kertészkedéssel kapcsolatos előkészítő és gondozó tevékenységeket (mag ültetés, csíráztatás, ásás, ültetés, locsolás, gyomlálás, 

stb.) során ne „munkaként”, hanem játékként éljék meg a gyerekek.  

Közép távú cél: A gyermek számára eleinte ez csak véletlen, majd felfedezi az összefüggések és értékeli az eredményt. Megfigyelhető az emberi 

beavatkozások következményeként beállt változások, majd azok rendszerezhetők. A gyermek gondolkodása ezáltal rendszereződik, hisz egyre 

inkább felismeri az összefüggéseket. A kertészkedéssel jól formálható a figyelem, hisz a környezetben végbemenő változásokat mind megfigyeli, 
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megtapasztalja a gyermek. A pedagógus szinte észrevétlenül, könnyedén kialakíthatja az óvó-védő magatartásformát, hiszen az óvoda kertjében 

lévő növényeket közösen gondozzák, védik. A gyermekek együttműködve ápolják kertjüket, ezáltal fejlesztik együttműködési képességüket is. A 

kerti munkálatok fejlesztik a gyermek önbecsülését, önállóságra, kötelezettségek vállalására és teljesítésére ösztönzik. Rendszerességre nevel, 

ráirányítja a gyermek figyelmét a kertben zajló változásokra. Egyszóval formálja az egész személyiségét. 

 

Hosszú távú cél: az óvodánkban felnövekvő generációkban már kisgyermekkortól kezdődően váljon személyiségjeggyé a természetes 

környezetükre való igényesség, annak védelme – gondozása, a kétkezi munka elismerése és fontossága, a fenntarthatóságra törekvés. 

Közvetlen cél: a közösségi kiskertben megtermelt zöldégfélék fejlődésének megfigyelése, azok gondozása, szüretelése, elfogyasztása. 

Közvetett cél: az óvoda pedagógiai programjához igazodóan a tevékenységek körének színesítése, az óvoda udvarának kihasználása 

 

A jógyakorlat leírása 

 

 

A tevékenység ideje: 

 
tárgy év 01.01.- 12.31. 

Korcsoport: 2,5 év – 7 év 

A tevékenység helye: Az óvoda közösségi kertjei (virágos-, és konyhakert) 
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A tevékenységi forma: kertgondozás 

A tevékenység tartalma 
a keretterv tartalmazza,  mely az 1. számú 

mellékletben található 

A tevékenység előzményei: 
a keretterv tartalmazza,  mely az 1. számú 

mellékletben található 

A tevékenység célja: 

Óvodai közösségi kiskertben végzett tevékenységek  

személyiségformáló hatásának kihasználása, 

kiemelten a roma és hátrányos helyzetű 

gyermekeknél. Hátránycsökkentés és 

esélyegyenlőség biztosítása a környezeti nevelésre 

épülő pedagógiai program gazdagításával. 

Fenntarthatóságra nevelés 

A tevékenység feladatai: 
a keretterv tartalmazza,  mely az 1. számú 

mellékletben található 

 

Didaktikai feladatok: 

Általánosan megfogalmazott feladatok: 

 a gyerekek figyelmének felkeltése, 

motivációjuk elérése a kiskert gondozásával 

kapcsolatban 
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 a gyerekek informálása az elérendő célokról; 

közös célkitűzés (pl. minél nagyobb 

terméshozam elérése, kiskert versenyben 

való részvétel) 

 a gyerekek előismereteinek feltérképezése 

 új ismeretek nyújtása: 

- képesek legyenek megfelelően és 

rendeltetés szerűen használni a kerti 

eszközöket 

- ismerjél fel a zöldségféléket 

- tudjanak különbséget tenni a haszon és a 

gyomnövény között 

- stb. 

  összefüggések, megfigyelések sokokdalú 

elemzése (pl.víz-, napfényhiány hatása a 

növényekre)  

 az új ismeretek rendszerezése, rögzítése 

 gyakorlati alkalmazása az ismereteknek 

 folyamatos ellenőrzés, pozitív értékelés 

Képességek, készségek fejlesztése: 
figyelem, óvó-védő magatartás, együttműködési 

képesség, önállóság, kötelezettségek vállalása és 
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teljesítése, ökológiai, természet- és környezetbarát 

szemléletet. 

A tevékenység szervezési formája, 

munkaformák: 
egyéni, mikro és kis csoportos 

A tevékenység során alkalmazott módszerek: 

 bemutatás          

 magyarázat 

 beszélgetés 

 ismétlés 

 gyakorlás 

 differenciálás 

 motiválás 

 élménnyújtás 

 tevékenykedés 

 megfigyelés 

 modell nyújtás 

 kihívás 

 problémamegoldás 

 aktiválás 

 felfedezés 

 együtt játszás 

 segítség adás 

 dicséret 

 buzdítás 

 ösztönzés 

 gondolkodásra hívás 

 tanakodás 
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 kutatás 

 kísérletezés 

 tapasztalat szerzés 

 rávezetés 

 ráhangolódás 

 utánzás 

 

 

Innováció a jógyakorlat alkalmazásában 

A jógyakorlat gazdagítása: 

1. Giliszta „farm” létesítése a kertben. Az üveg oldalú bemutatóládát különböző típusú földrétegekkel töltjük fel. Ebbe kerülnek a giliszták, 

valamint egy réteg a zöld növényzet, amit elfogyasztanak. A talajrétegeken jól látható lesz, miként forgatják össze a gyűrűs férgek 

áldásos munkájuk folytán. 

2. Kert kihívás: óvodák bevonásával kert „szépségverseny” 

3. „Tündér kert” : maximum egy virágosládányi mini kert létesítése csoportonként, családonként 

4. Kert látogatások: magánszemélyeknél és arborétumokban 

A jógyakorlat beválás vizsgálata 
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Mellékletek: 

1. Keretterv 

2. Gyűjtemények 

3. Megvalósításról készült fényképalbum 

4. Újságcikkek 

5. Beválás vizsgálatok eredményeinek összegzése 

 

Tevékenység kör: 

 
 

 

 

Téli kertben végzett 
tevékenységek, kerti 

munkák

Tavaszi kertben 
végzett 

tevékenységek, kerti 
munkák

Nyári kertben végzett 
tevékenységek, kerti 

munkák

Őszi  kertben végzett 
tevékenységek, kerti 

munkák
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Keretterv 

 

 

 

 

T
él

i 
k
er

t 

 Tevékenységek Ütemezés Értékelés 

(megvalósult: 

1 

nem : 0) 

Bevont 

korcsoportok Gyerek Felnőtt 

d
ec

em
b
er

 

 Megfigyelések: 

Időjárás: dér, zúzmara, 

jégcsap, stb. 

Természet: fák, bokrok,  

évelők, örökzöldek  

Óvodapedagógus: 

a megfigyelések irányítása, 

beszélgetés kezdeményezése, 

magyarázat 

 

 

 

Az időjárási 

viszonyok 

függvényében 

 2,5-7 évesek 

 Kísérletek vízzel,  hóval, 

jéggel, fagyott talajjal 

A kísérletek feltételeinek 

biztosítása. 

A kísérletek elvégzése 

 

A téli tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti napokon 

 2,5-7 évesek 
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 Folyamatos madáretetés, 

madár kalács készítése 

Madár eleség beszerzése, 

kihelyezése az etetőkbe, 

ellenőrzés, utántöltés 

 

Folyamatosan  2,5-7 évesek 

ja
n
u
ár

 
  

Kísérletek: hó gyűjtése 

egy vödörbe, majd 

megolvasztása; víz 

kitétele a hidegbe, 

jégcsapok megfigyelése, 

bottal a fagyott talaj 

megkaparása, jég 

olvasztása poharakban, 

szappanbuborék 

megfagyasztása a 

hidegben… 

A felnőtt biztosítja a 

kísérletekhez szükséges 

eszközöket, és elmagyarázza a 

gyerekeknek az 

összefüggéseket. Változatos 

tevékenységek által juttatja a 

gyermekeket új ismeretekhez 

A téli tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti napokon 

 5-7 évesek 
fe

b
ru

ár
 

 A gyerekek megfigyelik 

a felnőtt 

munkafolyamatait, 

miközben meghallgatják 

mit, miért kell elvégezni. 

 

 

Elhalt fák, kiszáradt bokrok 

kiszedése. 

Gyümölcsfák metszése. 

Száraz ágak, 

gyümölcsmúmiák levágása. 

A gyermekek munkájának 

irányítása, és ellenőrzése. 

A téli tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti napokon 

 5-7 évesek 

 

 

T
él i 

k
er t  Eszköz és anyag igény Felelős Megjegyzés 
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d
ec

em
b
er

 

Kísérletekhez: edények, tálca, 

pohár, lapát 

Óvodapedagógus 
 

A madarak etetése nem csak az óvoda udvarán valósul 

meg. 

A közeli Palkovics- padhoz is kijárnak a csoportok és a 

Dunán telelő madaraknak (hattyú, tőkés réce, vízi tyúk) 

is visznek megfelelő eleséget. (Roppancs táp vízi 

szárnyasoknak) 

 

A megfigyelések, kísérletek helyszíne lehet az udvar 

vagy a csoportszoba is. 

 

 

Megfigyelésekhez: az óvodakert 

növényei, kertjei, komposztálója 

Óvodapedagógusok 

 

Magok, faggyú, termések 

Madáretetők 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

ja
n
u
ár

 

Kísérletekhez: edények, tálca, 

pohár, lapát, föld 

 

Óvodapedagógus 

Dajka 

Megfigyelések 

 

Óvodapedagógus 

Pedagógiai asszisztens 

Magok, termések, faggyú Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

fe
b
ru

ár
 Metszőolló,ág vágó, fűrész Udvaros 

Óvodapedagógus 

 

 

Téli megfigyelések, kísérletek: 

 a tél jellemző jegyei: dér, fagy, zúzmara, dara, hó, havas-, ónoseső 

 a téli udvar szépségének megfigyeltetése (szűz hó, havas fák) 

 a téli udvart meglátogató állatok alkalmazkodóképességének megfigyelése ( pl.tollazat) 

 nyomkeresés, nyomolvasás a hóban 



31 
 

 lombhullatók és örökzöldek megfigyelése 

 hó begyűjtésével és csoporton belüli elolvasztásával a szennyezettségének megfigyelése 

 hideg, meleg víz hatása a fagyott tárgyakra 

 különböző hőmérsékleten a víz tárolása, a bekövetkezett változások megfigyelése (pl. az üveget megrepeszti a jéggé fagyott víz) 

 jég halmazállapotának változása hidegre, melegre, hideg vízre, meleg vízre 

 hókristály megfigyeltetése 

 a sószórás hatása a hóra, jégre, növényekre 

 

  

T
av

as
zi

 k
er

t 

m
ár

ci
u
s 

 

Tevékenységek 

 

 

Ütemezés Értékelés 

(megvalósult 

1, nem 0) 

Bevont csoportok 

Gyerek Felnőtt a tavaszi 

tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti 

napokon 

 2,5-7 

évesek 
 palánta nevelés a 

csoportszobákban 

 

 

 a palánta nevelés 

tervezése, 

szervezése, 

elvégzése 

 tevékenykedés 

megfelelő méretű 

eszközökkel a talaj 

előkészítésében 

 

 

 

 

 

 

 Talaj előkészítése  

 

 Száraz talaj 

esetén a 

vetőgödrök 

megöntözése.  

 szétzúzása 

 

 Sorok kijelölése.  

a tavaszi 

tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti 

napokon 

 2,5 – 7 évesek 
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 Magvetés 

 

 Az elültetett magok 

befedése földdel 

 

 Döngölés 

 

 

 

 Magok sorba  

vetése 

a tavaszi 

tematikus 

tervben 

tervezettek 

szerinti 

napokon 

 2,5-7 

évesek 

  Madáritató 

megfigyelése 

 Madáritató 

kihelyezése  

  

 A madáritatóban 

vízpótlás szükség 

esetén 

 

napi szinten  2,5-7 

évesek 

áp
ri

li
s 

 Piaclátogatás az 

óvodapedagógusokkal 

 az óvodán kívüli séta 

szabályainak betartása  

 palánták 

beszerzése 

(piaclátogatás 

megszervezése) 

a tavaszi tematikus 

tervbentervezettek 

szerinti napokon 

 5 – 7 évesek 
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 Aktív részvétel a 

palánták elültetésében 

 

 

 

 

 

 

 

 a palánták 

helyének 

megtervezése 

 palánták 

elültetése 

 a csoportban 

nevelt palánták 

beültetése 

a tavaszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 5 – 7 évesek 

 Megfigyelések 

 

 

 

 megfigyelések 

irányítása 

napi szinten  2,5-7 évesek 

m
áj

u
s 

 Gyomtalanítás. 

 

 Gyomtalanítás. 

 

a tavaszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

  

 Locsolás, öntözés. 

 

 Locsolás, 

öntözés. 

 

napi szinten  2,5-7 évesek 

 Sárgarépa, fejes saláta 

ritkítása. 

 

 Sárgarépa, fejes 

saláta ritkítása. 

 

a tavaszi  tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 5 – 7 évesek 

 

 Palánták karózása. 

 

 

 Palánták 

karózása. 

 

a tavaszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 5 – 7 évesek 
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Megjegyzés: A legkorábban vethető és a legkorábban szedhető zöldségfélék (hidegtűrők): 

- zöldhagyma, 

- zöldborsó (4-6 cm mélyre vessük) 

- sóska,  

- spenót,  

- fejes saláta, 

- hónapos retek (1-2 cm mélyre vessük) 

- sárgarépa (1-2 cm mélyre legkorábban vethető és a legkorábban szedhető zöldségfélék (hidegtűrők): 

- zöldhagyma, 

- zöldborsó (4-6 cm mélyre vessük) 

- sóska,  

- spenót,  

- fejes saláta, 

- hónapos retek 

 

Tavaszi megfigyelések, kísérletek: 

 

 alvó természet újraéledésének megfigyelése (rügyek, előbújó növények, állatok) 

 időjárás alakulása; a napsütés erejének és időtartamának megváltozása; fény-árnyék hatásának megfigyelése 

 a madarak életének megváltozásának megfigyelése ( csipognak, énekelnek a párkereséskor, fészekrakás), madárhangok megfigyelése 

 különböző talajtípusok felszáradásának megfigyelése eső után 
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 virágzó gyümölcsfák, bokrok megfigyelése 

 hernyó, giliszta, csiga mozgásának megfigyelése 

 kárt okozó rovarok begyűjtése : pajor, lótetű, krumplibogár 

 magcsíráztatás különböző típusú földben 

 csíráztatás összehasonlítása öntözött és száraz talajban 

 virágok szirmának napszakhoz kötött változásainak megfigyelése 

 a rovarok növényvédelemben betöltött szerepének megfigyelése (pl. katicabogár) 

 víz elpárolgásának megfigyelése különböző mennyiségeknél és felületekről 

 a fény, hőmérséklet hatásának vizsgálata a növényekre 

 növények együttélése (fára futó növény, gombák, mohák) 

 élősködő növények (borostyán, komló) megfigyelése 

 táplálék hálózat készítése a nagycsoportosokkal 

 

 

 

 

T
av

as
zi

 k
er

t 

 Eszköz és anyag igény Felelős Megjegyzés 

m
ár

ci
u
s 

csoportszobán belüli palántaneveléshez: mag, föld, tejfölös 

dobozok, tojástartók, lapátok, vödör, kanna, gumikesztyű 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai 

asszisztensek 

 

 

A palánták árát az óvoda költségvetése és 

az óvoda Csodaország alapítványa fedezi. 
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földmunkákhoz ásó, gereblye, ültetőfa, vödör Óvodapedagógus 

Dajka 

Udvaros 
 

Felajánlásként a Kertbarát Kör adományoz 

palántákat. 

Megfigyelésekhez: az óvodakert növényei, kertjei, 

komposztálója 

Óvodapedagógusok 

 

Madáritató, víz, locsoló kanna 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai 

asszisztensek 

Udvaros 

áp
ri

li
s 

Piaclátogatáshoz: kosarak, pénz Óvodapedagógus 

Dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 

Megfigyelések eszközei 

 

Óvodapedagógus 

Pedagógiai 

asszisztens 

Ültetéshez: ásó, gereblye, ültetőfa, vödör, jelzőfa, karó, 

kannák, vödrök, locsoló tömlő. 

 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai 

asszisztensek 

Udvaros 
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Madáritató, víz, locsoló kanna Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai 

asszisztensek 

Udvaros 

m
áj

u
s 

Karók, lapátok, gereblye 

Locsoló tömlő, kannák, vödrök 

 

 

Udvaros 

Óvodapedagógus 

Dajkák  

Pedagógiai 

asszisztens 

 

 

Madáritató, víz, locsoló kanna 

 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai 

asszisztensek 

Udvaros 
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N
y
ár

i 
 k

er
t 

jú
n
iu

s-
jú

li
u
s-

au
g
u
sz

tu
s 

Tevékenységek Ütemezés Értékelés 

(megvalósult 

1, nem 0) 

Bevont 

csoportok 

Gyerek Felnőtt  

napi, heti szinten. 

 2,5-7 

évesek  A tavasszal ültetett 

palánták 

növekedésének, 

érésének megfigyelése  

 

 

Gyerekek motiválása a napi szintű 

megfigyelésre mikrocsoportosan 

 

 

 Korán érő zöldségek            

( saláta, retek, 

újhagyma ) szüretelése, 

kóstolása 

 

 Eszközök biztosítása, helyes használatuk 

bemutatása, segítségnyújtás szükség 

esetén 

A nyári  tematikus 

tervben  

tervezettek szerinti 

napokon 

 2,5-7 

évesek 

 

 A tavasszal elvetett 

fűszernövények 

megfigyelése 

 

 

 Szervezett megfigyelés irányított 

kérdésekkel 

 

Napi, heti szinten.  2,5-7 

évesek 

 

 Időjárástól függő 

locsolás, 

locsolókannával víz 

hordása 

 

 Tevékenységbe ágyazott ismeretbővítés: 

miért fontos az öntözés a növények 

számára 

Napi, heti szinten.  2,5-7 

évesek 
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N
y

ár
i 

k
er t  Eszköz és anyag igény Felelős Megjegyzés 

 

 Szükség esetén 

gyomlálás, karózás, 

kötözés, kapálás felnőtt 

segítségével 

 Tevékenységbe ágyazott ismeretbővítés, 

pl. a gyomnövények megmutatása, 

megismertetése, a gyomírtás fontossága ( 

növényvédelem, veszélyezteti a 

haszonnövényeket ) 

A nyári t tematikus 

tervben  

tervezettek szerinti 

napokon 

 5-7 évesek 

 A kézi szerszámok 

helyes használatának 

gyakorlása, elsajátítása 

 Eszközök biztosítása, helyes használatuk 

bemutatása, segítségnyújtás szükség 

esetén 

A nyári tematikus 

tervben  

tervezettek szerinti 

napokon 

 2,5-7 

évesek 

 A kertet díszítő 

növények ültetésében 

való részvétel felnőtt 

irányításával 

 A kertet díszítő növények ültetése ( pl. 

bársonyvirág ), a haszonnövények 

kártevők elleni védelmében   

 

A nyári tematikus 

tervben tervezettek  

szerinti napokon 

 5-7 évesek 

 

 Virágok nyílásának 

megfigyelése 

 

 Gyerekek motiválása a napi szintű 

megfigyelésre mikrocsoportosan 

Napi, heti szinten.  2,5-7 

évesek 

 A gyümölcsfák  

termései érésének 

megfigyelése 

 

 Gyerekek motiválása a napi szintű 

megfigyelésre mikrocsoportosan 

 

Folyamatosan  2,5-7 

évesek 
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jú
n
iu

s 

Madáritató, víz, locsoló kanna Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

A nyári hónapokban a nyári élet tervezésénél figyelembe 

veszik az óvodapedagógusok az összevont csoport 

összetételét. Ennek szem előtt tartásával tervezik a 

tevékenységeket. 

 

A nyári zárás ideje alatt a legtöbb kerti munkát az udvaros 

végzi el, illetve a kollégák, akik saját szabadidejüket 

áldozzák arra, hogy a kiskertben lévő növényeket 

gondozzák. 

Ültetéshez: ásó, gereblye, ültetőfa, 

vödör, jelzőfa, karó, kannák, vödrök, 

locsoló tömlő. 

 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

Karók, lapátok, gereblye 

Locsoló tömlő, kannák, vödrök 

 

 

Udvaros 

Óvodapedagógus 

Dajkák  

Pedagógiai asszisztens 

 

jú
li

u
s 

Madár- és rovaritató, víz, locsoló 

kanna 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

A  megfigyelések és kísérletek helyszíne az udvar. 

Karók, lapátok, gereblye 

Locsoló tömlő, kannák, vödrök 

 

 

Udvaros 

Óvodapedagógus 

Dajkák  

Pedagógiai asszisztens 

 

Szüreteléshez kosarak, tálak Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 
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au
g
u
sz

tu
s 

Madár- és rovaritató, víz, locsoló 

kanna 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

Udvaros 

Karók, lapátok, gereblye 

Locsoló tömlő, kannák, vödrök 

 

 

Udvaros 

Óvodapedagógus 

Dajkák  

Pedagógiai asszisztens 

 

Szüreteléshez kosarak, tálak Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztensek 

 

 

Nyári megfigyelések, kísérletek: 

 a nyári időjárás jellemzői: kánikula, zivatar, dörgés, villámlás,  

 eső után szivárvány megfigyelése 

 virágok színgazdagságának megfigyelése 

 méhek tevékenységének megfigyelése 

 játék az árnyékkal 

 levegő mozgásának megfigyelése leveleken, felhőkön 

 virágok szirmának napszakhoz kötött változásainak megfigyelése 

 a rovarok növényvédelemben betöltött szerepének megfigyelése (pl. katicabogár) 

 víz elpárolgásának megfigyelése különböző mennyiségeknél és felületekről 

 a fény, hőmérséklet hatásának vizsgálata a növényekre 
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Ő
sz

i 
k
er

t 

 Tevékenységek Ütemezés Értékelés 

(megvalósult-1 

nem- 0) 

Bevont 

csoportok Gyerek Felnőtt 

sz
ep

te
m

b
er

 
 Zöldségek 

betakarítása, 

szüretelése: 

paradicsom, paprika, 

káposzta, répa , 

stb.leszedése.  

 

 A betakarítás 

előkészítése, 

irányítása, segítése 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

  

2,5 – 7 évesek 

 

 

 

 Növényekről 

magszegés a jövő évi 

termesztéshez, növény 

neveléshez 

 

 A magok, 

termések 

bemutatása, 

megfigyeltetése. A 

begyűjtés 

irányítása 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 2,5 – 7 évesek 

 Madári – és rovaritató 

megfigyelése 

 Madár- és 

rovaritató 

kihelyezése  

 

 A itatóban 

vízpótlás szükség 

esetén 

 

napi szinten  2,5 – 7 évesek 
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 A virágos kertbe virág 

hagymákat ültetése, 

amelyek tavasszal 

kibújnak majd a 

földből. A hagymák 

öntözése.  

 Helyek kiásása. 

 Az ültetés 

segítése,irányítása 

 Szükséges 

eszközök 

előkészítése 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 2,5-7 évesek 

 

 Locsolás 

 Eszközök 

biztosítása 

Igény szerint (az 

időjárástól függően) 

 2,5 – 7 évesek 

o
k
tó

b
er

 

 Szárak, gazok 

kiszedése a földből, 

komposztba gyűjtése. 

A gyerekek 

talicskával hordhatják 

a kiszedett gazt a 

kijelölt helyre. 

 

 A munkafolyamat 

segítése , 

irányítása 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napon 

 5-7 évesek 

 Halloween tök 

leszedése (tavasszal 

ültettük), amelyből 

majd kifaragjuk a 

sajátunkat.  

 

 A munkafolyamat 

segítése , 

irányítása 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napon 

 5-7 évesek 

n
o
v
em

b
er

  A növényszárak 

kihúzása, komposztba 

rakása. 

 A munkafolyamat 

segítése , 

irányítása 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 5-7évesek 
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 Kert felásása, az 

összegyűjtött 

komposzt 

beleforgatása, 

hogy tápanyaggal 

gazdagodjon a föld 

és szebb legyen a 

termés. 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napokon 

 6-7 évesek 

 

 A madáretetők 

kihelyezésében 

közreműködés. annak 

feltöltése maggal 

kihelyezés előtt. 

 Madáretetők 

kihelyezése és 

feltöltése 

Az őszi tematikus 

tervben tervezettek 

szerinti napon 

 5-7 évesek 

 

Őszi megfigyelések, kísérletek: 

 a növények megváltozásának megfigyelése (színes falevelek, hulló levelek, lepotyogó termések) 

 felhők formájának, színének megfigyelése 

 őszi jelenségek megfigyelése: ökörnyál, dér, harmat 

 rovarok életének megfigyelése (pl. pókok, poloskák melegbe húzódása) 

 a fák törzsének megfigyelése (mintázata, átmérője) 

 a lehullott levelek vizsgálata (erezet) 

 fatörzsek kéregmintájáról zsírkréta lenyomat vétele 

 fatörzsek átmérőjének mérése, vastagságaik összehasonlítása 

 színpompa megfigyelése a kert növényein 

 magvak és termések megfigyelése, gyűjtése, csoportosítása 

 a fény, hőmérséklet hatásának vizsgálata a növényekre 

 méhek tevékenységének megfigyelése 
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Eszköz és anyag igény 

 

Felelős Megjegyzés 

sz
ep

te
m

b
er

 
 

Edények, kerti kesztyűk, kisméretű 

befőttes üvegek, vágódeszka, gyalu, 

kés. Zöldségek.  

Tulipánhagymák, locsolókanna, 

ásó, gyermekásók. 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Locsolás felelőse lehet egy 

óvónő által választott 

gyermek!  

  

 

 

  

o
k
tó

b
er

 

Kerti kesztyű, daráló, kancsó, 

poharak, komposztáló 

Kés, talicska 

Termés (tök) 

 

Óvodapedagógusok 

 

Minden csoport kiválasztja a 

faragásra váró tököt, ehhez 

egy-egy gyermeket 

választhatunk felelősnek, aki 

a csoport nevében dönt.  

 

n
o
v
em

b
er

 

Kerti kesztyű, ásók, komposzt.  

Cölöpök, háló (amekkora a kiskert), 

balta. 

Madáretetők, magok 

Óvodapedagógusok 

 

Udvaros lehet a felelőse, 

hogy a kért eszközök 

megfelelő időpontban a 

rendelkezésünkre álljanak.  
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ÓVODAKERTI MUNKA 

Linkgyűjtemény 

Szakirodalom, támogató hálózat 

 

http://www.iskolakertprogram.hu/ 

http://zoldovoda.hu/ 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/zoldovodahyperlink_0.pdf 

https://ovonok.hu/2015/04/legyel-te-is-kiskertesz-kerteszkedes-az-ovodaban/ 

https://www.katped.hu/sites/default/files/kertepites_az_oviban.pdf 

https://ovikertprogram.hu/ 

https://balkonada.cafeblog.hu/2014/09/15/kerteszkedjunk-gyerekekkel/ 

http://www.gyerekkertesz.hu/fenntarthato-varosi-kerteszkedes-gyerekeknek/ 

https://fairplaytrade.hu/szerepjatekok-392 

https://jatsszunk-egyutt.hu/itt-a-tavasz/ 

 

 
 

 


