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3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK SAJÁTOS ELVEI, 

TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

 
3.1. Bevezető 

 

Egy nagylelkű ajándékozó gesztus lehetővé tette az Árpád-házi Szent Margit Óvoda 

megalapítását, mely a rendszerváltás után elsők között kezdte meg működését a Győri 

Egyházmegyében.  

1990 tavaszán egy lővereki, régi kis kertes házat adományozott Nagy László atya a Szent Margit 

Plébániának. Dr. Hetényi Jánost, a templom plébánosát kereste meg azzal a kikötéssel, hogy 

„Itt egyházi óvodát létesítsenek!” Ez a határozott kijelentés határozott cselekvést kívánt. 

Megkezdődött a hivatalos intézkedések, munkálatok sorozata, az építkezés, majd a felújított kis 

ház katolikus óvodaként 1992. szeptember 19-én nyitotta meg kapuit a kisgyermekek előtt. Két 

csoportban 32 gyermeket fogadtak. A nagy érdeklődés miatt, a „házat” folyamatosan 

újítgatták, bővítgették. 1997-ben öltöző megnagyobbítására, 2005-ben terasz beépítésére, 

2008-ben tetőtér kialakítására került sor, ahol az irodák, és a logopédiai szoba is megfelelő 

elhelyezést kapott.  

A gyermeklétszám az évek alatt elérte a 48 főt. 

Az intézmény a többszöri átépítés ellenére is végül kicsinek, korszerűtlennek bizonyult.  

2016. szeptember 1-től a 25 éve önállóan működő 2 csoportos Árpád-házi Szent Margit Óvodát 

a fenntartó, a Szent Orsolya Iskola szervezeti egységeként működteti tovább, mint Szent Orsolya 

Tagóvoda.  

A 2017. februári püspöklátogatás alkalmával fenntartónk, Dr. Veres András szembesült 

óvodánk helyzetével, látva, hogy a szakhatósági előírásoknak nem felel meg, egy új három 

csoportos, tornaszobás, minden előírásnak megfelelő korszerű óvodát épít a régi helyén, hisz 

egyre nagyobb az igény arra, hogy a szülők gyermekeiket katolikus, keresztény szellemiségben 

neveltessék.  

A Szent Orsolya Tagóvoda e nagy intézmény részeként folytatja a keresztény nevelést, ami a 

hívő emberi élet alapját képezi a keresztény családok szolgálatában. 

Az új óvoda ünnepélyes alapkőletételére 2018. március 26-án nagyhétfőn került sor, ahol Dr. 

Veres András főpásztor közös imára hívta a résztvevőket, majd megáldotta az alapkövet és az 

épülő falakat... 

Új óvodánkat 2018. október végén vettük birtokba. 
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3.2. Gyermekkép 

 

Minden gyermek Isten ajándéka, egy áldás, akire Jézusi szemmel kell tekintenünk, olyan valakit 

látni benne, akit szeretni, szolgálni, nevelni, oltalmazni, megismerni, tanítani lehet. Egy elvetett 

mag, melyet táplálni, gondozni, gyomlálni, nyesegetni kell, hogyha szárba szökik jó termést 

hozzon, hogy cselekvőképes, lelkiismeretes, nyitott, rácsodálkozó, kíváncsi, segítőkész, értékes 

ember formálódjon belőle, aki képes örülni – örömet szerezni, kérni és megköszönni, hálásnak 

lenni, jót tenni, bocsánatot kérni, szeretetben élni. 

Mindezek megvalósítása érdekében óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk figyelembe véve az egyéni képességeket, 

fejlődési ütemet, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tiszteletben tartva 

a gyermek jogait. A gyermek utánzással tanul, azt utánozza, akihez személyes kapcsolat fűzi, 

ezért fontos, hogy jó példával, keresztényi lelkülettel éljünk körülötte. 

 

3.3. Óvodakép 

 

A gyermek  fejlődésben lévő ember, akinek gyengédségre, feltétel nélküli szeretetre, bizalmi 

kapcsolatokra van szüksége elsősorban családja körében. De fontos, hogy nevelőitől is ezt a 

fajta szeretetközeget kapja meg az óvodában, hogy óvodapedagógus a családdal 

együttműködve, így erősítse, egészítse ki az otthon kapott értékeket, normákat, ami mentén a 

gyermek eligazodhat ebben a világban, és hitében megerősödött, erkölcsös felnőtté váljon. 

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló 

nevelési intézmény, mely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének 

legmegfelelőbb feltételeit. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés 

és bizalom övezi, a nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, intézkedéseknek, 

módszereknek a gyermek személyiségéhez és a keresztény értékrendhez kell igazodniuk. 
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4. A KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI FELADATAI 
 

Az óvodánkban alapvető nevelési feladatunk a gyermek testi, lelki és szellemi szükségleteinek 

kielégítése, a közösségi életre történő felkészítése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlődésének elősegítése. 

Ezen belül: 

 Keresztény hitre nevelés erősítése 

 Egészséges életmód alakítása 

 Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása 

 

4.1. Hit felé növelés 

„Annak érdekében, hogy az egyes emberek lelkiismereti kötelességüket mind önmaguk, mind 

közösségeik iránt teljesíteni tudják,- lelkileg kell jobban kiművelni őket,…hogy  ne csak művelt 

emberekké, hanem nagylelkű férfiakká és nőkké váljanak,hiszen az ilyenekre van égető szüksége 

korunknak.”  

 

A II. Vatikáni Zsinat e szavakkal fogalmazta meg a keresztény nevelés és neveltetés kiemelkedő 

feladatát. 

Katolikus intézményünkben hisszük azt, amit Dr. Gyökössy Endre a vallásos családról mondott, 

hogy ott eggyel mindig többen vannak, és az az egy, maga Jézus. 

 

Célunk 

Hívő emberként örömmel valljuk, hogy a világ, amelyben élünk, Isten ajándéka. A mennyei Atya 

végtelen szeretetének jelei vagyunk mi magunk is. 

Keresztény nevelésünk célja a hit ébresztése, fejlesztése, az egész személyiség gazdagítása. A 

személyiség testi, szellemi, lelki egységének kiteljesedésével olyan elkötelezett felnőtté váljanak, 

akik hitvallóként élnek a társadalomban. 

 

Feladatunk 

Hit felé növelésünk legfontosabb feladata, hogy a reánk bízottak megérezzék, megismerjék, és 

minden nap átéljék Isten hozzánk hajló szeretetét.  

Isten azt a feladatot bízta ránk, felnőttekre, hogy a gyermekekkel kapcsolatos szándékát 

megismerve felszínre hozzuk értékeiket. Brunszvik Teréz úgy fogalmazott, hogy „Amilyenek 

azok az emberek, akiket szeretek és becsülök, amire ők tanítanak, az leszek én, azt fogom hinni.”  
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Ezt szem előtt tartva fontosak a mindennapi elcsendesedés percei, az imák, rövid fohászok, 

énekek, a liturgikus év ünnepei és a Szentekről való megemlékezés. 

A keresztény ünneplés lényegénél fogva kitűnik a hétköznapok sorából, ráhangol a szépre és a 

jóra, „lelkünk rendezője, fény, mely mutatja az utat.”…”szent idő, mely az isteni rendhez 

igazodik.” Közösségalakító erejénél fogva minden résztvevő érzi a maga fontosságát, 

szeretetét, helyét. A keresztény ünnepek által gyermekeink átélhetik hitünk minden igazságát. 

 

Az óvoda példát ad az ünnepek mélyebb, közösségi megélésében. 

A nevelési év folyamán: 

 hálát adunk a Teremtett világért, 

 Assisi Szent Ferenc napján az állatokért, 

 Októberben a Szűzanyához fohászkodunk. Imákkal, énekekkel köszöntjük Őt, 

 Mindenszentek ünnepén, Halottak napján elhunyt szeretteinkre gondolunk, 

 Szent Imre herceg az ifjúságunk patrónusa, 

 Szent Márton az igaz krisztusi hit irgalmas katonája, 

 Szent Erzsébet legendái az emberszeretetről tesznek tanúságot, 

 Szent Miklós élete az odaadó gondoskodásról szól, 

 Az adventi időszak csendessége, várakozással-teli ideje felkészít Jézus születésére, 

 Vízkereszt és a Házszentelés ősi hagyománya mély lelki tartalommal tölt el bennünket, 

 Árpád-házi Szent Margit, óvodánk védőszentje az önzetlenség, az alázatos embertársi 

szolgálat, Krisztus iránti teljes szeretet példája, 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony napján Jézus templomi bemutatásáról beszélgetünk, 

gyertyaszentelésen veszünk részt, 

 Szent Balázs püspök életéről, legendáiról beszélgetünk, fohászkodunk hozzá, énekelünk 

róla. A templomban Balázs-áldásban részesülnek gyermekeink. 

 Szent József az édesapák védőszentje. Imádkozunk értük és áldást kérünk életükre. 

 Szent György római katona a keresztény hit lovagja, vértanú. 

 Húsvét legszentebb ünnepén hitünk legmélyebb lényegével találkoznak gyermekeink. 

„Jézus Krisztus, feltámadt! Valóban feltámadt!”Ez az örömhír egyházi évkörünk 

leglényegesebb mondanivalója, hitünk alapja. 

 Május Szűz Mária és az édesanyák köszöntésének hónapja, imákkal, énekekkel adunk 

hálát értük, Szűzanya oltalmába ajánlva őket. 

 Szent László királyunk lelki nagyságát a legendáin át ismertetjük meg gyermekeinkkel, 
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 Szent István király a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel Magyarországot. 

Királyunk nagyságáról, a koronázási jelvényeinkről beszélgetünk. 

 

A Szentek fontos szerepet töltenek be a hit felé növelésünkben, példaképeink, akik úgy éltek, 

ahogy Jézus kívánta.  

„Sok ismeretlen szent van, Isten ezekről is tud és szereti őket. Mindnyájunknak szentté kell válnunk! Ez 

úgy sikerülhet, ha szeretjük a mennyei Atyánkat és egymást, figyelünk embertársainkra, segítséget 

nyújtunk, önzetlenek vagyunk.”  

/Az ünnepek, egyházi ünnepek, hagyományok megélésének lehetőségei a katolikus óvodában Bp.2007.KPSZTI/ 

 

 

4.2. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása 

 
„Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő figyelmet szentelünk 

gyertyánknak, sokáig fog égni.” (Manfred Kets De Vries) 

 

Célunk 

Az óvodai élet során olyan feltételek megteremtése és biztosítása, amik elősegítik a gyermek 

növekedését, fejlődését, hozzájárulnak egészsége megőrzéséhez, jó közérzetéhez. 

 

Feladatunk 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 

 Az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, a betegségmegelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása, 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása, 

 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

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

feladatok ellátása. 
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A napirend nagyon fontos a gyermekek életében. A tevékenységek egymásutánisága, 

szerialitása egyfajta biztonságot ad a gyermekeknek, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremt 

a csoportnak, ez pedig a szervezett tevékenységek alapfeltétele. 

Az egészséges fejlődés alapvető feltételei a táplálkozás, testápolás, öltözködés, pihenés-alvás, 

a gyermekek egészségének védelme, a balesetvédelem. 

 

Táplálkozás 

Az egészséges táplálkozásról a városi Központi Gyermekkonyha gondoskodik, 

élelmezésvezetőjével napi kapcsolatban vagyunk, így lehetőségünk nyílik a véleményalkotásra 

az ételekkel kapcsolatban. A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az óvodai étrendről, mellyel a 

gyermekek étkezésének összehangolását kívánjuk elérni. Törekszünk arra, hogy a gyermekek 

minél változatosabb, egészségesebb ételeket kaphassanak, mellőzve a túlzottan cukros és sós 

ételek fogyasztását. Ebben nagy segítségünkre vannak a szülők is, akik szívesen egészítik ki a 

gyermekek étrendjét zöldségekkel, gyümölcsökkel. 

Óvodánkban az étkezések kötötten zajlanak, melyek elején és a végén hálát adunk a jó Istennek 

a finom ételekért. A kötöttségen belül törekszünk a folyamatosságra, hogy minél kevesebb 

legyen a várakozási idő, de türelemre is intjük gyermekeinket. 

Nagy figyelmet szentelünk az esztétikus terítésre, a kulturált étkezés kialakításra, fontosnak 

tartjuk az asztal körüli együttlétet, ahol lehetőség van a szokások alakítására, a mintaadásra, 

a személyes kapcsolatok erősítésére a halk beszélgetés, segítségnyújtás révén, így ösztönözni is 

tudjuk a gyermekeket, hogy a kapott ételt örömmel fogadják, kóstolják meg. 

 

Testápolás 

A bensőséges gyermek-óvónő, gyermek-dajka kapcsolat kialakításával biztosítjuk az intimitást, 

hogy személyes példaadással, segítségadással, ösztönzéssel megtaníthatjuk gyermekeinket az 

alapvető higiéniai szokások elsajátítására, hogy mindez belső igényükké váljon. Megteremtjük 

a feltételeket ahhoz, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezzék el maguk körül 

a teendőiket. 

 

Öltözködés 

A testápolás mellett fontos, hogy az öltözködésre is megfelelő gondot fordítsunk. Az öltözködés 

során fejlődik testsémájuk, önállóságuk, nagymozgásuk, finommotorikájuk, esztétikai érzékük. 

A szülőkkel egyetértve a gyermekek öltözete legyen mindig az időjárásnak megfelelő, réteges. 

Ruházatuk legyen tiszta, nem „féltős”, kényelmes, praktikus, ami nem gátolja őket a játékban 

és más tevékenységekben. 
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Pihenés-alvás 

Az óvodás gyermek napirendjében fontos a pihenés, alvás időszaka, hiszen ez alapvetően 

meghatározza szervezetünk működését, feltétele az egészségnek és a jó közérzetnek.  

A délutáni pihenés, elcsendesedés szertartásait mindig nagy odafigyeléssel, igényességgel 

teremtjük meg a kisgyermekek számára. A változatos mesék, énekek, altatók, az imádság, a gitár 

és furulyaszó, a simogatás, a titkos beszélgetések alvás helyett mindig mélyebb kötődések 

kialakítására adnak lehetőséget. 

 

Gyermekek egészségének védelme 

A gyermekek egészségének védelme kiemelt jelentőségű. A beteg gyermeket fokozott 

odafigyeléssel gondozzuk, amíg a szülő érte nem jön. A betegségek terjedését gyakori 

szellőztetéssel, gyakori kézmosással, külön higiéniai eljárásokkal, eszközök használatával 

próbáljuk elkerülni. 

Nagyon fontos a folyadék utánpótlása, ezért a csoportokban mindig van lehetőség elegendő 

vízfogyasztásra. A gyermekek edzése, ellenálló képességének növelése érdekében minden 

évszakban biztosítjuk a szabad levegőn tartózkodást, a kinti játékot, mozgást, a sétákat, 

kirándulásokat, mely évszaktól, időjárástól függően minimum 0,5-1 óra. 

 

Balesetvédelem 

A különböző tevékenységek során kiemelt figyelmet fordítunk a balesetvédelemre, gyermekeink 

testi épségének megóvására. Az óvodás gyermek veszélyérzete még nem alakult ki, ezért a mi 

feladatunk, hogy figyelmeztessük őket környezetük veszélyeire, és azok elkerülésének 

lehetőségeire. Ennek érdekében minden nevelési év elején balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatásban részesülnek a gyermekek, illetve minden külső program során, új helyzet kapcsán 

átbeszéljük a helyes viselkedés szabályait, a veszélyforrásokat, hogy figyeljünk, vigyázzunk 

magunkra és társainkra. 

 

Mozgás 

A gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, ezért fontos feladatunk, 

hogy megszerettessük velük, a testi képességeiket fejlesszük, a mozgásigényeiket kielégítsük. 

A mozgásigény kielégítését szabad és szervezett tevékenységek keretében valósítjuk meg. 

Szervezett tevékenységeink a heti egy alkalommal szervezett nagymozgás, a napi frissítő 

testmozgások, az úszás, az ovi-foci, a néptánc, a séták, kirándulások. 

Szabad mozgás széles skálája biztosított a csoportszobában illetve az udvaron: 
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 énekes játékok, tánc, ugróiskola 

 fogócskázás, karikázás, hintázás, mászókázás, motorozás, biciklizés 

 hógolyózás, szánkózás  

 

4.3. Érzelmi,az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, szocializáció segítése 

 
„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide 

mellém, ki nem csak hallani, de érteni is akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.”  

(Birtalan Ferenc: Míg megnövök) 

 

Célunk 

A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a 

közösségen belül, a gyermek biztonságérzetének megalapozásával, az önbizalom erősítése, az 

aktív érzékenység megalapozása az emberi és természeti környezet hatásaira. A 

„kiegyensúlyozott, boldog gyermek” állapot létrehozása. 

„Az egyén és a közösség nevelése szervesen összefonódik, a csoport az egyént, az egyén a 

csoportot gazdagítja. A csoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosít 

az egyénnek a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, szerepvállalásra, 

élményszerzésre.” (Az óvodai nevelés programja 1989) 

 

Feladataink 

 az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

befogadástól az óvodáskor végéig 

 a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek közötti kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze 

 az óvónő formálja, erősítse a kapcsolatteremtő és megtartó képességeket, a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében 

 az óvoda segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának 

alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek 

 az óvónő feladata, hogy a gyermeket az emberek különbözőségeinek megértésére, 

elfogadására nevelje 

 a szocializáció szempontjából meghatározóak a közös élmények, a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak és akaratának, szokás- és normarendszerének megalapozása 

 hozzásegíteni a gyermeket ahhoz, hogy „megismerje szűkebb és tágabb környezetét, 

amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek,a hazaszeretet és a 
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szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben mutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére” (ONAP) 

 az óvodában dolgozó felnőttek pozitív, példaértékű modellt kell hogy nyújtsanak, mind 

kommunikáció, bánásmód és viselkedés terén 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint együtt kell működni a 

szakemberekkel. 

 

„Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége, ezért 

elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör 

vegye körül.” (ONAP) 

Családias légkörben tud kialakulni a gyermek érzelmi kötődése társaihoz és a felnőttekhez. A 

gyermekeket barátságos, otthonos környezetnek kell körülvennie. A családias légkör hozzájárul 

gyermekek összetartozásának mélyüléséhez. Az óvónő irányítója és társa is a gyermekeknek, 

célja hogy jól érezzék magukat az óvodában, hiszen a gyermekek pozitív kapcsolatai csak így 

alakulhatnak, fejlődhetnek.  

A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat úgy kell 

megszabnia az óvónőnek, hogy a gyermekek meg tudjanak felelni az elvárásoknak. A nevelés 

akkor lesz hatékony, ha az óvónő a feladatokat minden gyermek számára érthetővé, vonzóvá 

tudja tenni. A gyermekek tevékenységéhez az óvónők nagy szabadságot biztosítanak, de mindig 

megjelölik a határokat. A többszöri „határátlépésnél” konzekvenciákat vezetünk be, 

ugyanakkor lehetőséget adunk a javításhoz. Az óvónő amikor tud, nagyon sokat dicsér, a 

problémákat, veszélyeket pedig félelemkeltés nélkül jelöli meg. 

 

 Az óvodakezdés első benyomásai meghatározzák a gyermeknek és szülőnek az óvodához való 

viszonyát és a létrejövő kapcsolat minőségét. Az új kisgyermekek befogadása nagyfokú 

körültekintést, gyöngédséget, megértést, türelmet kíván. Ha lehetséges, minél hosszabb időn 

keresztül, fokozatosan történjen a gyermek befogadása. Az óvónők a szülőkkel előre 

megbeszélik a befogadás menetét. Fontos az is, hogy a többi gyermek nyílt odafordulással 

várja, segítse az új gyermeket. A közös élmények az óvodáskor végéig biztosítják 

együttműködésüket, amiben formálódik egymáshoz való viszonyuk. Mindehhez gazdag, 

tevékenykedtető életet biztosítunk. 

Az óvónő feladata, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy elfogadják az eltérő képességű és 

tulajdonságú társaikat is. A gyermekek legyenek türelmesek, segítőkészek. Egymásra 

odafigyelő gyerekeket nevelünk, akik észreveszik, ha társuk szomorú, vagy segítségre szorul. 
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Alakítjuk a gyerekek empatikus és tolerancia-képességét. A lassabban fejlődő, alacsonyabb 

fejlettségi szinten álló, sérült, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését megfelelő szakemberek 

segítségével oldjuk meg. Segítjük a gyermekbarátságok kialakulását, de igyekszünk úgy 

formálni őket, hogy a közösség többi tagjához is kapcsolódjanak. 

 

Konfliktushelyzeteknél az óvónő akkor lép közbe, ha szükséges (testi, lelki épség veszélyeztetése 

miatt), vagy ha a gyermekek igénylik. A konfliktusokat mindig feloldó beszélgetés követi, 

melynek során az óvónő kellő odafigyeléssel hallgatja meg a gyermekeket. Ezután tudjuk a 

véleményünket elmondani úgy, hogy a gyermek érezze saját felelősségét. Elkerülendő az óvónő 

részéről a megbántás, hibáztatás, gyakori bírálgatás, kiabálás, prédikálás, panaszkodás. 

 

Az óvónő és gyermek közti kapcsolat erősítését szolgája az is, hogy az óvónő minden gyermek 

számára biztosít személyes perceket. Elmondjuk saját érzéseinket, meghallgatjuk a gyermekét. 

 

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyerekek és az óvoda életében. Perspektívát adnak, megerősítik 

a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyermekek közösséghez tartozását. Az 

ünnepeket igyekszünk a gyerekekhez közelálló, gazdag, színes változatos formában, lehetőleg a 

szülőkkel közösen átélni. Tevékeny várakozás előzze meg az ünnepeket, a gyerekek is vegyenek 

részt az előkészületekben. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek igényévé válik a viselkedés szokásszabályainak betartása, egymást is 

figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. A szabálytudat nem csak a társadalmi 

együttélés feltétele, hanem az iskolai életben való részvételnek is – amit az óvodában 

magas szinten a játékban begyakorolt. Jobban megérti környezetét, a világhoz való 

alkalmazkodása tudatosabb lesz, amiben az akaratnak is szerepe van.  

 Konfliktushelyzetben megegyeznek társaikkal. 

 Érdeklődnek társaik iránt, és az óvónő kérése nélkül is segítenek egymásnak. 

 Tisztelettel viselkednek a másik emberrel, megbecsülik erőfeszítésének eredményét 

(játék, munka). 

 Képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják egymást, a felnőtteket. 

 Szavak nélkül is megértik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

4.4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 
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4.4.1. Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 
„A nyelv titokzatos dolog. Nemcsak a beszéd, a szó közöl, többet mond olykor a szem, egy félbehagyott 

kézmozdulat.” (Pilinszky János) 

 

Hatalmas felelősség a gyermekek anyanyelvi nevelése, kommunikációs képességeiknek 

kibontakoztatása, hiszen anyanyelvünk a családba és a társadalomba való beilleszkedés 

eszköze, és személyiségünknek is keretet ad, így az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi 

forma keretében megvalósítandó feladat az óvodában.  

Az eredményes anyanyelvi fejlesztést különböző módszerekkel és tevékenységi formákkal 

érhetjük el. Óvodánkban alkalmazzuk a bemutatás, beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás és ismétlés módszerét.  

 

Célunk  

A gyermek beszédészlelésének, beszédmegértésének, beszédprodukciójának fejlesztése.  

 

Feladatunk 

Nekünk, óvodapedagógusoknak a feladatunk a mintaadás, hiszen a gyerekek a hangkészlet és 

szókészlet nyelvi sajátosságait részben utánzás révén tudják elsajátítani. Ez azonban, csak 

akkor tud megvalósulni, ha életszerű, tudatos és változatos a nyelvhasználatunk.  

 

Fontos továbbá a tiszta, érthető és kellően színezett beszédhang, a gyermekek számára érthető 

nyelvhasználat és az egyszerű, de változatos mondatszerkesztés.  

A példaértékű, utánzásra késztető bemutatás elősegíti a helyes mondatszerkesztés elsajátítását, 

hallja a gyermek a helyes hangkapcsolati törvényszerűségeket, gazdagodik a szókincse, 

elsajátít sajátos nyelvi fordulatokat, fejlődik az artikulációja és változatos intonációtípusokat 

hall, mely segíti őt abban, hogy helyesen hangsúlyozzon, és érzékeltetni tudja érzelmeit 

hangszínváltáson keresztül. 

A fejlesztésben rendkívül fontos a versek, népi mondókák, mesék bemutatása, ismétlése, így 

kiemelt szerepet kapnak a mindennapjainkban. Ügyelünk rá, hogy többször is hallják a 

gyermekek a verseket, mondókákat, hogy minél hamarabb megjegyezhessék, megszeressék és 

velünk együtt mondják őket. Az ismétlés megnyugtatja a gyerekeket, közben folyamatosan 

gyakorolják a beszéd automatizmusait, a beszédmozgásokat, a hangok helyes ejtését továbbá a 

szó és a mondathasználatot. 

A beszélgetés az óvodai élet minden pillanatában jelen van. A leginkább fejlesztő 

beszédhelyzetek a két résztvevős helyzetek, melyre mindig kell módot találnunk.  Lehet ez 
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spontán nyelvi helyzet vagy tervszerű tevékenység. Fontos, hogy a beszélgetést soha nem 

erőltetjük, inkább kihasználjuk a gyermekek természetes közlésigényét, kihasználjuk az 

életkorukból fakadó kíváncsiságukat. Örülünk a kérdéseiknek, mindig meghallgatjuk és 

bátorítjuk őket. A beszélgetések által aktivizálódik a gyermekek passzív szókészlete. A 

gyermekek beszédkedvét a beszélgetés témája iránt megfelelő motiváció, érdeklődéskeltés 

növeli, továbbá ha a gyermek érzi, hogy a kommunikációs partnerét érdekli, amit mond, 

szívesen meghallgatja őt, és válaszra is méltatja. Fontos feladatunk tehát, hogy a gyermekek 

számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy élményeiket, érzelmeiket, gondolataikat, 

szükségleteiket kifejezhessék. Célunk, hogy minden gyerek azt érezze minden nap, hogy  

beszélgetünk vele, meghallgatjuk azt, amit mondani szeretne nekünk.  

 

4.4.2. Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 
„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba 

és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” Rudolf Steiner  

 

Célunk 

A gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságukra, továbbá a 

meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építve változatos tevékenységeket 

biztosítsunk a gyermekek számára, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 

Feladatunk 

A gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatit, ismereteit rendszerezzük, bővítsük és 

gyakoroljuk. A gyermekek egyéni fejlettségnek, érésének megfelelően ismeretek, jártasságok és 

készségek alapozása az értelmi fejlesztés és nevelés szerves része. Mindehhez különféle 

tevékenységeket biztosítunk és élethelyzeteket alakítunk ki, amiken keresztül fejlődhetnek a 

gyermekek értelmi képességei. (Érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, 

alkotóképesség) 

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

környezetet biztosítunk.  

 

A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére 

 

 A gyerekek képesek befogadni a feléjük áramló verbális és nem verbális információkat.   
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 Megértik az egyszerű közléseket, elsajátítják azok létrehozását és ismerik a beszéd 

műfajait. (kérés, parancs, megnevezés, magyarázat...) 

 Ki tudják fejezni szóban minél pontosabban a saját élményeiket, érzelmeiket és 

gondolataikat. 

 Pozitív érzelmi viszony alakul ki anyanyelvükkel kapcsolatosan és szívesen beszélnek. 

 A gyerekek igazodni tudnak a beszédszituációhoz, kommunikációs partnerükhöz. 

 A gyermekek nyitottak az őket körülvevő környezet jelenségei, történései iránt 

 Gazdag a képzeletük, értelmi képességeik életkoruknak megfelelően fejlettek, 

érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódott (pl.: megjelenik a szándékos emlékezeti 

bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; megjelenik a szándékos figyelem, 

nő a tartalma, terjedelme; elemi fogalmi gondolkodás elkezd kialakulni) 
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5. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

5.1.Személyi feltételek 
 

Nevelőmunkánk meghatározó alapja, hogy gyermek és óvodapedagógus között szoros, 

bizalmon alapuló, szeretetteljes kötelék alakuljon ki.  

Amikor pedagógusként esküt tettünk, hogy választott pályánkat hivatásként éljük meg, azt is 

megfogadtuk, hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetben, legjobb szakmai tudásunkkal, 

egyetemes emberi értékrend mentén neveljük. A mi életünkben ezt a krisztusi értékrend követése 

még hangsúlyosabbá teszi. A világnak kevés olyan területe van, ahol ezek az értékek a legjobban 

elültethetők, mint éppen az óvoda. 

Úgy érezzük, a gyermekek lelkével, a kis személyes életükkel, napi örömükkel, bánatukkal 

jobban tudunk /több időt, energiát belefektetve/ foglalkozni, azonosulni. Fontos, hogy 

meghallgassuk őket, észrevegyük apró jelzéseiket, hogy nyitottak, empatikusak legyünk 

irányukba és nyugalmat, harmóniát, biztonságot teremtsünk számukra. Hiszen egy lelkileg 

kiegyensúlyozott gyermek sokkal harmonikusabban fejlődik, érik minden területen, nyitottabbá, 

befogadóbbá, kreatívabbá válik a világ dolgai iránt. Ahhoz, hogy ezt tehessük az év során nap, 

mint nap, elengedhetetlen, hogy mi óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítő kollégák 

egymás iránti tisztelettel, toleranciával, pozitív attitűddel, kiegyensúlyozottsággal, egymás 

elfogadásával, és segítésével éljük meg mindennapjainkat. Ilyen keresztényi lelkülettel vannak 

jelen óvodapedagógusaink a nevelés egész időtartamában három 24 fős 

gyermekcsoportjainkban, ahol a nevelőmunkát 1-1 lelkes, odaadó, kedves dajka segíti. Szakmai 

alázat, önművelés igénye, továbbképzéseken való részvétel, a hitélet aktív, mély megélése 

jellemzi óvodapedagógusainkat. 

Sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztésében gyógypedagógus és logopédus szakemberek 

segítségére számíthatunk. 

 

5.2. Tárgyi feltételek 

 

Új, korszerű óvodánk a város legszebb részén, a Lőverek szívében, egy csendes kis utcában 

bújik meg. A természet szépségét, csodáját a nagyméretű, tágas, galériázott csoportszobáink 

hatalmas üvegfelületein keresztül engedjük be óvodánk falai közé. Csoportjaink berendezése 

biztonságot nyújtó, gyermekbarát, vidám, játékba csalogató, kuckósítható, harmóniát sugárzó, 

ahol gyermekeink személyiségfejlődése a rengeteg jó minőségű, nagyrészt természetes 

anyagokból készült, változatos játékokkal, eszközökkel biztosított.  
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Napi szervezőmunkánkat nagyban segíti a csoportszobákból nyíló mosdók, illetve a 

csoportokhoz tartozó tágas, külön öltözők megléte. 

A sófallal ellátott logopédiai, fejlesztő szobánk sok-sok fejlesztő hatású, speciális játékkal, 

eszközzel várja a sajátos nevelési igényű, illetve a logopédiai ellátást igénylő gyermekeket 

egyaránt. 

Nagy tornaszobánk felszereltsége kiváló, szervezettebb mozgásformák megtartására, 

óvodásaink mozgásigényének kielégítésére, mozgásfejlesztésre kitűnően alkalmas. 

A tiszta, jó levegőjű környezetben nélkülözhetetlen a mindennapi szabad mozgás a gyermekek 

számára, melyben a változatos mozgásformákat egyénileg is gyakorolhatják. A sokféle 

mozgáslehetőség, - melyet jól tagolt udvarunk esztétikus, sokszínű, minden előírásnak megfelelő 

játékeszközei biztosítanak az itt nevelkedők számára -, kedvezően befolyásolja az egész 

szervezet fejlődését. 

 

5.3. Az óvodai élet megszervezése 
 

Intézményünk nem körzetesített, ezért a város minden pontjáról három csoportban fogadja azon 

családok óvodás korú gyermekét, akik elfogadják keresztény, katolikus értékrendünket. 

Csoportjaink életkori összetétele vegyes, heterogén, így a 3 évesektől a 6-7 évesekig együtt 

nevelődnek a kisgyermekek.  

A fenntartó által jóváhagyott szünetek kivételével óvodánk egész éven át ötnapos munkarenddel 

hétfőtől péntekig, meghatározott nyitvatartási idővel működik. Ezen idő alatt mindig 

óvodapedagógus foglalkozik a reá bízott gyermekekkel, ellátásukról, nevelésükről, 

gondozásukról 7 főállású óvodapedagógus gondoskodik. Pedagógiai munkánk elengedhetetlen 

segítői: 3 fő dajka, gyógypedagógus, logopédus.  

Az ünnepek, jeles napok, az évszakok váltakozása átszövik éves tevékenységünket és nagy 

hangsúlyt kapnak nevelőmunkánk során. Az egyházi ünnepek képezik ünnepköreink fő vázát, 

melyek kiegészülnek nemzeti ünnepeinkkel, jeles napjainkkal, néphagyományokkal, zöld 

napokkal. Ezen ünnepek, napok, ismétlődések, biztos pontok adják meg az év ritmusát, 

ciklikusságát, melyek nagy biztonságérzetet nyújtanak a kisgyermekeknek, ezért heti 

rendünkben a tevékenységek is ciklikusan, ritmusosan ismétlődnek. Éves tervünket havi 

ciklusokban, lebontásban dolgozzuk fel, ezért óvodapedagógusaink havi váltásban dolgoznak.  

Napjainkra a folyamatosság és a rugalmasság is jellemző, mely lehetővé teszi a hosszan tartó 

szabad játékot, a játékba ágyazott tevékenységek megszervezését differenciáltan, a gyermekek 

igényeinek, sajátosságainak, egyéni szükségleteinek figyelembe vételével.  
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Napirendünk 

 

 

IDŐTARTAM 

 

TEVÉKNYSÉG 

630 – 1145 Gyülekezés, szabad játék 

Gondozási feladatok/tisztálkodás, öltözködés/ 

Óvónő által kezdeményezett játék illetve tevékenység 

Beszélgetőkör, mese, elcsendesedés, csendes percek 

Mindennapos frissítő mozgás, szervezett mozgás 

Tízórai meghatározott időpontban, közös ima 

Ismerkedés a teremtett világgal 

Játékba, tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése 

Levegőzés, játék a szabadban 

1145 – 1230 Készülődés az ebédhez, tisztálkodás 

Közös ima, ebéd 

1230 – 1245 Gondozási feladatok 

Készülődés az alváshoz 

1245 - 1430 Mese, pihenés, alvás 

1430 - 1500 Felkelés, gondozási feladatok 

Uzsonna, közös ima 

1500- 1630 Szabad játék lehetőség szerint az udvaron 

Párhuzamosan végezhető tevékenységek 

Hazamenetel 

 

Tevékenységek szervezeti formái 

 

 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és 

csoportosan szervezett tevékenységek 
 

Tervezetten szervezett  

tevékenységek 

Játék 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás 

Külső világ tevékeny megismerése 

Matematikai tartalmú tevékenységek 

Munkajellegű tevékenységek 

Mozgás 

Mozgásos játékok 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Csendes percek 

Hitre nevelés 

Német nyelvű tevékenységek 
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5.4. Az óvoda kapcsolatai 

 

Óvoda és család 

 

Veleszületetten társas lények vagyunk. Emberi mivoltunk társas képességeinek 

kibontakoztatásához szerető, óvó környezetre van szükségünk. A család optimális esetben ezt a 

„fészket” képviseli. Ebből az elsődleges szerető, óvó „fészekből” érkeznek óvodánkba a 

gyermekek, akiket az óvónők nagy nyitottsággal, szeretettel fogadnak, biztosítva a családi 

nevelés megerősítését, kiegészítését szellemi és lelki téren egyaránt. 

A hatékony, szeretetteljes neveléshez elengedhetetlen a jó, bizalomra épülő, szoros 

együttműködés család és óvoda között. 

Az óvodapedagógus a gyermek személyiségfejlődését folyamatosan nyomon követi, 

feljegyzéseket készít, melyekben rögzíti a testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális fejlődésével 

kapcsolatos információkat, tapasztalatokat. Ennek megismerésére évente legalább két 

alkalommal van lehetősége a szülőnek.  

 

A megfelelő család – óvoda kapcsolat kialakítására, megerősítésére, a hatékony együttműködés 

megteremtésére különböző lehetőségek vannak: 

 

 Szülőértekezlet évente négy alkalommal, melynek időpontját az éves munkaterv 

tartalmazza 

 

 Fogadóóra szülő vagy óvónő kezdeményezésén alapul előre egyeztetett 

időpontban 

 

 Családlátogatás  a kisgyermek óvodai évei alatt legalább egy alkalommal, illetve 

indokolt esetben 

 

 Nyílt napok, ünnepek, családi napok, fórumok  

 

Ezen alkalmak során a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, lehetőségük 

nyílik aktívan, tevékenyen részt venni programjainkon. 

/Veni Sancte, Te Deum, családos szentmisék, játszóházak, karácsonyi hangverseny, 

farsang, anyák napja, apás délután, szülői délután, évzáró, családi nap.../ 

 

 Napi kapcsolattartás  

 

Szülő – óvodapedagógus kölcsönös tájékoztatása a gyermeket érintő fontos napi 

eseményekről 
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Óvoda és a Szent Orsolya iskola 

 

Fontos feladatnak tartjuk az óvodapedagógusok – tanítók, az óvoda – iskola szoros 

együttműködésének, kapcsolatának fenntartását, erősítését, hiszen óvodásaink a mi óvó – védő, 

szerető, ölelő karjaink közül 6-7 évesen átkerülnek Intézményünk alsó tagozatára, ahol 

megkezdik iskolai tanulmányukat. Az óvoda iskola közötti átmenet alakulása nagyon 

meghatározó a kisgyermekek számára, hiszen nagyban befolyásolja a tanuláshoz való 

viszonyukat. Közös feladatunknak és célunknak érezzük, hogy ez a váltás gördülékenyen, 

zökkenőmentesen, problémamentesen történjen, új befogadó környezetükbe a beilleszkedés 

könnyed, zavartalan legyen. Ehhez nyújtanak nagy segítséget a különböző találkozási 

lehetőségek: 

 

 játszóházak 

 iskolanyitogató 

 nyílt napok 

 hospitálások 

 nagycsoportosok látogatása az első osztályban 

 közös ünnepek 

 egymás ünnepein való részvétel 

 közös kulturális programok az alsó tagozatosokkal 

 

Nem csupán óvodásaink miatt érezzük fontosnak e szoros együttműködést kicsiny óvodánk és 

az Orsolya Iskola között, hanem nekünk, pedagógusoknak is nagyon értékes az együvé tartozás 

tudata, hogy tagjai lehetünk egy nagy múltú, jó hírnevű, keresztény hagyományt, értékrendet 

követő, közvetítő intézménynek, ahol pedagógiai munkánk megerősítést kap szakmailag, 

szellemi és lelki síkon egyaránt. A nevelési év során rendszeresen, több alkalommal nyílik 

lehetőségünk szakmai, lelki töltekezésre az iskola nevelőtestületével közösen. Ilyen alkalmak: 

 lelki napok 

 szakmai előadások 

 konzultációk 

 rekollekciók 

 értekezletek 

Óvoda egyéb kapcsolatai 
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Fontos a folyamatos kapcsolattartás fenntartónkkal, más nevelési-oktatási intézményekkel, 

szakmai szervezetekkel, közművelődési intézményekkel, karitatív csoportokkal, egyházi 

intézményekkel. 

Igyekszünk óvodásaink számára a mindennapokba belecsempészni egy - egy igényes, tartalmas, 

szervezett külső illetve belső programot, mellyel gazdagíthatjuk gyermekeink életét, ismereteit, 

hiszen rengeteg lehetőséget, értékes dolgot rejt ez a város, amivel meg lehet és meg kell 

ismertetni a gyerekeket. Ilyen kulturális programok a színház, múzeumlátogatás, komolyzenei 

koncertek, házi hangversenyek, bábelőadások, mesedramatizálás, sportesemények, erdei túrák, 

kirándulások, ünnepek, illetve pedagógusainknak szakmai továbbképzésekre, lelki töltekezésre, 

intézmények közti kapcsolattartásra is sok lehetőséget biztosítanak ezen intézmények által 

kínált programok. 

 

 Győr Egyházmegye Fenntartó 

 Oktatási Hivatal 

 Katolikus Pedagógiai Intézet 

 Nevelési-oktatási Intézmények: 

- Bánfalvi Óvoda – Gesztenyés körúti Tagóvoda 

- Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

- Doborjáni Ferenc EGYMI 

- Bölcsődék 

 Egyházmegyei Katolikus Óvodák, Iskolák 

 Szent Margit Templom 

 Szent Orsolya Templom 

 Gyermek és Ifjúsági Központ 

 Pro Kultúra Sopron 

 Petőfi Színház 

 Soproni Múzeumok 

 Sopron Táncegyüttes 

 Pendelyes Táncegyüttes 

 Kamarazenekarok 

 Horváth József AMI  

 Szent György Lovagrend 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek, az egyéni bánásmódot és fejlesztést igénylő óvodásaink 

nevelését a szakmai szolgálatok szakemberei speciális ismereteikkel, szaktudásukkal segítik. Az 

érintett gyermekek óvodai életéről, fejlődéséről folyamatosan konzultálunk, kölcsönösen 

tájékoztatjuk egymást. Az általuk felkínált szakmai napokon, értekezleteken 

óvodapedagógusaink rendszeresen részt vesznek. Az egészségnevelésben, védelemben, 

egészségügyi szűrésben szakemberek segítségére számíthatunk. 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Országos Látásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Védőnői szolgálat 

 Gyermekorvos, fogorvos 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Külföldi, külhoni kapcsolatok 

Óvodánk törekszik a külföldi, külhoni magyar nyelvű óvodákkal szakmai kapcsolatokat 

kialakítani, fenntartani. Jelenleg egyik óvodapedagógusunk révén van kapcsolatunk a  

 Gyergyószentmiklós – Csillagszem Óvodával 

 Székelyszentkirály – Baróti Csaba plébánossal 

 Székelyszentkirály – Katolikus 4-es számú Óvodával 

valamint a Szent Orsolya Iskola által megszervezett lelki napok, szülői délutánok kapcsán 

 Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel 
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6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

 

6.1. Hitre nevelés 

 

 
 „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 

és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké  

az Isten országa.” 

(Mt 19,13-15.) 

 

 

Az egyházi év liturgikus rendjében, azok ünnepeihez igazodva éljük meg a hit felé növelés 

folyamatát óvodánkban. 

 Köszönési módokban 

 Mindennapos lelki beszélgetések során 

 Étkezés előtti és utáni imáknál 

 Játék során 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulásban 

 A délutáni alvás előtti imában 

 A liturgikus év eseményei során: a karácsonyi ünnepkörben, a húsvét ünnepén át, a 

templomlátogatások során a helyes viselkedési szokások által, a közös szentmise-

látogatások alkalmain 

 

Minden napunkhoz hozzátartoznak a csendes percek, imák és énekek, melyekkel megköszönjük 

Istenünk szeretetét és jóságát. Ha szentjeink ünnepe közeledik, arról egész héten beszélgetünk, 

feldolgozzuk életének legendáját rajzokkal, énekekkel, történetekkel. Gyermekeinket magával 

ragadja egy-egy szent nagyszerű életpéldája, az emberi jóság és emberszeretet, segítségadás. 

Az imákat szívesen mondják, az énekeket örömmel éneklik. A régi dallamokat éppúgy, mint a 

modern feldolgozású dalokat. A templomlátogatások is elmélyítik bennük az Istennel való 

kapcsolatot. Immáron két templom áll az óvoda által szívükhöz közel: a Szent Margit Templom 

és a Szent Orsolya Templom. 



SZENT ORSOLYA ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

 
22 

A havi egyszeri, közös szombati Mocorgó misén való részvétel fontos számunkra. Erősíti a 

gyermekek és a templom kapcsolatát, az egy közösséghez tartozás érzését. Mindenkit arra 

buzdítunk, hogy ezen alkalmakon a közös ünneplésre jöjjön el! Nagyon fontos a gyermekek-

szülők és az óvó nénik közös szentmiséje. Arra buzdítjuk az énekelni szerető szülőket és 

gyermekeiket, hogy csatlakozzanak a kórushoz, illetve vegyenek részt a felolvasás 

szolgálatában. A gyermekek számára a szülők aktív és örömteli szívből jövő szolgálata óriási 

példa. Szeretnénk, ha a szentmiséken való részvétel minden hónapban az óvodai hit felé növelés 

koronája lenne. A családokkal közösen egy olyan lelki élet alapját tudnánk biztosítani, amely 

sziklára épül, ahonnan hitben-reményben-és szeretetben gazdagon lépnek a felnőtt életbe. 

 

6.2.  A játék 

 
 
„Ha a játék egyszerűbb,  

nagyobb részt adhat hozzá a gyermek saját magából.  

Ez a kevesebb adta szabadság:  

az odafigyelés, a részvétel, a befogadás szabadsága.” 

(Vekerdy Tamás) 

 

 

Nevelésünk során kiemelt szerepet kell szánnunk a szabad játéknak, hisz ez a kisgyermekkori 

tanulás egyik leghatékonyabb formája, a legmagasabb intellektuális tudás egyik fő alapja. 

Játék során felébred a gyermek tudásvágya, ismereteket sajátít el, örömöt érez, megtanulja 

szeretni azt, amit csinál.  A gyermek a játék által ismerkedik környezetével, a világban zajló 

eseményekkel, a közösségi élettel. Óvodáskorban a gyermek játéka saját tapasztalatait, 

élményeit, gondjait, problémáit, örömeit, bánatát, konfliktusait, félelmeit tükrözi. A gyermek 

teljes elmélyültséggel, átszellemülten, a legnagyobb beleéléssel vesz részt a játékban, mely egy 

kettős tudatállapot. 

A játéknak nagy szerepe van az érzelmi, szociális, anyanyelvi és értelmi képességek 

fejlődésében. Azon túl, hogy a játék egy óriási élményt, élvezetet nyújt a gyermek számára, azon 

keresztül számos olyan készséget és kompetenciát is elsajátít, amely nemcsak iskolai életében, 

hanem felnőtt korában is hasznossá válik majd. Fejlődik szókincse, problémamegoldó 

képessége, gondolkodása, fantáziája, kreativitása, kötelességtudata, felelősségérzete, kitartása, 

finom és nagymozgása, ... 
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A játék nemcsak a csoportszobákban, hanem az udvari élet során is elengedhetetlen a gyermek 

számára. Ez a környezet egészen más játékkínálatot rejteget a szabad mozgás lehetőségével, a 

nagymozgások fejlesztésével, kreativitás kiteljesedésével, a természet megismerésével, a friss 

levegő jótékony hatásával. 

 

Célunk 

A gyermek személyiségjegyeinek erősítése a pozitív érzelmek által, és az örömteli, kreatív, 

elmélyült tevékenység biztosítása a játékon keresztül, hogy közlési vágyat ébresszünk a 

gyermekben. 

 

Feladatunk 

Példát mutatva, motiválva, elegendő időt és helyet biztosítva megteremteni azt a nyugodt, 

biztonságos légkört, amelyben elmélyülten játszhatnak a kisgyermekek. Megadni nekik az 

élményszerzés, tapasztalatszerzés lehetőségét, mely alapját képezi a gyakorló, szimbolikus 

szerep és konstruáló játékoknak. Segíteni, előremozdítani a játékot kreatív ötletekkel, inspiráló, 

esztétikus játékokkal, eszközökkel, anyagokkal, a közös játék élményével, hogy örömöt és 

megnyugvást érezzen lelkében. 

A játék fejlődése jól tükrözi a személyiség fejlődést, ezáltal nyomon követhetjük az egyén 

érzelmi, értelmi, szociális fejlődését. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

 Képesek az elmélyült, kitartó, közös játékra 

 Önállóak, kezdeményezők 

 Ismert meséket dramatizálnak 

 Szerepjáték során elfogadják az alá-fölé- és mellérendelt viszonyokat 

 Tiszteletben tartják egymást, egymás elképzeléseit 

 Ismerik és betartják a játékszabályokat, képesek a vereség feldolgozására  

 Megjelenik az egészséges versenyszellem 

 Örömmel, önfeledten játszanak 

 Képesek élményeik eljátszására 

 Játékaikhoz tervet készítenek, eszközöket barkácsolnak 

 Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszenek  
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6.3. Verselés,mesélés  

 
„A jóság, az őszinteség, a hitelesség 

 az adott pillanatban, nem mindig éri meg.  

Én azonban az a mesehős szeretnék lenni,  

aki felkapaszkodik az égig érő fa tetejére.  

És oda csak így lehet.”  

(Kádár Annamária: Mesepszichológia) 

 

 

Célunk  

A gyermekek érzelmi, értelmi, esztétikai, valamint etikai fejlődésének segítése, személyiségük 

pozitív jegyeinek megalapozása, alakítása a meseélmények segítésével, a versek zeneiségével. 

A gyermekek várják, szívesen hallgassák a meséket, verseket és váljanak az irodalmi élmények 

érzékeny, aktív befogadóivá.  

Feladatunk 

 A felhasznált irodalmi anyag igényes összeállítása 

 A versek és mesék segítségével, érzéki-érzelmi élmények nyújtása a gyermekek számára 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése 

 A mindennapos nyugodt mesélés légkörének, „varázsának” megteremtése  

 Mesélés során a gyermeki szorongás feloldása, az érzelmi biztonság megadása, a 

gyermek belső képi világának kialakítása 

 A könyv iránti vonzódás kibontakoztatása és a könyvvel való helyes bánásmód 

elsajátítatása 

 

„A gyermek lelke tiszta lap, végig kell gondolnunk, hogy mivel írja tele az a könyv, amelyet a 

kezébe adunk.” (Móricz Zsigmond) A mese- és versválasztásnak igazodnia kell az életkori 

sajátosságokhoz, a gyermek személyiségéhez, érzelemvilágához. A népmesék mellett 

felhasználjuk a klasszikus és a mai magyar írók meséit is. Véleményünk szerint csak a művészi 

értékű irodalmi alkotások biztosítják az igazi esztétikai élményt. Ezért a mű megválasztásában 

érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. Az állatmeséktől kezdve, a 

cselekményesebb népmeséken, magyar mondavilágon át, beépítjük a klasszikus tündérmeséket, 
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a tréfás meséket és a műmeséket is a gyerekek mesetárába. A nyelvi képességek fejlesztésének 

leghatásosabb eszköze a mese, vers, a bábozás és a dramatikus játékok. A gyermekek 

elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A 

gyermekek a meséből, versből sok új fogalmat ismerhetnek meg, bővül a szókészletük.  

Amikor az óvónő mesélni kezd, mind hanghordozásával, gesztusaival, mimikájával jelzi, hogy 

a történet nem a megszokott környezetben játszódik. Fontos, hogy az óvónő tudja, minél 

ritmusosabban, dallamosabban mesél, annál erősebb lesz a belső képalkotás folyamata.  Tudja, 

hogyan játsszon úgy a hangjával, hogy a hősök életre keljenek a gyermekek szeme előtt. Saját 

magunknak is kissé gyermekké kell válnunk, miközben mesélünk, át kell adnunk magunkat az 

eseményeknek, hogy mesterkéltség nélkül, színesen, élvezetesen, lebilincselően tudjunk mesélni 

a gyermekeknek. „A mesék oldják, vigasztalják, megnyugtatják a gyereket. A belső kép ugyanis 

feldolgozás, indulatok, vágyak, szorongások, ismeretek feldolgozása.” (Vekerdy Tamás) 

Fontos, hogy a gyermekek láthassák az arcunkat, szemünket mesélés közben. A gyermekeknek 

érezniük kell, hogy mi magunk is jelen vagyunk a meseélményben. Ha ez nem történik meg, és 

az óvónő csak kötelességből, unottan mesél, akkor ez hanglejtésünkből, mimikánkból azonnal 

érezhető lesz, és elrontjuk az élményt. „A gyermek utazik a cselekményben, belekerül abba, 

elsodorja őt. Megfigyelhetjük, ahogy mesélés közben nézi a mesélőt, később azonban már 

látszik a szemén, hogy nem fókuszál, elbambul, mert a belső mozira figyel.” (Vekerdy Tamás) 

„A gyermekek arcán megjelenik a megfeledkező áhítat, figyelő ámulat. A gyermek kettős 

tudattal fogadja be a mesét. Bár nem téveszti össze magát a mesehőssel, és tudja, hogy nem ő 

fog varázsszóra tündérré változni, mégis mélyen átéli a történéseket. Két tudatszinten mozog. 

A mesei kettős tudat utazás a valóság és az illúzió között, ami a „szájjal mondott” mesék 

esetében jelenik meg.” (Kádár Annamária) 

A mesét sosem kezdjük megmagyarázni, értelmezni, mert ezzel megöljük a varázslatot, és épp 

azt akadályozzuk meg, hogy az üzenet mélyre hatoljon. Nem kérdezzük vissza a történetet, és 

nem kezdeményezünk beszélgetést a mese mondanivalójáról vagy arról, hogy a szereplők vajon 

helyesen viselkedtek-e a történetben. A tanulság képi formában, érzelmi szinten marad meg a 

gyermekben, ezért felesleges a felnőttnek megmagyaráznia. A mese reális gondolatokat is közöl 

a gyermekkel. Tudatja a gyermekkel, hogy a világban jelen van a jó és a rossz is, megmutatja 

a legfőbb érzelmi viszonylatokat, a megfelelő viselkedésformákat. Ezáltal a gyermek etikai 

világképet kap.  
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A nap folyamán kihasználunk minden adandó alkalmat a mondókák, versek ismételgetésére. 

Mindig ügyelünk a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra. 

Megismertetjük őket a népi mondókákkal, kiolvasókkal, magyar költők verseivel. Klasszikus és 

kortárs műveknek is helyt adunk. A kiválasztott versek erősítik a természet szeretetét, 

megmutatják az évszakok szépségét, segítik a néphagyomány-ápolást. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek várják és igénylik a mesehallgatást 

 A gyermekek képesek lesznek a hallott mondókákat, verseket felidézni, mondogatni 

 Tudnak meséket, történeteket felidézni, alkalmazzák a mesei fordulatokat, kifejezéseket 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a maguk szórakoztatására is 

 

6.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

 
„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből.  

Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.”  

(Kodály Zoltán) 

 

Zenei nevelésünk Kodály Zoltán irányelveit követi.  

A zenei nevelés az érzelmeken keresztül hat a gyermekekre.  

A zene kihat az egész személyiségre, emberformáló erő. Feladata,  

hogy felkeltse a gyermekek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, és az esztétikai 

fogékonyságát. A játék mellett az éneklés alapvető kifejező eszköze a gyermeknek.  

 

Célunk  

A gyermekek szeressenek énekelni, és tapasztalják meg, hogy mekkora öröm közösen dalolni, 

dúdolni, játszani, zenét hallgatni. Az éneklésre az egész nap folyamán lehetőségünk nyílik. A 

felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés és a zenélés a gyermekek mindennapi 

tevékenységévé válik. Éneklés közben fejlődik a gyermekek hallása, éneklési készsége, 

harmonikus szép mozgása, ritmusérzéke.  

A zenei nevelés, nem csak az éneklést foglalja magában. Az óvodában megfigyeljük a környezet 

hangjait, zenét hallgatunk, ölbeli játékokat, népi-, énekes- és mozgásos gyermekjátékokat 

játszunk. A népdalok éneklésén, a néptáncon és a népi játékokon keresztül megismertetjük a 
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gyermekekkel a hagyományokat, azok megőrzésére, megbecsülésére, élővé tételére tanítjuk 

őket.  

Mindezek mellett pedig megismerkedhetnek a gyermekek különböző hangszerekkel és 

lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy ők maguk is zenélhessenek, továbbá hangszereket is 

készítünk saját kezűleg. Fontosnak tartjuk a sokoldalú megismerést, a közvetlen 

tapasztalatszerzés lehetőségét, hiszen így élhetik meg a gyermekek a különböző hangszerek 

sajátosságait és a hangszeres játék közben megtapasztalhatják az összefüggéseket a testi 

funkcióik között (légzés, szem- és kézmozgás). A készített hangszereken túl a saját testünket is 

felhasználjuk a zenéléshez. (csettintés, dobbantás, taps, cuppantás…)  

 

Feladatunk 

Hogy mindezekhez megteremtsük a megfelelő feltételeket:  

 Elegendő helyet, időt és eszközöket (hangszereket) biztosítunk 

 Igényes, a gyermekek életkorának megfelelő hangterjedelmű, tartalmú, 

képességszintjüknek megfelelő nehézségű dalanyagot válogatunk, hagyományos- és 

kortárs művészeti alkotásokból egyaránt 

 Csoporton kívüli zenei élményeket is biztosítunk (koncertek, rendezvények, előadók 

hívása) 

 A zenehallgatás anyagának összeállításakor válogatunk a nemzeti- és nemzetiségi 

értékeket hordozó kortárs és hagyományos művészeti alkotásokból és egyházi énekekből 

egyaránt  

  

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

 A gyermekek szívesen énekelnek, örömmel játszanak énekes játékokat. 

 Érzik a ritmust, a lüktetést és képesek azt dallal és mozgással egyaránt érzékeltetni. 

 Meg tudják különböztetni a zenei fogalompárokat.  

 Szívesen hallgatják az óvónő énekét, hangszeres játékát valamint a zenehallgatásra 

felkínált anyagokat. 

 Tudnak dallamot, ritmust, mozgást rögtönözni.  

 

6.5. Mozgás 
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„A sport belülről fakadó szeretete  

kétszer olyan fontos, mint a képességeink javítása.” 

(Csíkszentmihályi Mihály) 

 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási  

formája, mely jelen van az óvodai élet minden területén.  

A gyermek belső késztetést érez a mozgásra, örömmel és természetes módon gyakorolja azt. 

 

Célunk 

 A mozgáskészségek fejlesztése és stabilizálása játékos formában 

 Az egészséges testi fejlesztés 

 A természetes mozgásöröm, mozgáskedv megőrzése, mozgásigény kielégítése, a 

mozgás/szervezett mozgás megszerettetése 

 A téri tájékozódás, alkalmazkodóképesség fejlesztése, hogy megmaradjon a gyermek 

szabad mozgáskedve 

 

Feladatunk 

 A testi képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) alakítása és a szervezet erősítése. 

 Differenciált terheléssel az egyensúlyérzék, ritmusérzék, motorikus képességek 

fejlesztése.  

 Helyes testtartás kialakítása. 

 Testséma, téri tájékozódás képességének alakítása. 

 A mozgáson keresztül az értelmi és szociális képességek fejlesztése  

 Szabálytudat, feladattartás kialakítása a sok mozgásos tevékenység közben. 

 

A fejlesztés tartalma: 

Szabad, spontán mozgás 

A szabadidőben zajló szervezett mozgásos játékokban a gyermek önként vesz részt. Ez számára 

az aktív pihenés egyik formája. Az udvarra telepített sokféle, mozgásos játékok nagy hatásfokkal 

egészítik ki a mindennapi szervezett mozgásokat. Kiegészítő jellegűek a gyakori séták, 

kirándulások, amelyre óvodánk csodaszép környezete kiváló alkalmat ad. 

 

Szervezett mozgás 
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Mindennapi, frissítő mozgás szervezésére naponta, délelőttönként kerül sor. A 10-20 perces 

mozgásra a játékosság, utánzó mozgások, mondókákkal kísért gyakorlatok a jellemző. 

Szervezett mozgásra heti egy alkalommal, állandó napokon kerül sor, amit az óvónő tervez. Ezt 

kiegészíti minden évben a három hetes úszótanfolyam. 

Az óvodás gyermekeknél a nagymozgások, az egyensúlyérzék, a finommotorika, az észlelés, az 

alaklátás, a formaállandóság mozgás közbeni fejlesztése a legfőbb feladatunk. 

Gyakran használunk kézi szereket (szalag, bot, karika, babzsák, labda).  

Fontos, hogy végezzenek a gyermekek járás-, futásgyakorlatokat, ugrás-, dobás, 

támaszgyakorlatokat, talajtorna elemeket is (guruló átfordulás, testhossztengely körüli forgás). 

 

A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 A gyermekek mozgása, egyensúlyérzéke összerendezett. 

 Ismeri az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 

 Betartja és követi a szabályokat. 

 Tudnak társaikhoz alkalmazkodni. 

 Képessé válnak érzelmeik, indulataik irányítására, kulturált kifejezésére. 

 

6.6. Rajzolás, mintázás, kézimunka  

„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.”  

(Pablo Picasso)  

 

A gyermek a világról való benyomásait, tapasztalatait,  

élményeit a rajzolásban elrendezi, olyanná alakítja, hogy  

biztonsággal eligazodjon benne. Ez a rend – rendteremtés  

a sajátos gyermeki „tudás” alapján történik, nem a felnőttek látásmódja szerint. 

A gyermekeket nem kell megtanítani rajzolni, az a lényeges, hogy a kreatív gondolkodás 

kifejlődjön bennük. Azok a pedagógusok, akik azt mondják, hogy „Ezt nem jól csinálod, mert 

elefántot nem így kell rajzolni! ”reméljük, rájönnek, hogy elefántot nagyon sokféleképpen lehet 

rajzolni. 

A gyermekrajzok „elolvashatók” és üzenetük sok mindenről tájékoztatja a felnőtteket. Olyan 

élmények, ismeretek kerülnek felszínre, amelyekről élőszóban nem tudhatunk meg semmit. Az 
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élmények, belső tartalmak természetesen nem csak pozitív töltésűek lehetnek, hiszen a gyermek 

rajzaiban kiválóan fejezi ki, nem csak örömét, hanem bánatát, rossz érzéseit, félelmeit.  

 

Célunk 

 A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi és szabad önkifejezésének elősegítése 

 A gyermekek tér-forma-színképzetének gazdagítása 

 Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása 

 Műalkotások, nemzeti szimbólumok, népművészeti elemek megismertetése 

 

Feladatunk 

 Lehetővé tenni, hogy a gyermekek minden nap rajzolhassanak, játékszerűen, a maguk 

választotta témák önálló megjelenítésével 

 A gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése 

 A tevékenységek tartalmának, minőségének fejlesztése 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 Eszközök biztosítása  

 

Az alkotó tevékenységhez a megfelelő hely olyan tér, ahol a mozgó gyermekektől védett az 

alkotók köre. Az eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és az esztétikum dominál. 

Az alkotó tevékenységhez olyan légkör szükséges, amelyben a gyermekek szívesen kapcsolódnak 

be az alkotó munkába. Elegendő időt is biztosítunk, hogy a gyermekek lehetőleg addig 

alkothassanak, ameddig kedvük tartja. 

Az óvodába kerülő 3-4 éveseknek lehetővé tesszük, hogy játszva ismerkedjenek az anyagokkal, 

eszközökkel és technikákkal. Megtervezzük a képalakító tevékenységek (rajzolás ceruzával, 

zsírkrétával, festés, papírragasztás, nyomat) technikáját, eszközeit. A gyermekek tetszés szerint 

részt vehetnek plasztikai alakításban is. Megismerik az anyagok alakíthatóságát. Megtanulnak 

beszélni alkotásukról, örülni a létrehozott produktumnak. 

A 4-5 éves gyermekeknél megjelenő szándékos képalakító tevékenységet élményeikhez 

kapcsolódó témákkal segítjük, s azokhoz megfelelően illeszkedő technikákkal. Jelenjen meg a 

gyermekek rajzában az emberábrázolás, a környezet, tárgyak, cselekmények saját elképzelés 

alapján történő megjelenítése. Használnak ceruzát, krétát, filcet, ecsetet, alakítanak képeket 
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spárgából, fonalból, textilből, termésekből. A plasztikai munkák során képesek a formák 

tagolására. Textilt, gallyakat, terméseket stb. használunk a plasztikus formák létrehozásánál.  

Az 5-6-7 évesek többször alkotnak közös kompozíciót. Gazdagítjuk a technikai megoldásokat. 

Megjelennek a mesék, versek, ünnepek eseményábrázolásai is. Igényükké válik az 

ajándékkészítés – elsősorban ünnepekhez kötötten – szüleik részére, de gondolnak az óvoda 

kisebbjeire és a felnőttekre is. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás örömét.  

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 A gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodása és annak – az egyéni képességekhez 

mért – minél magasabb szintű képi kifejezése. 

 Örömmel és szívesen alkossanak. 

 Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. 

 Képalkotásuk során, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 Formagazdag ábrázolás, egyéni színvilág alkalmazása. 

 Örül az alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak, óvja, megőrzi azt. 

 Téralakításban bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Képesek észrevenni, az őket körülvevő szépet, tudnak gyönyörködni benne. 

 Megfogalmazzák értékítéletüket, tudnak beszélni alkotásaikról. 

 Képesek azokat más játékszituációban alkalmazni.  

 

 

6.7. A külső világ tevékeny megismerése 

„Haszontalanságokat ne gyűjts soha! Bélyegeket, gyufaskatulyát,  

pénzt, vagyont. Csak a szépet gyűjtsed meg magadban. A szépet,  

amit a szemeddel láthatsz, füleddel hallhatsz, orroddal érzékelhetsz, 

 és ujjaid hegyével megtapinthatsz.  

Meg amit gondolsz olyankor, azokat gyűjtsed!” 

(Wass Albert) 

 

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 őrzését.  A gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve, 
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többféle megoldás közötti választásra adunk lehetőséget. Felelevenítjük, ápoljuk a helyi 

népszokásokat, állami, egyházi ünnepeinknek, jeles, zöld napjainknak fontos szerepet 

tulajdonítunk. Erősítjük a szülőföldhöz kapcsolódó pozitív érzelmeket. Hatékonyan 

együttműködünk a szülőkkel a környezet megszerettetésében, megóvásában. Elősegítjük a 

gyermekek helyes erkölcsi magatartásának kialakulását különböző helyzetekben. (pl. illemtudó 

viselkedés, felnőttek tisztelete, színházban, könyvtárban, közlekedésben, stb.) 

Célunk 

A gyermekek játékon, beszélgetéseken keresztül, séták, kirándulások alkalmával ismerjék meg 

szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetüket, szeressék meg a természetet, tanulják 

meg óvni, védeni azt a világot, amiben élnek (növény- és állatvédelem, madáretetés). A jeles 

zöld napok megtartásával megerősítjük bennük a környezettudatos életmód fontosságát. 

Fontos, hogy megismerjék és tiszteljék a hazai, helyi hagyományokat, néphagyományokat, 

szokásokat, a családi és tárgyi kultúra értékeit. 

Feladatunk 

 Sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása a tapasztalatszerzésre, lehetőleg 

természetes környezetben. 

 Az óvónő a gyermekek előtt imában mondjon köszönetet Istennek a teremtett világ 

szépségéért. 

 Az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása, a logikus 

gondolkodás megalapozása. 

 Ünnepélyek és hagyományőrzés formájában közvetíteni a nemzeti kultúra értékeit és 

hagyományait. 

 Segítsük elő a gyermekek önálló véleményalkotását. 

 A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, a kíváncsiság kielégítése. 

 A számfogalom megalapozása mérésekkel, feladatokkal, tapasztalatszerzésekkel. 

 Játék során adódó matematikai helyzetek kihasználása. 

 

 

A fejlesztés tartalma: 

 Az óvoda és környezete (a felnőttek munkája, az óvoda épülete) 

 A család (a család tagjai, élete, foglalkozások, életmód) 
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 Az emberi test (testrészek, érzékszervek megnevezése, funkciói) 

 Közlekedés (eszközei, dolgozói, szabályai) 

 A természet változásai (évszakok, időjárás, öltözködés) 

 Élettelen és természet anyagai 

 Élő természet (növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük) 

 Színek (alapszínek, kevert színek és árnyalataik) 

 Tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása/szétválogatása szabadon vagy egy 

megadott szempont szerint 

 Mennyiségek, halmazok összemérése, soralkotás, számlálás 10-es számkörben, 

sorszámok, szimmetria 

 Építések, alkotások szabadon és másolással 

 Tájékozódás térben, síkban, irányok, arányok megfigyelése 

 Névutók gyakorlása 

 A rész és egész viszonyának megfigyelése 

 

A természethez kapcsolódó világnapok szervezése óvodánkban: 

 Állatok világnapja   (október 4.) 

 A csillagászat napja   (október 12.) 

 Madár megfigyelési világnap  október első hétvégéje 

 Víz világnapja    (március 22.) 

 A Föld napja    (április 20.) 

 A méhek napja   (április 30.) 

 Madarak és fák napja   (május 10.) 

 Az állat- és növényszeretet napja   (május 15) 

 Környezetvédelmi világnap  (június 5.) 

 Az óceánok világnapja  (június 8.) 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek tudják lakcímüket, testvéreik, szüleik nevét, foglalkozását, munkahelyét. 

 Tudják születési adataikat. 

 Ismerik testüket, fontosnak tartják a testápolást. 

 Ismerik a közvetlen környezetük fontosabb épületeit. 

 Jártasak az alapvető közlekedési szabályokban, ismerik a közlekedési eszközöket. 
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 Különbséget tudnak tenni az évszakok között. 

 Tudnak gyönyörködni a természet szépségeiben. 

 Meg tudják különböztetni a vadon élő, ház körül élő és hobbiállatokat. 

 Ismerik a növények gyűjtőfogalmát, szívesen gondozzák a növényeket. 

 Felismerik a mennyiségi, alaki és téri viszonyokat. 

 Fejlődik logikus gondolkodásuk, kialakul ítélőképességük. 

 A névutókat helyesen használják, az irányokat megkülönböztetik. 

 

6.8. Munka jellegű tevékenységek 
 
 „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. 

De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny 

ember váljék belőle.”  

(Varga Domonkos) 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. Óvodáskorban a munka 

szívesen és örömmel végzett aktív tevékenység. A munka jellegű tevékenységeken keresztül 

lehetőségük nyílik a gyermekeknek arra, hogy tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek és 

megismerjék környezetüket. A gyermekek sokszor azonosítják magukat a felnőttekkel, így 

szívesen tesznek olyan dolgokat, amiket a mindennapokban még nem „csinálhatnak”. Ez ad 

nekik kellő motivációt ahhoz, hogy szívesen végezzenek olyan feladatokat, melyek később az 

életben nélkülözhetetlenek lesznek. Mindeközben olyan attitűdök, képességek, készségek és 

tulajdonságok alakulnak ki a gyermekekben, amik a későbbi munkavégzéshez szükségesek 

(kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság).  

 

Célunk 

 

Megszerettessük a munkát a gyermekekkel, megalapozzuk a munka iránti tiszteletüket. 

Törekszünk arra, hogy megbecsüljék a munka eredményét. Mindezeken keresztül szeretnénk 

elősegíteni a gyermekek személyiségfejlődését. 

 

 

Feladatunk 
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A cselekvő tapasztalatszerzésükhöz megfelelő feltételeket kell biztosítanunk, különböző típusú 

munka jellegű tevékenységeket kell tervezünk, melyekhez megfelelő helyet, időt és eszközöket 

biztosítunk. A megvalósításhoz a következő szervezeti formákat alkalmazzuk:  

 Önkiszolgálás (táplálkozás, öltözködés)  

 A közösség érdekében végzett munka (naposi munka) 

 Az alkalomszerű és egyéni megbízatások (rendrakás, eszköz előkészítés, kisebbeknek 

segítés) 

 Növény és állatgondozás az udvaron, a csoportban (ültetés, gereblyézés, öntözés, etetés) 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

 A gyermekek szeretnek munka jellegű tevékenységeket végezni 

 Megbecsülik és tiszteletben tartják a társaik, a felnőttek és saját munkájukat is 

 Szívesen vállalnak egyéni feladatokat, és önállóan képesek megbízatásaikat elvégezni 

 Örömmel segítenek az óvodapedagógusnak és társaiknak. 

 

6.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 
„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre 

tevékenységgel felel.”  

Mérei Ferenc 

 

Az óvodában a tanulás az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. Nemcsak ismeretszerzést jelent, hanem egy 

folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenységet, ami támogatja a 

teljes személyiség fejlődését és fejlesztését.  

 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában a következők: 

 Az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

 A spontán játékos tapasztalatszerzés 

 A játékos, cselekvéses tanulás 
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 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 A gyakorlati problémamegoldás 

 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés, lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Feladatunk tehát a 

tanulást támogató környezet biztosítása és a tanulás irányítása során a gyermeki személyiség 

kibontakoztatásának segítése személyre szabott, pozitív értékeléssel. A feltételek megteremtése 

során figyelembe vesszük a gyermekek előzetes élményeit, tapasztalatait, ismereteit és ezekre 

építünk. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

 A tanuláshoz való pozitív viszonyulás alakul ki a gyermekekben. 

 A gyermekek meglévő tapasztalatai, ismeretei rendezettek és kibővültek, elemi 

ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről. 

 A gyermekek képességei az iskolakezdéshez szükséges feltételeknek megfelelnek. 

(feladattudatuk kialakulóban van, megjelenik a szándékos figyelem, nő a figyelem 

tartalma)  
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7. GYERMEKVÉDELEM 

„Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.” 

Dorothy Law Holtz 

A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése érdekében célunk a családi nevelés preventív 

segítése, a családi nevelés esetleges hiányosságainak észrevételezése. Feladatunk, hogy 

feltárjuk a gyermeket veszélyeztető helyzeteket, ill. orvosoljuk a felmerülő problémákat. 

Együttműködünk a gyermekorvossal, védőnővel, logopédussal. Kapcsolatot tartunk a 

Pedagógiai Szakszolgálat szakemberével és a Gyermekjóléti Szolgálattal. Fokozottan figyelünk 

a gyermekbalesetek megelőzésére. 

A gyermekvédelmi felelős rendszeresen részt vesz a városi Éves Települési Szakmai 

Tanácskozáson, figyelemmel kíséri az életbe lépő új jogszabályokat, gyermekvédelemmel 

kapcsolatos újság- és internet cikkeket, folyóiratokat, neveléssel kapcsolatos könyveket olvas. 

Az intézményen belül minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott 

gyermekek testének, lelkének védelme. 

Az óvodapedagógus gyermekvédelmi feladatai: 

 A gyermekek befogadási időszakát, beilleszkedését a lehető legkönnyebbé tenni. 

 A gyermekeket és családjaikat a lehető legjobban megismerni és törekedni a velük való 

jó kapcsolat kialakítására. 

 Az egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében részt venni, szükség esetén a szűrést 

soron kívül javasolni. 

 Rendszeres óvodalátogatás, illetve hiányzások figyelemmel kisérése. 

 Tehetséggondozás elősegítése. 

 A felzárkóztatás megvalósítása. 

 Ha adódna szociális rászorultság, akkor a Szociokulturális hátrányok feltárása, 

támogatások, segélyek megszervezése. 
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8. SPECIALITÁSOK CSOPORTJAINKBAN 

 

8.1. Halacska csoport 

A német nyelvű nevelés gyakorlata az óvodában – játék a nyelvvel, játék a szavakkal 

 

Célunk 

A kétnyelvű óvónők elsődleges célja a nyelv megszerettetése, a kétnyelvűség megalapozása. 

 

Feladatunk 

Az óvónő feladata hogy felkeltse a gyermek német nyelv iránti érdeklődését, tudatosan irányítsa 

a figyelmet a német nyelv szépségeire. A biztonságos, mintaszerű nyelvhasználat feltétel a 

kétnyelvű óvónő részéről. Jó artikulációval, kicsit lassabban, a gyerekek tempójában kell 

beszélnie, hogy meg tudják figyelni a kiejtést. 

Csoportunkba olyan kisgyermekek járnak, akiknek szülei szeretnék, hogy gyermekük 

megismerkedjen a német nyelvvel. 

 

Témáinkat kéthetes ciklusokban dolgozzuk fel.  

Minden német tevékenységet ugyanabban a témában egy magyar nyelvű tevékenység előz meg. 

A szavak, kifejezések, a magyar nyelvű előkészítés, tapasztalatszerzés után több érzékszervre 

hatóan jelenik meg a gyermekek játékában, tevékenységeiben. 

A német nyelvet a szabad játékban, vizuális tevékenységek alatt, mozgásos játékokban, 

tevékenységekbe ágyazott nyelvi helyzetekben, valamint a szervezett tevékenységek alkalmával 

használjuk. A gyermekek így természetes módon kerülnek kapcsolatba a német nyelvvel. 

Játékosan a legkisebbeket is be tudjuk vonni a német nyelvű kommunikációba.  

 

Kezdetben egyszerű, könnyen tanulható német mondókákat, később rövid verseket tanulunk. 

Először rövidebb német meséket mesélünk, amelyeket a gyermekek magyarul már megismertek. 

Szeretnénk, hogy a gyakori mondókázás, éneklés, mesélés által, a gyermekek intenzíven 

részesüljenek a német nyelv élményében. A környezet tevékeny megismerése során jelüket 

tanulják meg először, ezután az őket közvetlenül körülvevő környezet tárgyait, illetve a színeket. 

Távolabbi környezetükkel való ismerkedés során megtanulják az udvaron található növények 

nevét, séták során néhány virág és állat nevét. Tudják, hogy ők fiúk, vagy lányok, illetve bácsik 

vagy nénik jönnek szembe az utcán. Megpróbálnak válaszolni kérdésekre, mint: Hogy hívnak? 

Hol laksz? Ismerkedjenek a színekkel.  
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Később képesek lesznek már hosszabb versek megtanulására, a még mindig nem túl hosszú 

meséket türelmesen végighallgatják már. Vizuális tevékenységek során az ábrázolt témát is 

megismerik németül. Az 5-6-7 évesek meg tudják nevezni az évszakokat és néhány fontos 

jellemzőjüket, az ünnepek nevét. Szókincsük minden eddig érintett témában bővül. 

A mindennapos frissítő mozgást is német nyelven szervezzük. A gyakorlatok végzése során a 

gyermekek is mondogathatják az utasításokat, így gyorsan megtanulják azokat. Szeretnénk, 

hogy a gyermekek szókincse minden érintett témában bővüljön.  

A gyermekek megtanulják a rendszeresen használt mondatokat, (pl. Gyere ide! Üljetek le! stb.) 

és az udvariassági formákat (pl. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen! stb.).  

 

Hetente két-három alkalommal tartunk szervezett, kissé kötöttebb, német nyelven vezetett 

tevékenységet. Tízórai után körbe ülünk, majd német nyelvű köszönéssel üdvözöljük egymást: „ 

Guten Tag Kinder!” „Guten Tag!” Ezután egy kisgyermek megszámolja a gyerekeket: 

„1,2,3...” „ Heute sind 15 Kinder da.” „Wer fehlt heute?”- felsoroljuk ki hiányzik. Ez a 

naponként ismételt - köszönés, számlálás, hiányzó gyerekek felsorolása- fontos momentum, a 

gyerekek érzelmi biztonságát növeli. Ezután énekelünk, mondókázunk. Az énekes, mondókás 

anyagot természetesen a heti témához igazítjuk. 

A német hagyományok, népi szokások ápolása is a feladatunk. A német nyelvű dal- mondóka- 

és játékválasztásánál a népi kultúra kincseiből is válogatunk. A népi gyermekjátékokat, dalokat 

és mondókákat fontosnak tartjuk, mert ezzel igazi értékeket közvetítünk, és ezzel 

fennmaradásukat is segítjük. 

 

8.2. Bárány csoport 

Néphagyományőrzés 

 
„Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának 

gyarapítására, mint a magyar.”(Kőrösi Csoma Sándor) 

 

A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába érzelmi, 

esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. 

Mindennapjainkban óvodánkban a hagyományok, a magyar kultúra tárházából merítünk a 

korosztályi sajátosságokat figyelembe véve. Ez az a forrás, ahonnan a leghasználhatóbb 

mintákat kaphatjuk a jövő kialakításához. Fontosnak tartjuk Falvay Károly gondolatait: 

„Elmúlt az az idő, amikor hagyományos kultúránk iránti tisztelet és szeretet elégséges volt 

annak gyakorlásához és élményszerű játékához”… „Oly nagyok és erősek az egyéb környezeti 
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hatások és a kor divatáramlatai, melyek a gyermekeket érik, hogy a nevelőnek is új és vonzó, 

korábban nem használt módszereket és eszközöket kell keresnie.” Csoportunkban az „Így tedd 

rá!” program az az új és vonzó módszer és eszköz, amely – szerintünk – élménytelivé varázsolja 

gyermekeink mindennapjait. Így lesz „játékban, táncban, dalban és ünnepekben gazdag világ” 

körülöttünk. 

 

Nevelői szándékunk, hogy egy-egy témát több oldalról közelítünk meg, ezáltal „érlelődik” a 

gyermekben az élmény. A táncot, hagyományokat, kézművességet gyermekek, felnőttek együtt - 

esetenként az iskolások „élik meg” a gyermekek előtt. 

Érdemes „rákapatni” a gyermekeket a hagyományokra, hiszen azokban annyi derű, jókedv és 

csalafintaság van. 

„A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a 

gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy 

komplex személyiség fejlődés elősegítői. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló 

erő.” 

„A néphagyományőrző óvodai program lehetőséget nyújt: 

 a kreativitás kibontakoztatására 

 nyitottságot teremt a természet felé, közelséget a természetes anyagokhoz, 

 barkácsoláson keresztül a manuális készség erősödik, 

 az értelmi nevelés népmeséinken, gyermekmondókáinkon keresztül erősödik ezzel 

párhuzamosan az anyanyelvi nevelés, 

 közösen átélt ünnepek és az ehhez kapcsolódó szokások érzelmi kötődést jelentenek, nem 

csak esztétikai, hanem erkölcsi érték is, a nemzeti identitás tudat alakulását segíti, 

 dalos játékoknál a zenei anyanyelv megalapozását, népdalaink érzelmi motivációt 

indítanak el, 

 a mozgásos játékok az egészséges testfejlődést alapozzák meg és segítik a szabályok 

betartása által az értelmi nevelést.” 

A mozgásos játékok közül az arcsimogatókat, hintáztatókat, ökölütögető játékokat – főleg a 

befogadási időszakban, de máskor is – alkalmazzuk. Meghitt és közvetlen kapcsolat alakulhat 

ki ezáltal is az óvónő és a gyermek között. 

Az óvodában alkalmazott zenehallgatási anyag gerincét a magyar népdalok alkotják. Azok erre 

a legalkalmasabbak, amelyek a gyermek világához közelebb állnak, közvetlen környezetével 

kapcsolatosak, de kapcsolatosak ünnepeinkkel is. 
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„Népi gyermekjátékainknak játszása közben átélt zenei élmény sajátos örömforrás. A 

céltudatos zenei képességfejlesztés folyamatában a pozitív élmények hatására belső igénnyé 

válik az értékes zene.” 

A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik. Az évszakok váltásához, a természet örök 

körforgásához kötődik. Gyermekeink azt is felfedezik a népi kultúrában, hogy az ember és a 

természet szoros kapcsolatban van egymással. 

„A jeles napokhoz fűződő színjátékszerű népszokások sokrétű, mondhatnánk komplex nevelési 

lehetőséget nyújtanak. Találkozik minden műveltség, helyet kap benne a játék, a dramatizálás, 

a gyerekek nyelvi improvizációja, a népzene, a néptánc, a népi díszítőművészet (maszkok, 

kellékek, tárgyak, viselet), tréfa, ünnepi ételek.” 

 

Óvodánkban a következő dramatikus népszokások közül kapnak élményeket gyermekeink: 

1. Adománykérő szokások (nem felelgetős játékok): karácsony, újév, húsvéti köszöntők. 

2. Házaló, adománygyűjtő, többszereplős, felelgetős játékok: gergely-járás, balázsjárás-

iskolások. 

3. Varázscselekménnyel összekötött szövegek: regölés, kiszehordás, villőzés, pünkösdölés,  

4. Népies misztériumjátékok, mimikásan előadott drámai szövegek. Előadásuk 

meghatározott helyen történik: betlehemezés, vízkereszti csillagozás. 

5. Ünnepi alkalmakhoz kötött, énekes-táncos gyermekjátékok: pilikézés, Bújj, bújj, zöld ág 

típusú játékok, Fehér liliomszál. 

6. Szerencsekívánó mondókák: Luca. Luca, kitty-kotty. Az aprószenteki napi 

korbácsoláshoz fűződő mondókák. 

 

Gyermekeink megismerkednek a népmesék, mondák, szólások, közmondások, találós kérdések, 

mondókák világán keresztül ezzel a csodálatos magyar nyelvvel, melynek művelése számunkra 

adatott. 

Nevelői célunk Kodály Zoltán szavai szerint a következők: 

„A kisgyermek, amit hall, elfelejti, amit lát is, már inkább megjegyzi,de amiben tevékenyen ő is 

részt vesz, az bizonyára bevésődik az emlékezetébe.” 

 

 

 

 

8.3.Süni csoport 
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Mesés mozgás az óvodában, a természetben 

 

„A sport nem csak a testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő 

eszköze.”(Szentgyörgyi Albert) 

 

A gyermekkor egyik legjellemzőbb tulajdonsága a mozgás. A rendszeres mozgás fejleszti a 

gyermek állóképességét, izomrendszerét, koordinált mozgását, egyensúlyérzékét, az egész 

személyiségét. A mozgást biztosító játékok során kialakul a szabálytudat, türelem, kitartás. A 

mozgásos játékok során észrevétlenül tanulják meg az iskolában is szükséges tornaelemeket és 

tanulják meg az egyes tornaszerek használatát. 

A mindennapos frissítő testmozgás mellett a tornaszoba közelsége miatt is heti kétszer tartunk 

szervezett mozgást, melyet igyekszünk minél változatosabban megtervezni és megtartani. Az 

egyik szervezett mozgás során hol zenére tornázunk, hol pedig mezítlábas tornát tartunk. A 

zenére történő mozgás során fejlődik a gyermekek hallása, ritmusérzéke. 

A lábtorna elsődleges célja a lábboltozat izmainak megerősítése. Fontos a fokozatosság 

betartása. A tornák felépítésénél ügyelni kell arra, hogy minden testrész megfelelő mennyiségű 

és minőségű terhelést kapjon. Fontos az erősítő-lazító gyakorlatok egyensúlya. A tornák 

alkalmával megtanítjuk a gyermekeknek, saját kézzel a talpukon levő idegvégződéseket hogyan 

tudják stimulálni (nyomás, dörzsölés, ütögetés, csipkedés…). Saját testünk, testrészeink 

elfogadása, szeretete befolyásolja az idegrendszer állapotát, segít a testséma kialakításában, a 

tapintásérzékelés fejlődésében. 

Programunk kiegészítéseként gyermekeink heti rendszerességgel a délutáni időben rekreációs 

úszáson, gyógy úszáson vesznek részt, melyben a soproni Aquarázs Rekreációs Sportegyesület 

szakemberi vannak segítségünkre. A foglalkozások célja játékos és változatos gyakorlatokkal 

az úszás megszerettetésén keresztül a vízbiztonság és a rendszeres mozgás iránti igény 

kialakítása, az egészség megőrzése és a prevenció, valamint az egészségi állapot helyreállítása 

a vízben végzett ismert és speciális gyakorlatok révén.  Az úszásra jellemző a 

gyermekközpontúság, a változatos, színes, játékos gyakorlatok, melyek nem teljesítmény 

centrikusak.  A célok elérése érdekében első lépésként minden gyermeknek megtanítjuk a 

különböző úszásnemek helyes technikáját.  

A vízhez szoktatás illetve az oktatás kezdeti szakaszában több oktató foglalkozik a gyerekekkel 

(1 oktató 6 - 8 gyerek ), illetve a csoport óvónői is aktívan vesznek részt a foglalkozásokon.  

 

Harmóniában a természettel 
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„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és 

elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő múlásával vagy 

az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak olyan szerencsések, akiket életük végéig hevít.”

 (Gerald Durell) 

 

Óvodánk a Lővéreki erdőben található, páratlanul szép helyen és kiváló adottságokkal. Ezt 

kihasználva a heti- és napirendünket úgy állítjuk össze, hogy minél több időt töltsünk szabad 

levegőn, a természetben. Tavasztól őszig az időjárástól függően a szabadban is tartunk frissítő 

és a szervezett mozgásokat. 

Heti rendszerességgel kirándulunk az erdőbe. Ezeken az alkalmakon a mozgáson túl lehetőség 

nyílik megfigyelni a természet csodáit, változásait, a növényeket, állatokat. 

A nevelési év során a többi csoporttal együtt ellátogatunk a Kosárházhoz, ahol állatsimogató 

várja a gyermekeket. Felkeressük az Erdészeti és Bányászati Múzeumot, kirándulunk a Fertő-

tóhoz. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Nyugat-Magyarországi Egyetem munkatársaival, 

akik lehetőséget adnak arra, hogy meglátogassuk az egyetem Botanikus kertjét 

Vadgazdálkodási Tanszék állatkiállítását illetve lehetőségünk nyílik madár megfigyeléseken, 

befogásokon, madárgyűrűzésen részt venni. 

 

Ezen programok hatásával környezettudatosabbá neveljük a gyermekeinket, szüleiket és saját 

magunkat is. 

A csoportunknak egyéni arculata van, növényekkel, állattal, a természetsarokban a természet 

által adott „kincsekkel”. A gyermekek óvónő irányításával folyamatosan növényápolási, 

állatgondozási feladatokat látnak el az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett 

mértékben. 

 

A program jótékony hatásai 

 

 a gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak az edzések, játékok alkalmával 

 enyhül a szorongás, csökken a stressz 

 nő az önbizalmuk, kreativitásuk 

 másokat is tudnak inspirálni a mozgásra 

 erősödik a gyermekek immunrendszere 
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 fokozódik a szellemi teljesítményük: fejlődik a memóriájuk, javul a koncentrációs 

készségük, a belső fegyelmük, kitartásuk 

 megismerik szűkebb és tágabb környezetüket 

 megtanulják óvni, védeni a környezetüket, a természetet 

 megismerik a természet „kincseit” 

 megtanulnak gondoskodni az állatokról, növényekről, 

 fejlődik kommunikációs készségük 

 felfedezik az okozati összefüggéseket 

 a természetvédelmet közvetlenül gyakorolják (nem szakítunk le virágot, nem tördeljük 

le a faágat, nem bántjuk az állatokat, nem szemetelünk) 

 

9. FAKULTATÍV PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN 

 Az előző évekhez hasonlóan folytatni kívánjuk a gyermekek és szülők által nagyon 

kedvelt néptánc – foglalkozásokat, melyet a délelőtt folyamán szeretnénk a 

kisgyermekeknek a nevelési évben biztosítani. 

 

 Mivel sport, zene és nyelvi foglalkozásokra is igényt tartanak a szülők, ezért az idei 

évben a délelőtt folyamán péntekenként a Bozsik program keretében ovifocira, a 

délutáni időben pedig térítés ellenében zene-ovira és játékos német foglalkozásra is 

lehetőségük nyílik a kisgyermekeknek fakultatív jelleggel. 

 

 A Süni csoport pedagógiai programjának specializációja a mesés mozgás az óvodában, 

természetben.  A napi óvodai élet keretén belül tervezett mozgás/testnevelés, kirándulás 

mellett a csoport gyermekei heti egy alkalommal a közeli Lővér Uszodában gyógy-

úszáson, rekreációs úszáson veszhetnek részt délután, térítés ellenében. Az úszás 

fakultatív jellegű, és a másik csoportok gyermekei számára is elérhető korlátozott 

számban. Az óvónők mellett az Aquarázs Rekreációs Sportegyesület szakemberei vezetik 

a foglalkozásokat. 

Az óvoda pedagógiai programját az óvoda nevelőtestülete 2018. augusztus 28-án 

egyhangúan elfogadta.  

 

Oláh-Locsmándi Zsófia 

óvodavezető, ig.h. 


